
Deelnemende organisaties 

Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid  

2022-2024 
Naam organisatie Korte omschrijving Ondertekening  Branche 
1. ASVZ  

 

 
 

ASVZ is er voor iedereen met een 
verstandelijke beperking: jong en 
oud, licht en zwaar verstandelijk 
beperkt. Voor al deze mensen biedt 
ASVZ diagnostiek, behandeling en 
begeleiding. 
 

W. Kos 
 
Voorzitter Raad van 
Bestuur 
 
19-08-2021 

Zorg voor 

verstandelijke 

beperking 
 

2. Autisme Experience 
 

 
 

Autisme Experience creëert, door 
middel van events, activiteiten en in 
de toekomst met een eigen 
belevingscentrum, een verbinding 
tussen mensen met autisme en 
mensen die autisme beter willen 
leren begrijpen. 
 

E. Huijssen 
 
Voorzitter en 
initiatiefnemer 
 
29-09-2021 
 

 

Ervarings 
deskundigen 
 

3. Autismepraktijk 
Rotterdam 

 

Autismepraktijk Rotterdam is zich 
in de loop der jaren meer en meer 
gaan specialiseren in 
hoogbegaafdheid en/of Autisme. 

M. van Dijk 
 
Orthopedagoog 
Psycholoog BA 
 
26-08-2021 

Kleinschalige 
aanbieders 
(ambulante) 
ondersteuning 

4. Bloemfleur/ Acato  

 
 

Stichting Bloemfleur - Acato: 
dagbesteding voor jongeren met 
autisme in Rotterdam waar je je 
snel thuis kunt voelen, er heerst 
een warme en huiselijke sfeer. 

L. Boot-Ton 
 
Directeur 
 
14-09-2021 
 

Kleinschalige 
aanbieders 
(ambulante) 
ondersteuning 

5. BOBA Autismegroep 
 

  
 
 
 

Boba biedt zorg aan mensen met 
autisme en een normale of hoge 
intelligentie. Ieder mens is 
verschillend, en de zorg passen we 
daarop aan. 
Boba Groep – onderwijs; “wil alle 
leerlingen met autisme op school 
zien slagen!” 
 

L. Palit  
 
Bestuurder 
 
26-07-2021 
 

Geestelijke 
gezondheidszorg 
(GGZ) 

6. CCE regio West 

 

CCE is partner van 
zorgprofessionals als het gaat om 
expertise over ernstig 
probleemgedrag bij mensen die 
langdurig en/of intensieve 
professionele zorg en 
ondersteuning nodig hebben. 
Samen zoeken naar nieuw 
perspectief. 

H.E.L. Janssen 
 
Directeur Consultatie 
en Expertise 
 
15-09-2021 

Adviserend 

https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/asvz/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/autisme-experience/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/autismepraktijk-rotterdam/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/acato/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/boba-groep/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/cce/


Deelnemende organisaties 

Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid  

2022-2024 
Naam organisatie Korte omschrijving Ondertekening  Branche 
7. Citykids 

 

CityKids geeft bijzondere kinderen 
en jongeren de zorg, aandacht en 
ruimte om zich te ontwikkelen en 
een plaats te vinden in de 
maatschappij. 

F.M. Russel  
 
Directeur 
 
15-07-2021 
 
 

Kleinschalige 
aanbieders 
(ambulante) 
ondersteuning 

8. Coach-point

 
 

Coach-Point biedt begeleiding en 
ondersteuning aan kinderen en 
volwassenen met psychiatrische 
stoornissen en/of psychosociale 
problemen. 

A. H. van Yperen 
 
Directeur  
 
11-08-2021 

Kleinschalige 
aanbieders 
(ambulante) 
ondersteuning 

9. Eddee Zorgverlening 

 
 

Eddee Zorggroep biedt begeleiding 
aan mensen met een hulpvraag, 
met of zonder diagnose.  

N. Gorter 
 
Bestuurder 
 
30-09-2021 

Kleinschalige 
aanbieders 
(ambulante) 
ondersteuning 

10. Enver  

 

Enver biedt  ambulante jeugd- en 
opvoedhulp, hulp bij crisis, 
dagbehandeling, residentiële zorg 
(pleegzorg, gezinshuizen, 
kamertraining, leefgroepen, etc.), 
schoolmaatschappelijk werk en 
trainingen. 
 

E.M. Reinhard 
 
Bestuurder 
 
15-07-2021 

Jeugdhulp 
verlening 

11. Gemiva SVG groep 
 

 
 

De Gemiva-SVG Groep is er voor 
kinderen en volwassenen die 
ondersteuning nodig hebben. 
Bijvoorbeeld door een handicap, 
chronische ziekte of een andere 
beperking. 
 

B. Huizer-
Koenderman, 
 
Regio directeur 
 
08-07-2021 

Zorg voor 

verstandelijke 

beperking 
 

12. Het spectrum 
perspectief 
 

 
 

Het Spectrum Perspectief biedt 
training, coaching en advies en is 
gespecialiseerd in het analyseren 
van en strategisch adviseren bij 

complexe vraagstukken. 

L. Guldenaar 
 
Eigenaar 
 
07-07-2021 

Arbeid 

13. HiCare Company  
 

 
 

HiCare Company Health Services BV 
is al 15 jaar een professioneel en 
innoverend bedrijf op het terrein 
van verzuimmanagement, 
stressmanagement, re-integratie, 
loopbaanbegeleiding en 
jobcoaching. 

G. Rotmeijer 
 
Directeur 
 
08-07-2021 

Arbeid 

https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/citykids/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/coach-point/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/eddee/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/enver/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/gemiva-svg-groep/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/het-spectrum-perspectief/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/hicare-company-health-services/
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14. Humanitas DMH 
 

 
 

Humanitas DMH ondersteunt 
mensen met een (licht) 
verstandelijke beperking en/of 
gedragsprobleem. Zij verdienen 
een waardevolle plek in onze 
samenleving. Wij helpen hen deze 
plek te vinden. 

J. van Engelen 
 
Rayondirecteur 
 
30-08-2021 

Zorg voor 

verstandelijke 

beperking 
 

15. JADOS  
 

 
 

JADOS biedt begeleiding aan 
(jong)volwassenen met een 
diagnose autisme, in de levensfases 
studie of werk. 

M. van Gompel 
 
Bestuurder 
 
24-08-2021 

Kleinschalige 
aanbieders 
(ambulante) 
ondersteuning 

16. KompAss 
 

 
 

KompAss biedt gespecialiseerde 
begeleiding en ondersteuning voor 
mensen met autisme en hun 
omgeving. Wij bieden individuele 
begeleiding, groepsbegeleiding 
binnen ons persoonlijk ontwikkel 
centrum, groepsactiviteiten en 
tijdelijk verblijf. 
 

A. Zandvliet 
 
Manager 
bedrijfsvoering 
 
08-07-2021 

Kleinschalige 
aanbieders 
(ambulante) 
ondersteuning 

17. Koninklijke Aurisgroep 
en Auris Dienstverlening 

  
 

Koninklijke Aurisgroep biedt 
leerlingen/studenten met autisme, 
bij wie ook een 
taalontwikkelingsstoornis (TOS) is 
vastgesteld en bij wie de 
communicatieve beperkingen op 
de voorgrond staan, 
onderwijs/onderwijsondersteuning. 

D.M.M. Kouters-van 
Deursen 
 
Regio directeur regio 
West 
 
12-07-2021 

Taal en spraak 

problemen 
 

18. Koninklijke Kentalis  
 

 
 

Bij Kentalis - De Medeklinker 
helpen we kinderen en jongeren 
die door hun gehoorverlies of 
taalontwikkelingsstoornis (TOS) 
veel moeite hebben met 
communiceren. We geven 
vroegbehandeling, individuele 
behandeling en groepsbehandeling. 
 

M. Klomp 
 
Manager Zorg Zuid-
Holland 
 
25-08-2021 

Taal en spraak 

problemen 
 

19. Kwispelkrachtig 
 

 
 

Kwispelkrachtig biedt individuele 
begeleiding en coaching gericht op 
weerbaarheid, sociale 
vaardigheden en bewustwording 
van je eigen houding en handelen 
zonodig met behulp van hun 
psychosociale zorghonden. 

M. Deugd 
 
Medeoprichter 
 
09-08-2021 

Kleinschalige 
aanbieders 
(ambulante) 
ondersteuning 

https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/humanitas-dmh/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/jados/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/kompass/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/auris/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/kentalis/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/kwispelkrachtig/


Deelnemende organisaties 

Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid  

2022-2024 
Naam organisatie Korte omschrijving Ondertekening  Branche 
20. Mama Vita 

 
 

Mama Vita: Een netwerk voor 
moeders van een prachtig kind met 

autisme. 

C Nouris 
 
Landelijk coördinator 

 
20-09-2021 

Ervarings 
deskundigen 
 

21. MEE Vivenz 

 
 

MEE Vivenz is voor mensen met 
een beperking, maar steeds vaker 
ook voor mensen zonder 
beperking. We zetten ons in om 
mensen verder op weg te helpen. 
Geen uitsluiting meer, maar 
meedoen. Dat is voor ons 
vanzelfsprekend. 

M. van der Vlies 
 
Bestuurder 
 
07-07-2021 

MEE 

22. MEE Rotterdam 
Rijnmond 
 

 
 

MEE Rotterdam Rijnmond: 
Meedoen is grip op je leven 
hebben en houden. Meedoen is 
meer dan hulp en ondersteuning. 
Meedoen is zelfstandig wonen, 
naar school gaan, werk hebben. 
Experts van MEE maken meedoen 
mogelijk. Voor iedereen met een 
beperking. 

R. Scalzo  
 
Directeur-bestuurder 
 
 
07-07-2021 

MEE 

23. MEE ZHN (Vlaardingen 
en Maassluis) 

 

 
 

MEE Zuid-Holland Noord is dé 
expert voor mensen met een 
beperking en hun omgeving. Ons 
ideaal is een samenleving waarin 
iedereen meedoet. 

 
 

Voornemens te 
ondertekenen 

 
 

MEE  

24. Middin 
 

 
 

Middin helpt mensen met een 
beperking en mensen met niet-
aangeboren hersenletsel. Of je nu 
jong of ouder bent. We helpen in 
Zuid-Holland met wonen, werken, 
leren en leven. Bij mensen thuis, in 
onze woningen en op onze 
werklocaties. 

K. van Oijen 
 
Regio directeur 
 
13-07-2021 

Zorg voor 

verstandelijke 

beperking 
 

25. NVA Zuid-Holland 
 

 
 

De NVA is dé organisatie in 
Nederland die vanuit het 
perspectief van mensen met 
autisme en hun naasten bouwt aan 
een autismevriendelijke 
maatschappij. 

M. Olde Monnikhof 
 
Lid bestuur NVA ZH 
 
10-09-2021  

Belangen 
behartiging 

https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/mama-vita/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/mee-vivenz/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/mee-rotterdam-rijnmond/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/mee-zuid-holland-noord/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/middin/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/organisatie/
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26. Ouderplatform ZHZ 

 
 

Ouderplatform Zuid-Holland Zuid 
bouwt bruggen tussen leef- en 
systeemwereld. 
 
Samensterk, samenleren, 
samenwerken, samendoen, 
samenleven 
 

A. de Jong-Rietstap 
 
Voorzitter 
 
 
29-07-2021 

Belangen 
behartiging 

27. Pameijer 

 
 

Pameijer is er voor iedereen voor 
wie meedoen in de samenleving 
lastig is. We helpen mensen verder 
bij wonen, werken en opgroeien, 
altijd vanuit hun eigen kracht en 
talent. 

A. Van Doorn 
 
Lid van raad van 
bestuur 
 
18-08-2021 

psychosociale 
psychiatrische  
problemen  

of een (licht) 
verstandelijke 
beperking 

28. Parnassiagroep (Youz en 
Antes) 
 

 
 
 

 
 

Parnassia Groep biedt 
ondersteuning bij alle hulpvragen, 
van lichte tot (zeer) zware 
psychische problematiek. 
 
Expertteam Sarr houdt zich 
specifiek bezig met diagnostiek en 
hulpverlening aan personen met 
een autismespectrumstoornis en 
hun omgeving. 

B. Molijn 
 
Bestuurder Antes 
 
09-09-2021 
 
 
 

GGZ 

29. ’s Heerenloo Auriga 
 

 
 

’s heerenloo – locatie Auriga is er 
voor kinderen en jongeren met een 
lichte verstandelijke beperking (lvb) 
en gedragsproblemen.) 

G. Houtekamer 
 
Regio directeur ZH 
 
15-07-2021 

Zorg voor 

verstandelijke 

beperking 
 

30. Sjaloom Zorg 
 

 
 

Sjaloom Zorg biedt mensen met 
een beperking zorg, ondersteuning 
en advies op basis van een 
christelijke levensvisie. 

K. Bak 
 
Raad van Bestuur 
 
30-09-2021 

 

Zorg voor 

verstandelijke 

beperking 
 

31. SWV Drechtsteden 
 

 

 
 

Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs Drechtsteden: Scholen, 
vaak met een schoolspecifiek 
onderwijsaanbod, werken samen in 
een samenwerkingsverband om 
extra ondersteuning te bieden aan 
leerlingen die dit nodig hebben, 
zoals kinderen met leer- of 
gedragsvragen. 

C.H. Nugteren 
 
Directeur-bestuurder 
 
09-07-2021 

Onderwijs 

https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/ouderplatform/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/pameijer/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/parnassiagroep/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/sarr-rotterdam/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/auriga/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/sjaloomzorg/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/swv-drechtsteden/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/swv-drechtsteden/
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32. SWV Koers VO  
 

 
 

Koers VO is het 
samenwerkingsverband passend 
voortgezet onderwijs in de regio 
Rotterdam. Samen zorgen zij 
ervoor dat er voor leerlingen een 
dekkend aanbod is van voortgezet 
onderwijs en ondersteuning. 

J. van der Have 
 
Voorzitter college van 
bestuur 
 
08-07-2021 

Onderwijs 

33. Syndion 
 

 
 

Syndion is er voor mensen – jong 
en oud – met een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking. We 
ondersteunen hen zó, dat zij 
kunnen opgroeien, leren, wonen en 
werken. 

H. Vogelaar 
 
Bestuurder 
 
13-09-2021 

Zorg voor 

verstandelijke 

beperking 
 

34. Werkpad  
 

 
 

De jobcoaches van Werkpad geven 
advies en brengen werkgevers in 
contact met talentvolle 
werkzoekenden met autisme. 

C. Van Lith 
 
Coördinator 
 
16-07-2021 

Arbeid 

35. Yulius  
 

 
 

Yulius helpt kinderen, jongeren en 
volwassenen met psychische 
problemen. We zijn gespecialiseerd 
in geestelijke gezondheidszorg en 
bieden speciaal onderwijs. 

M de Bruin 
 
Raad van Bestuur 

GGZ 

36. Zorg andersom 
 

 
 

Zorg Andersom is een kleinschalige 
zorgorganisatie die 
gespecialiseerde jeugdhulp biedt 
aan ouders van kinderen met 
autisme of ADHD en de 
professionals die met deze ouders 
werken. 

J. de Jong 
 
Eigenaar, 
ouderbegeleider en 
trainer 
 
22-07-2021 

Kleinschalige 
aanbieders 
(ambulante) 
ondersteuning 

37. Zuidwester 
 

 
 

Zuidwester biedt mensen met een 
(licht) verstandelijke beperking 
ondersteuning op het gebied van 
wonen, dagbesteding, werk, 
individuele begeleiding en 
behandeling. 

 
A. Koevoets 

 
Raad van bestuur 
 
28-09-2021 

Zorg voor 

verstandelijke 

beperking 
 

 

https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/swv-koers-vo/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/syndion/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/werkpad/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/yulius/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/zorg-andersom/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/zuidwester/

