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1. Inleiding
Het Autismenetwerken Zuid-Holland Zuid heeft een informatie-, ontmoeting- en
signaleringsfunctie. De aangesloten organisaties (bijlage 1) hebben de missie en
visie dat mensen met autisme (en hun naasten) kunnen deelnemen aan de
maatschappij. De één heeft hier meer ondersteuning bij nodig dan de ander.
Focus op autisme blijft noodzakelijk De wetenschap en kennis over autisme is nog
volop in beweging. Ondanks dat er steeds meer bekend wordt over wat autisme
inhoudt en wat het voor iemands leven betekent, weten we ook veel (nog) niet.
Bovendien is kennis niet bij iedereen bekend of op stigma’s gebaseerd .
Ons uitgangspunt is dat het creëren van verbinding cruciaal is om tot oplossingen
te komen. Mensen komen tot bloei als ze zich verbonden voelen met de mensen in
hun omgeving. Dat geldt ook voor professionals en mensen met autisme. Bij alles
wat we in het netwerk doen gaan we uit van het bredere perspectief en kijken we
naar de samenhang tussen de verschillende levensgebieden. Het belang van
mensen met een autisme en hun naasten is hierbij altijd ons vertrekpunt en zijn zij
op één of andere manier betrokken bij alle activiteiten van het autismenetwerk .
Nel Hofman: “Alle activiteiten van een vraag beantwoorden, meedenken over
casuïstiek/thema tot deelnemen aan een bijeenkomst dragen bij aan het doel wat
vele deelnemers voor ogen hebben : “Bewustwording en een ‘beter’ begrip
voor/over autisme bij zichzelf, collega’s en mensen in de samenleving ”.
In het jaarplan 2022 zijn de grote lijnen van de resultaten van 2022 al gedeeld. In
dit jaarverslag een uitgebreidere rapportage van de resultaten en cijfers. Ni euw
dit jaar zijn de quotes die deelnemers gegeven hebben. Quotes zeggen zoveel maar
dan cijfers.

2. Het jaar 2021 kort samengevat
Het jaar 2021 was een jaar met vele ontmoetingen en activiteiten. Door de
maatregelen rondom Covid 19 weliswaar weer veel on line maar gelukkig in oktober
en november ook weer twee bijeenkomsten gewoon in een zaal, Je ziet iedereen
weer genieten van het bijkletsen voor, tijdens en na de bijeenkomsten .
Een kleine opsomming uit 2021:
Het convenant is herijkt (tekst en financiële verdeelsleutel) en opnieuw door
alle 37 partijen ondertekend.
Vijf coalities zijn actief bezig zich te verdiepen rondom een onderwerp.
Twee online netwerkbijeenkomsten, één bijeenkomst op locatie en twee
bijeenkomsten voorbereid die verzet zijn naar 2022.
Sleutelfiguren zijn 1x online en 1 x op locatie bijeen geweest.
De binnengekomen vragen zijn geregistreerd in een monitor en daar door
inzichtelijker hoeveel en welke vragen er binnen komen.
De website (die dec 2020 online is gegaan ) is in de loop van h et jaar steeds
meer gevuld door de aangesloten organisaties en de coördinator. Er is een
behoorlijk toename zichtbaar van het bezoeken van de web site.
Er is een intensievere samenwerking met ander e regionale netwerken in het
landelijke Autismenetwerk.
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3. Inhoudelijke resultaten in 2021
De resultaten van 2021 worden in dit jaarverslag via de doelen en activiteiten
weergegeven op dezelfde volgorde als in het jaarplan 202 1. Bij elk doel zie je de
resultaten gevolgd door een aantal quotes. Quotes zeggen meer dan alleen de
cijfers.
De titels van de doelen zijn:
1. Algemeen/organisatorisch – het convenant
2. Duurzame inrichting – structuur van het netwerk
3. Kennisstructuur – kennis en ontmoeting
4. Signaalfunctie
5. Informatiefunctie
6. Landelijke verbinding
7. Ontwikkel en/of borgfunctie

3. 1

A lgemee n/o rganis ato risc h – he t co nve nant

Doel 1: Er is een regionaal convenant Autismenetwerk.

Het eerste doel bevat activiteiten om te komen tot - en vervolgens behouden van een autismenetwerk in de regio. Basisvoorwaarden zijn een voorzitter, een
penvoeder, een coördinator, een convenant en sleutelfiguren die de verbindende
schakel zijn naar de aangesloten organisaties .
Resultaten 2021
•

Voorzitter
netwerk

MEE Rotterdam Rijnmond
• Ricard Scalzo – bestuurder (vanaf 01-08-2017)

•

Penvoeder en
werkgever

MEE Plus
• Michiel van der Vlies - bestuurder (tot 01-10-2021)
• Anke Verkade – bestuurder (vanaf 01-10-2021)

•

Convenant

•
•

Derde jaar van 5e convenant
Herijking en ondertekening 6 e convenant
o 7 juli ter ondertekening aangeboden
o 1 sept - Alle organisaties doen weer mee

•

Aangesloten
organisaties

•
•
•
•

Start met 37 organisaties
Opzegging in januari door 1 partij – Deviaa (zie quotes).
Geen nieuwe aansluitingen.
Bij ondertekening herijkte convenant heeft Werkpad als
zelfstandige organisatie ondertekend (voorheen ‘liften zij mee’
op Kentalis) daardoor eindigen we met hetzelfde totaal van 37
aangesloten organisaties.
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•

Acquisitie
partners

Coördinator

Er zijn met 3 organisaties gesprekken geweest voor aansluiting (maar
nog niet tot ondertekening geleid) :
• Refrisk (op dit moment vastleggen voor 3 jaar is financieel niet
mogelijk)
• CJG (oriënterend gesprek wordt vervolgd in 202 2)
• Forta (n.a.v. bespreken casus een m ail ter info om aan te sluiten )
Nel Hofman (sinds 1-10-2006)
• I.v.m. werkzaamheden landelijk autismenetwerk contractverlaging
van 26 naar 24 uur (0.66 FTE)
• Functie coördinator is vastgelegd in functiehuis MEE -Vivenz
• Ureninzet is inzichtelijk per doel (zie bijlage 3 overzicht 2020 en
2021)

Doelen

Per jaar

Per week

1. Convenant algemeen

108

2.0

2. Duurzame inrichting (sleutelfiguren, jaarplan/verslag, financiën)

127

2.4

3. Kennisstructuur en ontmoeten (bijeenkomsten)

148

2.9

4. Signalering (vragen beantwoorden, adviesteam en ontwikkelen monitor)

110

2.1

5. Informatiefunctie (website/nieuwsbrief)

175

3,4

6. Landelijk (samenwerking coördinatoren in Autismenetwerk NL)

66.5

1,3

Coalities – verdieping actuele onderwerpen

153

2.9

Uren voor MEE nl voor taken adviesgroep/procesregisseur (is gedeclareerd á € 75,00)

21.5

0,4

Randvoorwaarden (mail, reistijd, registreren, niet declareerbaar, PC en archiveren)

154

3.0

Vakantie en verlof

190

3.7

1253

24

Eindtotaal
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Quotes bij doel 1
Nel Hofman (coördinator Autismenetwerk ZHZ)
“Het is altijd weer spannend of elke organisatie opnieuw wil aansluiten. Ik merk
dat de sleutelfiguren het belang van netwerken onder de aandacht in hun
organisatie hebben gebracht. Het resultaat is dat alle 37 organisaties opnieuw
hebben ondertekend. Morgen is het 1 oktober en is het 15 jaar geleden dat ik dit
netwerk mocht gaan coördineren. Ik doe het nog steeds met veel plezier en ben
trots op alle inzet van professionals en mensen met autisme in onze regio”.
Richard Scalzo (directeur-bestuurder MEE Rotterdam Rijnmond en voorzitter
netwerk):
“Het autismenetwerk is van grote betekenis voor de regio. Veel mensen met
vragen worden door het netwerk naar goede hulp en ondersteuning geleid. Maar
ook van belang is de uitwisseling van kennis, expertise en ideeën tussen de
tientallen professionals in deze regio die zich iedere dag inzetten om mensen met
autisme te helpen waar mogelijk. Door kennis delen, elkaar kennen en verrijken
brengen we ons gezamenlijk inzicht verder “.

Deviaa (bij opzegging):
“Als k l e i n e r e o r g a n i s a t i e m e t o o k e e n k l e i n i s e r b e s l o t e n o m ( i n i e d e r g e v a l
voorlopig) wat dingen af te stoten. Helaas hoort daar het ASS netwerk ook bij,
hoewel we de mogelijkheid voor hernieuwd contact in de toekomst toch ook open
willen houden”.
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3. 2

D uurzame inri chti ng – struc tuur ne tw erk

Doel 2: De inrichting van een netwerk is in overeenstemming met de
afspraken in het convenant en de voorwaarden genoemd in VWS subsidie.
Het tweede doel bevat activiteiten die sturing en inrichting geven aan het
netwerk. Het hebben van een jaarplan en jaarverslag , met ondertekende financiële
verantwoording, is ook een vereiste voor het ontvangen van subsidie VWS.
Resultaten 2021
•

Jaarverslag
2020

•

Jaarplan 2022

•
•
•
•
•
•
•

•

Sleutelfiguren

•
•

•

•

Financiën
budget

•

Sturing
netwerk

•

Mailing

28-01 Vastgesteld en gedeeld met de sleutelfiguren.
05-02 geplaats op website Resultaten 2020
31-12-2020 - saldo reserve € 17.182,17.
Onderwerpen aangedragen door sleutelfiguren en signalen uit
bijeenkomsten/netwerk.
25-11 Concept via sleutelfiguren naar bestuurders
21-12 Definitieve versie naar organisaties
31-12 Nieuwsbericht op website Plannen 2022 van het
Autismenetwerk Zuid -Holland Zuid
48 sleutelfiguren uit 36 organisaties waarvan 4
ervaringsdeskundigen.
Bij 10 organisaties zijn er wisselingen van sleutelfiguur geweest.
Er is altijd een kennismakinggesprek tussen coördinator en
sleutelfiguur, dus 10 kennismakingsgesprekken tussen coördinator
en nieuw sleutelfiguur).
De lijst contactgegevens sleutelfiguren wordt voortdurend actueel
gehouden door de coördinator en gedeeld met sleutelfiguren (3x).

•
•
•
•

Overzicht maken bijdrage organisaties voor MEE Plus
Bewaken budget door 3x per jaar controle grootboek.
MEE Plus verstuurt 31 facturen en i.o.m. coördinator 7 reminders.
Financiële verantwoording en begroting is opgenomen in jaarplan
en jaarverslag.
• Positief saldo van € 5.049.61 Reserve € 22.231,78
• 1 x overleg Coördinator, voorzitter en penvoerder (voorbereidend
jaarplan en begroting)
• 7x overleg Voorzitter en coördinator (sparren, voorbereidend,
adviserend en sturend) en 4x overleg penvoerder/werkgever
(afstemmen en bijpraten)
• Twee bijeenkomsten met sleutelfiguren (zie aantallen doel 3)
o Maart online
o November op locatie met workshop Storytelling
• Vijf coalities die gemiddeld 4x online bijeenkomen met gemiddeld
3 personen (zie aantallen doel 7)
30 mails naar sleutelfiguren. Inhoud:
- Besluitvormend zoals jaarplan en jaarverslag
- Verzoeken voor informatie of sprekers voor bijeenkomsten.
- Verzoeken om bijeenkomsten of vragen uit te zetten
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Quotes bij doel 2
Pameijer bij vaststelling jaarplan 2022 - Arnold van Doorn (Pameijer): “ Mooi dat
in 2022 het accent komt op de verhalenlijn. Dit sluit naar mijn idee goed aan bij de
leefwereld van onze cliënten en de praktijk van onze professionals.
Ik hoop wel dat er rust komt op het vlak van Covid zodat er ook weer fysieke
bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Deze hebben toch echt een toegevoegde
waarde voor de netwerkontwikkeling en de informatiedeling.

Reacties na de bijeenkomst sleutelfiguren (november 2021 ):
• Wat mij het meest is bijgebleven is het verhaal van de boogschutter. Een goed
verhaal is als een pijl in een bord, geef jezelf en de luisteraar de ruimte om de
roos om de pijl te kleuren.
•

Hi! Wilde even zeggen dat ik het één van de leukste sleutelfiguren
b i j e e n k o m s t e n v o n d ! 🤩 💪🏻

•

Verder vond ik het een leu ke sleutelfigurenbijeenkomst. Leuk om interactief
bezig te zijn.

•

Ik vond het ook weer leuk om erbij te zijn! Leuke foto’s!!

•

Zag vandaag dit op de Coaching kalender: Feiten overtuigen niet, verhalen wel.
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3. 3 Ke nni sin fra struc tuur - Ken ni s en on tmo eting
Doel 3: Er is een structurele ontmoeting/samenwerking en
kennisinfrastructuur in de regio .
Het derde doel bevat allerlei activiteiten waar door ontmoeting en kennisdeling de
verbinding ontstaat. De kracht en de meerwaarde van de verbinding is voor veel
(ervaringsdeskundige) professionals het elkaar kennen en weten wie wat doet (de
sociale kaart krijgt een gezicht).
Resultaten 2021
Bijeenkomst sleutelfigure n
voorjaar - online

•
•

15-04-2021

•

Focus; Hoe bekendheid
autismenetwerk in jouw
organisaties

•

Bijeenkomst sleutelfiguren
najaar - op locatie

-

02-11-2021

-

Workshop Storytelling door
Henk Hofman

-

Autisme en Gamen (online)

-

27-05-2021
Spreker: André Parren
-

Autisme en slapen (online)

-

07-06-2021

-

Ervaringsdeskundige co spreker: Anne Brouwers
Spreker: Annemiek van
Manen (Yulius)

-

-

voorbereid met Caroline Lanser (MEE Plus)
Deelname door 23 sleutelfiguren (50%) waarvan 2
ervaringsdeskundigen.
Niet aanwezigen sleutelfiguren zijn verdeeld onder de
aanwezige sleutelfiguren en door hen geïnformeerd
Onderwerpen:
o Presentatie PP bekendheid Autismenetwerk
o Voortgang coalities
o Sparren over thema’s voor website
Deelname door 32 sleutelfiguren waarvan 3
ervaringsdeskundigen .
Verhaal ‘Sport op maat’ door Ervaringsdeskundige (1)
Inventarisatie onderwerpen zodat deze opgenomen
kunnen worden in het jaarplan 2022.
Samenvatting door Peggy Olthof (SWV Koers VO) en
gedeeld met sleutelfiguren.

37 aanmeldingen met vooraf bijdrage door deelnemers
(aanwezige kennis en welke vragen/bespreekpunten ).
o 23 aanwezig waarvan 6 ervaringskennis
o 7 afmeldingen en 7
no-show
Waardering 8,3
7 certificaten voor vrije
ruimte registratie
Informatie op website bij
Thema gamen
32 aanmeldingen met vooraf bijdrage door deelnemers
(aanwezige kennis en welke vragen/bespreekpunten ).
o 22 aanwezig waarvan 3 ervaringskennis
o 3 afmeldingen en 7 no-show
Evaluatieformulier: 12 mensen
Waardering 7.8
7 certificaten voor vrije ruimte registratie
Informatie op website bij Thema slapen

-
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Resultaten 2021
-

Vervolg op bijeenkomst in 2019.
Door corona diverse mailen uitgestel d, op 26 oktober
kon de bijeenkomst ‘life’ plaatsvinden.

-

Voorbereiding door Caroline en Nel in overleg (3x
online) met ASVZ, Gemiva SVG groep, Syndion en Antes)

-

22 deelnemers (begeleider, gedragsdeskundigen en
manage) uit 7 organisaties (Antes, Yulius, Sjaloom Zorg,
Syndion, Gemiva SVG groep, Zuidwester.

-

Ervaringsdeskundige (voor de casusbespreking) was
helaas op het laatste moment verhinderd

-

Evaluatieformulier: 9 mensen
Waardering: 7,9
Informatie: wordt in 2022 op website geplaa ts

Suïcidaliteit bij jongeren

-

09-11-2021 (helaas moeten
annuleren vanwege
maatregelen RIVM)

-

36 aanmeldingen met vooraf bijdrage door deelnemers
(aanwezige kennis en welke vragen/bespreekpunten)
Voorbereiding met Caroline Lanser (MEE Plus) en Ferry
van der Starre (Parnassia – Youz)
Spreker(s): Pety So, Ferry van der Starre,
ervaringsdeskundige en Arianne Slot (Parnassia – Youz)

Preventief samenwerken
VB en GGZ
Sprekers:
Jan van der Plas Parnassia
Groep – Arts AVG
Annelies Castelein
Gemiva SVG Groep –
Gedragsdeskundige
Reinilde de Heij - Antes Behandelaar 2/ GGZ-Agoog
LVB Expertiseteam

Jaarlijkse
themabijeenkomst
Autisme, hoe herken je het
bij meiden.
15-11-2021 (helaas moeten
annuleren vanwege
maatregelen RIVM

-

De bijeenkomst is verzet naar 13 september 2022
125 aanmeldingen (61 op locatie en 64 online) met
vooraf bijdrage door deelnemers (aanwezige kennis en
welke vragen/bespreekpunten)
Voorbereiding met Caroline Lanser (MEE Plus), Leonie
Verhulst (Gemiva – SVG groep), Annemieke …
(Kwispelkrachtig) en Margreet Pereboom (ASVZ)
3 sprekers (1 ervaringsdeskundige), ervaringsdeskundige
dagvoorzitter
Afsluiting met panel van 6 personen .
De bijeenkomst is verzet naar 30 mei 2022

Webinars andere regionale
netwerken

In 2021 was het mogelijk om aan Webinars deel te nemen
die door andere regionale netwerken zijn georganiseerd:
1. Autisme: de atypische ontwikkeling – kenmerken in de
mens als geheel (Martine Delfos en Monique Post )
georganiseerd door Gelderland
2. Autisme en Gamen (André Parren) door Gelderland en
Flevoland
3. Autisme en het voorspellende brein (Peter Vermeulen)
door Zaanstreek en Waterland .
Het is niet bekend hoeveel mensen vanuit de regio Zuid Holland Zuid hier gebruik van hebben gemaakt.
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Quotes bij doel 3
Quotes gamen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Een fijne afwisseling tussen kennis zenden, opdrachten en vraag/antwoord.
De spontaniteit en een goede spreker waar je naar kan blijven luisteren.
Aansprekende manier van presenteren
De spreker, heel fijn dat er zoveel praktijk - en
ervaringsvoorbeelden werden benoemd. Dit had een grote
toegevoegde waarde.
De uitleg en ervaringskennis over gamen
De mate van kennis van de spreker
Het inzicht: “Ook al is gamen problematisch het blijft een binnenkomertje
voor contact”.
De informatie is ook goed bruikbaar voor cliënten zonder autisme.
Quotes bijeenkomst slapen
In korte tijd een theoretisch beeld gekregen hoe slaap precies werkt en de
hand-out om alles nog even rustig door te nemen wat er niet is besproken.
Spreekster heel deskundig
Fijn om alle algemene tips weer eens te horen. Fijn om
de verdiepende ervaring van de deelnemers te horen.
Goede spreker, met veel kennis.
Top dat er een ervaringsdeskundige bij was (Anne)
Fijn kunnen praten met andere deelnemers
De verhalen van de ervaringsdeskundige, maar ook de
ervaringen van de professional
Duidelijke praktische uitleg ondersteun t door goede
afbeeldingen.
Sluit goed aan bij de praktijk
Verdieping & aanwezigheid ervaringsdeskundige
De afwisseling van theorie en praktijk van Anne e n het samenkomen in kleine
groepjes
Quotes bijeenkomst Preventief samenwerken vanuit VB en GGZ
Nieuw initiatief leren kennen (COT), inzicht vanuit AVG ontdekt en mogelijkheid
van expertise team leren kennen.
Verdieping, kennis, herkenning; heel fijn!
Diverse sprekers uit verschillende werkvelden.
Ervaringen bespreken in preventief werken en ook perspectief vanuit arts
Het verhaal en de uitleg hierbij van Jan
Ik was erg gecharmeerd van de sprekers. Zowel in persoon als de waardevolle
info die ik heb meegekregen.
Ik vond het laagdrempelig, informatief en niet saai : -)
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3. 4

S i gnaalf unctie

Doel: Het regionale netwerk heeft een signaalfunctie .
Het vierde doel bevat activiteiten waardoor signalen opgevangen kunnen worden.
Dit doet het netwerk d oor de mogelijkheid te bieden om vragen te stellen. De
coördinator beantwoord deze vragen in samenwerking met één of meerdere
sleutelfiguren.
Dit jaar is voor het eerst een monitor gebruikt om alle vragen te registeren en
inzicht te krijgen welke vragen , door wie en in welke regio gesteld worden.

Halverwege het jaar is dit overzicht gedeeld met de sleutelfiguren.
Resultaten 2021
Beschikbaarheid
netwerk voor
vragen
Monitor voor
registreren vragen

Adviesteam

-

Contactgegevens coördinator staan op website .
Mogelijkheid om via formulier op website vragen te stellen
Sleutelfiguren verwijzen mensen door naar de coördinator

-

De beantwoording is 30 % in samenwerking met één of
meerdere sleutelfiguren gedaan en 70% door de coördinator.

-

Zie bijlage voor overzicht .

-

De lijst met vragen en antwoorden is opvraagbaar bij
nel.hofman@autismenetwerkzhz.nl

-

Twee casussen besproken met adviesteam (online).
Het beschikbaar hebben van een adviesteam is erg prettig
voor de coördinator om vragen die binnenkomen met één of
meerdere leden op te pakken.
De wens blijft om vaker een casus te bespreken.

-

Er zijn 97 vragen beantwoord. Dit is een verdubbeling t.o.v.
2020 toen er 48 vragen gesteld zijn (deels een vertekend beeld
omdat er toen nog geen monitor beschikbaar was )

Quotes bij doel 4
Moeder die op zoek was naar dagbesteding voor haar 11-jarige zoon: “Dag Nel, Het
is al een tijdje geleden dat ik je mail ontving, maar wilde toch nog even laten
weten dat we naar aanleiding van jullie tips nu in gesprek zijn met organisatie
X. Hopelijk is dat een geschikte plek voor onze zoon. Heel hartelijk dank voor het
meedenken. Het viel niet mee om onze weg te vinden tussen al het aanbod en
zonder jullie tips hadden we organisatie X mogelijk niet gevonden”.
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3. 5

I nf orm atie func ti e

Doel: Het regionale Autismenetwerk heeft een informatieve functie.
Het vijfde doel bevat activiteiten om informatie te ontsluiten over autisme ,
aanbod en activiteiten/bijeenkomsten . Dit doet het netwerk vooral door het
hebben van een website. Op de website vind je informatie over:
- Het autismenetwerk ZHZ (wie zijn we, wat doen wij
- Agenda van activiteiten van het netwerk en de aangesloten organisaties
- Aanbod van de aangesloten organisaties . Elke organisatie heeft in de periode
dec 2022 -februari 2021 het aanbod van hun organisatie beschreven.
- Sociale kaart door tips te geven naar bestaand e sociale kaarten en
informatiewebsites
- Thema’s/onderwerpen; ontsluiten van informatie over een onderwerp. Deze
informatie komt vanuit een coalitie, netwerkbijeenkomst of onderwerp waar
veel vraag naar is.
- Nieuwsberichten
- Contactpagina waar het mogelijk is via een websiteformulier een vraag aan het
netwerk te stellen.
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De informatiefunctie vindt plaats in de verschillende doelen en activiteiten.
Denk daarbij aan:
30 mails naar sleutelfiguren met informatie en vragen over de sturing van het
netwerk, inhoud en organiseren van bijeenkomsten en coalities (zie 3.2)
Informatie geven via 98 vragen die gesteld zijn door de m ogelijkheid van
vragen stellen via website, telefoon of e -mail. Zie rapportage bij doel 3.4
Signaalfunctie.
Overige middelen om informatie te ontsluiten zijn :
Website met 8655 bezoeker in 2021 (gemiddeld 720 per maand) .
Dit is een behoorlijke toename want in 2020 was dit 1499 (gemiddeld 125 per
maand).
De nieuwe website die in december 2020 online is gegaan is dus duidelijk een
verbetering.
-

Nieuwsbrieven
o met een toename van 7% lezers (van 374 naar 399 lezers). Er zijn 6
nieuwsbrieven verstuurd.
o Gemiddeld worden nieuwsbrieven geopend door 47%
o Zie archief nieuwsbrieven op de website .

-

Sociale media
o Facebookpagina – bereik 3455, bezoekers 346, vind ik leuks 172
o LinkedIn pagina – 308 volgers
o LinkedIn account Nel Hofman – regelmatig deelt de coördinator
berichten via haar persoonlijke account. Met dit jaar als hoogtepunt de
factsheet ‘Vroegsignalering meisjes 0-6 jaar’. Dit bericht is 7954x
bekeken en er zijn 164 reacties.
o Er is ook een twitter en Instagram account. Deze zijn in 2021 bijna niet
ingezet/gebruikt.

Een extra activiteit dit jaar was de i nformatie over het autismenetwerk te
ontsluiten bij de aangesloten partners zodat er in organisaties meer bekendheid
is over het autismenetwerk ZHZ
In 2021 is er een PowerPoint gemaakt (in samenwerking met Caroline Lanser – MEE
Vivenz) voor de sleutelfiguren. De sleutelfiguren kunnen met de PP zorgen voor
informatie en bekendheid van de activiteiten in hun eigen organisaties (Zie de
PowerPoint Presentatie).

Quotes bij doel 5
-

Super fijn deze informatie Nel, dank je wel! Ik zet het door naar mijn collega!
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3. 6 V erbin di ng lan del ij k
Doel: Het regionale netwerk draagt bij aan de kennisbevordering en
kennisdeling van en tussen de regionale netwerken .
In Nederland zijn er 19 regionale netwerken.
De coördinatoren vormen met elkaar een
landelijk netwerk. Samen delen zij kennis, co creëren en inspireren waardoor versterking
en professionalisering van de regionale
autismenetwerken. Er is een landelijke
coördinator die de verbindende en
faciliterende rol vervult tussen de netwerken.
De landelijke coördinator is Nel Hofman.

Kennis delen en
inspireren
coördinatoren

Coördinator heeft deelgenomen aan:
- 3 online bijeenkomsten waarin voortgang
professionalisering regionale netwerken en
uitwisseling/inspiratie uit de regio’s’
- Kennisdeelbijeenkomst (dag) met workshops common-Eye en
storytelling
Coördinator heeft bijdrages geleverd aan landelijk netwerk
Ontwikkelen/professi (inventarisaties invullen, Q & A’s bijwonen, beleid maken) en
onaliseren
hierdoor de volgende resultaten:
regionale
a. Monitor voor vragen registreren
autismenetwerken
b. Handreiking regionale netwerken
c. Kennisdeling online organiseren (Webinars e.d.)
d. Factsheet met resultaten 2019 en 2020
e. Uitwisseling en evaluatie samenwerking EVD
f. Landelijke website
- Zie resultaten ‘over ons’ - autismenewerkennederland.nl
Op een aantal onderdelen heeft de coördinator extra tijd
besteed. en gedeclareerd aan het landelijk netwerk en terug te
zien als inkomsten op de financiële verantwoording.
Stakeholder landelijk De coördinator heeft contacten en volgt de diverse landelijke
stakeholders zoals VAB, NVA, AWA, Autisme Jonge Kind,
WerkWebAutisme, Sensonate, Nipa, NAR, Klik, Kennisplein
gehandicapte zorg.

Quotes bij doel 6
Nel Hofman: Ik heb dit jaar veel makkelijker het convenant kunnen herijken
door de teksten uit convenanten en wijze van verdeelsleutel van andere
netwerken te gebruiken.
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3. 7

O ntw i kkel en/of bo rgfunc tie - co al i tie s

Doel: Het gaat om het ontwikkelen en/of borgen van de
focusonderwerpen van het netwerk en de onderwerpen genoemd in de
voorwaarden subsidie van VWS.

Het starten van coalities is een vorm van samenwerken in het autismenetwerk
sinds 2020. Een aantal mensen haken aan op een specifiek onderwerp die met
elkaar de opdracht formuleren. Dit kan variëren van kennisdeling, actualiteiten
maar ook kennisontwikkeling. De voortgang en/of resultaten zullen op de website
bij ‘Thema’s’ te volgen zijn.

Naam coalitie

Onderwerpen

Deelnemende
organisaties

Resultaat 2021

Vroegsignalering
meisjes 0-6 jaar

-

Enver, Sarr,
Gemiva SVG
Groep, Yulius

-

Kennisdeling
Actuele literatuur
Ontwikkelen informatie
voor ouders

-

Levensloop

-

begeleiding
(levensloopfunctie)

-

Arbeid

-

Samenwerking
GGZ en VB
(preventief);

Factsheet
Vroegsignalering
meisjes
Informatie op
website
164 reacties op
LinkedIn bericht

Begrip
levensloopbegeleiding
In gesprek met
gemeente over belang
Actualiteit delen van
pilot
levensloopbegeleiding
VAB
Kennisdeling
Actualiteit
Mogelijk bijeenkomst
organiseren

MEE AV, Boba,
Eddee, Het
spectrum
perspectief,
Yulius

-

Visie op website

-

Vervolg in 2022

Werkpad, Het
spectrum
perspectief,
Jados, Hicare

Niet gestart, voornemens
deze te starten in 2022

-

Kennisdeling

-

Bijeenkomst in het
voorjaar met begeleiders
en behandelaren

Sjaloom Zorg,
ASVZ, Syndion,
Gemiva SVG
groep,
Zuidwester,
Parnassia-Antes

Bijeenkomst op 26
oktober – zie doel 3.3 bij
netwerkbijeenkomst
‘preventief samenwerking
VB en GGZ’

-

Zie ook info op
Preventief samenwerken
VB en GGZ |
Autismenetwerk ZuidHolland Zuid
(autismenetwerkzhz.nl)
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Ervarings
deskundigheid –
ervaringskennis

Samenwerking
ouders –
onderwijs – zorg.

-

-

in het autismenetwerk
(beleid, hoe vergroten
inzet bij activiteit).
Gebruikmaken van het
landelijk
kennisdocument.
uitwisseling hoe
organisaties werken met
mensen met autisme

MEE ZHE,
MamaVita,
ASVZ, Autisme
experience,
NVA ZHZ

Met als vertrekpunt de
jongere zit op een
school en het gaat nog
goed. Hoe preventief
aan de slag te gaan.

Koers VO, MEE
RR, SWV
Drechtsteden,
Boba, Auris,
Ouderplatform
ZHZ

-

concept handreiking
voorgelegd aan
sleutelfiguren (dec
2021)

-

Vaststelling gepland
op 26-02-2022

-

4 bijeenkomsten met
vooral uitwisseling en
doel/ambitie coalitie.

hoe preventief
samenwerken tussen
leerling -ouders –
onderwijs – en zorg
-

WLZ 2021

-

-

4

Vanaf 2021 WLZ ook
voor de GGZ, wat
betekent dit voor
indicaties en aanbod
Uitwisseling kennis

Mogelijk
mensen vanuit
de MEE WLZ
teams?

Vervolg in 2022

Niet gestart in 2021. Wel
wens om te starten in
2022.

Financiële terugblik 2021

In 2021 is begroot om € 4.769 uit het reserve op te nemen. Uiteindelijk was dit
niet nodig er is er €5.049,61 minder besteed.
Toelichtingen voor deze afwijkingen
• Extra Inkomsten door uren die Nel Hofman voor het landelijke netwerk heeft
gedaan. Deze konden gefactureerd worden (22 uur x € 75,00 = € 1.650,00)
• Minder uitgaven door
o Inzet coördinator 24 uur i.p.v. de begrootte 26 uur.
o Themabijeenkomst geannuleerd door maatregelen RIVM (covid 19)
o Minder inzet ervaringsdeskundigen
• Meer uitgaven door:
o Eindstand 2020 was lager dan bij het begroten was in geschat.
o Kosten PR/website viel hoger uit door extra functionaliteit op website
(zoekfunctie), aanschaf van notitieblokken en hostingkosten Q4 uit 2020.
o De factsheet is gemaakt door vormgever. Deze kosten waren niet
begroot dus een post opgenomen voor ontwikkelkosten.
•

Op 31-12-2021 is het saldo van het reserve € 22.231,78.
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Autismenetwerk ZHZ
Begroting en verantwoording 2021

Overig

Bijeenkomstne

PR

Inzet

Subsidie

Bijdrage
partners

INKOMSTEN

Begroting

Resultaat

Bijdrage partnerleden

€

€

49.900,00

Bijdrage nieuwe leden
Subsidie VWS 2021 te vorderen in 2021

€

50.250,00
-

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

Mogelijk extra inkomsten door inzet voor landelijk
autismenetwerk
Uit reserve

€
€

1.535,00
4.769,00

€
€

1.650,00
-

TOTALE INKOMSTEN

€

76.554,00

€

71.550,00

€

66.519,00

€

61.401,60

€

1.500,00

€

475,00

Kosten PR (website, nieuwsbrief en PR materiaal)

€

1.200,00

€

2.158,14

Jaarlijkse themabijeenkomst (zaalhuur, catering, ev.
Inhuur niet evd sprekers)

€

3.000,00

€

Bijeenkomsten kennisdeling (zaalhuur, catering, sprekers) €
Coalitie - ontwikkelen

2.000,00

€
€

Reiskosten
Kosten overig coordinatie (vakliteratuur, congressen,
representatie)
TOTALE UITGAVEN

€

500,00

€

€
€

300,00
75.019,00

€
€

80,00
66.500,39

INKOMSTEN - UITGAVEN

€

1.535,00

€

5.049,61

RESERVE
Eindstand 31-12-2020
Gebruiken uit reserve in 2021
Reserve Eindstand 31-12-2021

Begroot
€ 17.545,00
€
4.769,00€ 12.776,00

Subsidie VWS 20201 te vorderen in 2022

UITGAVEN
Kosten inzet coordinator
26 uur per week (loonkosten € 41,00 + 20% overhead = €
49,20)
Kosten inzet ervaringsdeskundigen (evd sprekers of inzet
bij andere activiteiten)

15% begroting reserveren

-

2.061,37
324,28
-

Resultaat
€ 17.182,17
€
5.049,61
€ 22.231,78
€
€

7.500,00
14.731,78

Voor de verantwoording voor de subsidie VWS is het noodzakelijk dat
bovenstaande verantwoording door de penvoerder wordt ondertekend. De
ondertekening is gedaan in een aparte bijlage.
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B ij lage 1 – A anges l o te n o rganisaties
Totaal zijn er 37 organisaties aangesloten. Het overzicht is verdeeld in branches.
Sommige organisaties horen bij verschillende branches en zijn daardoor tweemaal
genoemd.
Belangenbehartigers
•
en/of
ervaringsdeskundig

•

MEE

Geestelijke
gezondheidszorg
(GGZ)

•

NVA – regio Zuid-Holland

Mama Vita

•

Ouderplatform ZHZ

MEE Rotterdam Rijnmond

MEE Zuid-Holland Noord –regio

MEE Plus

Vlaardingen, Maassluis.

•

Boba autismegroep

•

Yulius

•

Parnassia Groep

•

Pameijer

•

Sarr

Jeugdhulpverlening
Zorg voor
verstandelijke
beperking

Autisme Experience

Enver

•

ASVZ

•

Middin

•

Auriga

•

Pameijer

•

Eddee Zorgverlening

•

Sjaloom Zorg

•

Gemiva SVG groep

•

Syndion

•

Humanitas DMH

•

Zuidwester

Kleinschalige
aanbieders
(ambulante)
ondersteuning

Acato – Stichting Bloemfleur

Eddee Zorgverlening

Autismepraktijk Rotterdam

JADOS

Citykids

KompAss

Coach-Point

Kwispelkrachtig
Zorg andersom

Taal en
spraakproblemen •
Onderwijs

Arbeid

Overig

Koninklijke Aurisgroep

Koninklijke Kentalis – De Medeklinker

Koninklijke Aurisgroep

SWV Koers VO

SWV Drechtsteden

Yulius Onderwijs

•

Het Spectrum Perspectief

•

Hicare Company BV

•

Jados
Werkpad

CCE
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B ij lage 2 – M issie , Vi sie , I de aal en Fi lo s of ie
Missie
Meedoen mogelijk maken voor mensen met autisme en hun naasten .
Visie
Een samenleving waarin iedereen telt en waarin ieder individu op eigen kracht
een waardevol leven kan leiden.
Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd. Mensen met autisme willen
grip op hun leven zodat ze volwaardig kunnen meedoen. De één heeft hierbij meer
behoefte aan ondersteuning dan de ander.
Ons ideaal
Een inclusieve samenleving voor mensen met
autisme en hun naaste omgeving.
Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die
mensen insluit in plaats van uitsluit. Meedoen is
namelijk een mensenrecht. Wij streven naar een
samenleving waarin mensen met autisme allereerst
op hun mens-zijn worden gewaardeerd en niet op
hun autisme. Uitgangspunt is h et vergroten en
versterken van participatie, mogelijkheden en
kansen voor mensen met autisme en hun naasten.
Onze filosofie
In de verbinding ontstaat de beweging
Ons uitgangspunt is dat het creëren van verbinding
cruciaal is om tot oplossingen te komen. Mensen
komen tot bloei als ze zich verbonden voelen met de mensen in hun omgeving. Dat
geldt ook voor professionals en mensen met autisme. Bij alles wat we doen gaan
we uit van het bredere perspectief en kijken we naar de samenhang tussen de
verschillende levensgebieden. Het belang van mensen met een autisme en hun
naasten is hierbij altijd ons vertrekpunt en zijn zij op één of andere manier
betrokken bij alle activiteiten van het autismenetwerk .
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B ij lage 3 Uren coö rdi natie 2020 en 2021
Doelen
1. Convenant algemeen

2020

2021
35

108

2. Duurzame inrichting (sleutelfiguren, jaarplan/verslag, financiën)

197

127

3. Kennisstructuur en ontmoeten (bijeenkomsten)

170

148

49

110

180

175

6. Landelijk (samenwerking coördinatoren in Autismenetwerk NL)

90

66.5

Coalities – verdieping actuele onderwerpen

80

153

Uren voor MEE nl voor taken adviesgroep/procesregisseur (is gedeclareerd á € 75,00)

32

21.5

Randvoorwaarden (mail, reistijd, registreren, niet declareerbaar, PC en archiveren)

142

154

Vakantie en verlof (in 2020) extra zorgverlof en extra studieverlof)

326

190

1301
25

1253
24

4. Signalering (vragen beantwoorden, adviesteam en ontwikkelen monitor)
5. Informatiefunctie (website/nieuwsbrief)

Eindtotaal

De uren per doel liggen niet vast .
Het kan per jaar verschillen waar de focus op ligt.
Zo zie je in 2021 dat er meer uren zijn besteed aan het convenant algemeen. Dat
komt omdat dat jaar het convenant is herijkt
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B ij lage 4 O ve rzicht vrage n ges te l d aan he t autism ene twe rk
Z ui d- Ho ll and Zuid

Verdeling naar sekse
27 25
1

Vrouw

Man

44
Neutraal

N.v.t.

Verdeling naar leeftijd
25

23

21

20

20
15
15

11

10
3

5

3

1

N.v.t.

67 tot 100

50 tot 67

23 tot 50

18 tot 23

0 tot 5

5 tot 12

12 tot 18

0

Verdeling naar regio
35

17
10

9

Onbekend

Anders

3

Zuid-Holland
Noord

Drechtsteden

AlblasserwaardVijfheren

2

Zuid-Hollandse
Eilanden

5

N.v.t.
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Rotterdam
Rijnmond

40
35
30
25
20
15
10
5
0

21

0

0

4

20

10

7

Anders

Anders

Onbekend

Telefonisch

Formulier
website

E-mail

40

Wonen

1

Wet- en regelgeving

4

Werk/dagbesteding

4
1

Vrijwilligers

Professional
zorg/welzijn

Professional
onderwijs

60

Vrije tijd/sport

1

Seksualiteit

3

Relatie/vriendschap

4

Psycho educatie

2
5

Professional
gemeente

Professional
arbeid
1

Onderwijs

6

Lotgenoten

1

Logeren

3

Naasten

4

Coördinatoren

20

Financiën/schuldhul…

10

Diagnostiek

5

Deskundigheidsbev…

25
3

Bekenden

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Behandeling

0
5

Autisme, persoon
met

10

Begeleiding/onderst…

Wijze van inbrengen vraag
36

21

Achtergrond vraagsteller

50
53

40

30

17
4

Onderwerp

22
18

15

9

2

22

Aangesloten
36 bij netwerk
40

28
6

1

N.v.t.

2

Wegwijsvraag

Sociale kaart
(aanbod)

Onderzoeksvr
aag

12

Anders

Netwerkpartner
(s)

Delen
informatie

Netwerkvraag

1

N.v.t.

30

Kernteam/advie
steam

80
70
60
50
40
30
20
10
0
3

Beleidsvraag

9

Nee

Coördinator

Advies

60
50
40
30
20
10
0

Ja

Soort
vraag
70
63

1

Verdeling naar beantwoording

68

28
0

33

20

10

0
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