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Inleiding  
Het jaarplan blijft op hoofdlijnen identiek aan eerdere jaarplannen. Dit is logisch omdat de doelen 

van het netwerk hetzelfde blijven, alleen de onderwerpen of de wijze waarop kan anders 

zijn/worden. Dit kan zelfs pas in de loop van 2023 helder of weer anders worden. 

Het jaarplan is ook een soort samenvatting van waar we voor staan en wat we doen. Voor nieuwe 

sleutelfiguren (maar ook als je al langer sleutelfiguur bent) vind je in dit jaarplan alle informatie over 

het autismenetwerk zoals: missie/visie, info over convenant, de stakeholders, terugblik 2022, de 

doelen, de activiteiten en tot slot de begroting. 

In november 2022 zijn de onderwerpen opgehaald tijdens de 

bijeenkomst met de sleutelfiguren en door individuele 

telefonische gesprekken met sleutelfiguren. Deze input is terug 

te vinden in de geel gearceerde vakken. Wil je snel het jaarplan 

lezen dan kun je naar deze vakken kijken. 

Door online overleggen in coalities ontstaat er een ‘nieuwe 

behoefte’ om online te blijven overleggen/ontmoeten:  

• Bijvoorbeeld, de coalities die afgelopen 2 jaar een 

ambitie hadden en product opgeleverd hebben willen 

als groep elkaar online blijven ontmoeten (2 tot 3x per 

jaar).  

• En er komen nieuwe onderwerpen waar een paar 

mensen online willen brainstormen (bijv., wat bedoelen 

we met ‘lot’ genoten of welke behoefte is er om casuïstiek te bespreken en wat is daar al 

voor in de regio) 

• De organisaties voor verstandelijke beperking gaan elkaar 1x per kwartaal online een uur 

ontmoeten en actualiteiten delen (wie wil sluit aan). 

Een andere ontwikkeling is het aansluiten bij lokale netwerken (gemeente Molenlanden en 

gemeente Alblasserdam). In eerste instantie door de coördinator om te bekijken waar kansen liggen 

voor het netwerk lokaal. 

Er zijn veel onderwerpen en thema’s, niet alles kan door het netwerk opgepakt. Daar waar vragen 

zijn, energie is en/of mensen beschikbaar zijn om als spreker/voorbereider komt een bijeenkomst, 

thema of coalitie vanzelf tot stand. 

Tot slot het financiële deel: de subsidie vanuit VWS stopt in 2023. Gelukkig heeft het netwerk een 

financiële buffer en hoeven de bijdrage van partners niet verhoogd te worden. Voor onze financiële 

bestaanszekerheid is het belangrijk om nu al alert te zijn op extra/andere 

financieringsmogelijkheden van het netwerk. Meer partners zijn altijd welkom en andere ideeën 

over financiering uiteraard ook. 

Veel leesplezier en op naar 2023. 

Nel Hofman - Coördinator Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid 

0610902992 - Nel.hofman@autismenetwerkzhz.nl 

www.autismenetwerkzhz.nl 

mailto:Nel.hofman@autismenetwerkzhz.nl
http://www.autismenetwerkzhz.nl/
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1. Missie en visie  
  

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 het 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. 

 

Doelgroep en profijtgroep  - Regelmatig komt de vraag voor wie het netwerk is?  

De doelgroep van het autismenetwerk - zijn de (ervaringsdeskundige) professionals van de 

aangesloten organisaties in de regio Zuid-Holland Zuid. 

De profijtgroep - zijn de mensen met autisme en hun naasten. 
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2. Convenant  

De lange traditie van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid - sinds 2006 

– vormt een stevig fundament voor het voortbouwen van het netwerk 

in de regio.  In 2022 start het zesde convenant en betreft de periode 

2022 tot en met 2024.   

 

In onderstaand tabel vind je de belangrijkste informatie. 

 

Coördinator  - Nel Hofman – 26 uur 

Sturing netwerk - Voorbereidend door coördinator samen met ‘Voorzitter’ MEE 
Rotterdam (Richard Scalzo) en Penvoerder MEE Plus (Anke Bosma) 

- Bestuurders organisaties via de sleutelfiguren 
 

Sturing op onderwerp - Coalities en voorbereidingscommissie met sleutelfiguren en/of 
(ervaringsdeskundige) professionals uit de aangesloten organisaties 
 

Penvoerder - MEE Plus 

Vier Regio’s  - Alblasserwaard  
- Drechtsteden 
- Rotterdam-Rijnmond (inclusief Maassluis en Vlaardingen)  
- Zuid-Hollandse Eilanden 

 

Overzicht 27 gemeenten Rotterdam Rijnmond 
1. Albrandswaard 
2. Barendrecht 
3. Capelle Aan Den IJssel 
4. Krimpen Aan Den IJssel 
5. Lansingerland 
6. Ridderkerk 
7. Rotterdam 
8. Schiedam 
9. Maassluis 
10. Vlaardingen 

Zuid-Hollandse Eilanden 
11. Binnenmaas 
12. Cromstrijen 
13. Goeree Overflakkee 
14. Korendijk 
15. Nissewaard 
16. Oud Beijerland 
17. Strijen 
18. Voorne aan Zee (Brielle, 

Hellevoetsluis en Westvoorne) 

Alblasserwaard 
19. Alblasserdam 
20. Gorinchem 
21. Hardinxveld Giessendam 
22. Molenlanden  
Vijfheerenlanden  (sinds 2019 bij 
Utrecht) 

Drechtsteden 
23. Dordrecht 
24. Hendrik Ido Ambacht 
25. Zwijndrecht  
26. Papendrecht 
27. Sliedrecht 

 

Inwoners ZHZ  - 1.845.249  (meetmoment 2021) 
 

Prevalentie autisme ZHZ - 19.000 mensen met autisme in de regio Zuid-Holland Zuid  
- Ruim 1% bevolking waarvan 30% een verstandelijke beperking (Bron 

NVA)  

Aangesloten organisaties - 40 waarvan 35 betalend (belangenbehartigers vrijgesteld) 

Benodigde budget - € 89.000,00   
- Tekort 27.350 (is in 2023 op te vangen door financiële buffer) 

Subsidie 2023 - €           0,00 

https://www.autismenetwerkzhz.nl/wp-content/uploads/2021/08/Convenant-Autismenetwerk-ZHZ-2022-2024-.pdf
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3. Stakeholders 
Het netwerk bestaat uit 40 organisaties. Daarnaast zijn er verschillende (landelijke) partijen die niet 
aangesloten zijn maar belangrijke stakeholders (kunnen) zijn die aanbod, informatie en/of kennis hebben 
die van belang is voor netwerk. 
 

Partijen die activiteiten 
organiseren in de regio 

 

- AutiRoze 
- Chill-aut (Leerdam- Gorinchem) 
- Pass (Dordrecht) 
- Ras soos (is juni 2022 gestopt i.v.m. onvoldoende vrijwilligers) 
- Iets drinken (oproep gedaan voor vrijwilligers) 

Landelijk - A-typist (Anne van Beek) 
- Autisme centraal 
- Autisme digitaal 
- Autisme jonge kind 
- AWA -Academische Werkplaats Autisme (november 2024 afronding) 
- Kennisplein gehandicaptenzorg 
- Klik 
- Mind 
- Movisie 
- NAR  Nederlands autisme register 
- NIPA - landelijk netwerk van (ervaringsdeskundige) autismeprofessionals, 

werkzaam bij ggz-organisaties. Zij maken (kennis)producten voor de 
behandeling en begeleiding van mensen met autisme. 

- NVA landelijk - www.autisme.nl  
- Sensonate 
- Vanuit Autisme Bekeken – o.a. pilot Levensloopbegeleiding  
- WWA - Werk Web autisme 

 

Sociale kaart - Wegwijzer-autisme.nl 
 

- Sociale kaart Nederland 

 
  
  

http://www.autisme.nl/
https://www.vanuitautismebekeken.nl/pilotlevensloopbegeleiding
https://www.wegwijzer-autisme.nl/aanbod/samenwerken-aan-welzijn-voor-mensen-met-autisme-netwerk-autisme-utrecht-nau
https://landelijk.socialekaartnederland.nl/
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4. Terugblik 2022 1 
1. Convenant  
Er is een regionaal 
netwerk 
zesde convenant 

Nieuwe partners (3): Villa Abel, Gemeente Molenlanden en LinQsom 
Mogelijke partners: Er zijn oriënterende gesprekken met Erasmus en GGZ Delflanden  
Opzeggen per 01-01-2023: Humanitas DMH 
Subsidie stopt vanaf 2023: vanaf 2023 geen subsidie meer vanuit VWS (zie bijlage 1).  

2. Duurzame 
inrichting  

Er zijn 
doelen/activiteiten,  
er is sturing en 
netwerk is financieel 
gezond. 

Q1 -Jaarplan 2022 en jaarverslag 2021 akkoord door partners en geplaats op website (Wat 
wij doen | Jaarplannen en Jaarverslagen  | Q 4 – Jaarverslag 2022 in landelijk format om 
de subsidiegelden 2022 dit jaar te innen 
Reserve 2022 is toegenomen  
Sturing:  
- 11 bila’s tussen coordinator en voorzitter of penvoeder en 1 gezamenlijk overleg 
- 1 bijeenkomst sleutelfiguren en 25 mailingen) 

- 4 coalities die gemiddeld 4x online overleggen (zie ook 7) 
- 6 voorbereidingscommissie bijeenkomsten (zie ook 3) 

3. Kennisstructuur  
Er is ontmoeting, 
verbinding en 
kennisdeling 

Zes bijeenkomsten voorbereid en vier bijeenkomsten gehouden 
- 1 themabijeenkomst Hoe herken je het bij meiden (63) 
- 2 bijeenkomsten geannuleerd (informatieavond ouders (4) en NB ondersteuning door 

Apps en robots (5) 
- 3 netwerkbijeenkomsten: Stress bij ouders (18), Suïcidaal gedrag bij jongeren (33) en 

Werk en autisme (65) 
Certificaten/deelnemersbewijzen - 126 bewijzen gegeven. 
Pilot streamen: De themabijeenkomst is gestreamd maar dit ging mis. De 60 
aanmeldingen kregen een terugkijk link. Terug kijkers zijn onbekend. 

4. Signaalfunctie  
Het is inzichtelijk waar 
informatie ontbreekt. 

- 87 vragen beantwoord. Eén casus besproken met adviesteam 

 
5. Informatiefunctie 

Informatie uit de regio 
is beschikbaar en/of 
wordt ontsloten 

Website Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid: 11.103 gebruikers ,29.546 pagina weergave 
De agendatool is vernieuwd Agenda overzicht  
Sociale kaart: Overzicht aangesloten organisaties: 24 organisaties hebben in 1e kwartaal 
heeft  de eigen pagina gecontroleerd/geactualiseerd. De overige 15 in Q4 een reminder. 
Informatie over onderwerpen bijgewerkt - Thema 's 
Landelijke sociale kaart: elke aangesloten organisatie hebbe een eigen pagina op de 
landelijke sociale kaart Wegwijzer- Autisme.  Wegwijzer Autisme 
Nieuwsbrieven: 7  Archief nieuwsbrieven 

6. Landelijk 
autismenetwerk. 

• De coördinator nam 4x deel aan online en fysieke overleggen met de coördinatoren 
• Daarnaast ook 34 uur inzet geleverd aan landelijke coalities. Deze uren zijn gefactureerd.  

7. Ontwikkel en/of 
borgfunctie 

Er waren 4 coalities actief in 2022: 

- Vervolg Vroegsignalering meisjes 

- Vervolg Levensloopvisie 

- Onderwijs -zorg -ouders – ontsluiten informatie 
- Ervaringsdeskundigheid – hoe meer bekendheid inzet EVD bij organisaties en gemeentes. 

 
1 Voor meer informatie over aantallen, toelichting en quotes zie ‘Jaarresultaten autismenetwerk ZHZ 2022’ 

Soort vraag aantal percentage

Advies 9 10%

Beleidsvraag 3 3%

Delen informatie 2 2%

Netwerkvraag 1 1%

Onderzoeksvraag 0 0%

Sociale kaart (aanbod) 56 64%

Wegwijsvraag 13 15%

N.v.t. 3 3%

totaal: 87 99%

https://www.autismenetwerkzhz.nl/wp-content/uploads/2021/08/Convenant-Autismenetwerk-ZHZ-2022-2024-.pdf
https://www.autismenetwerkzhz.nl/nieuws/villa-abel-sluit-aan-bij-het-autismenetwerk-zhz/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/nieuws/gemeente-molenlanden-sluit-aan-bij-het-autismenetwerk/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/over-ons/1109-2/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/over-ons/1109-2/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/agenda-overzicht/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/organisaties/
https://www.autismenetwerkzhz.nl/themas/
https://www.wegwijzer-autisme.nl/aanbod/autisme-netwerk-zuid-holland-zuid
https://www.autismenetwerkzhz.nl/archief-nieuwsbrieven/
https://autismenetwerkennederland.nl/over-ons/
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5. Doel en subdoelen 2023 
Het hoofddoel van het autismenetwerk Zuid-Holland is het versterken van het netwerk van de 

professionals en streven naar ontmoeting en samenwerking van de aangesloten organisaties.  

- Want op deze manier is er uitwisseling van kennis, ervaringen en good-practices.  

- Dit draagt bij aan de kansen en mogelijkheden voor mensen met autisme op de verschillende 

levensdomeinen. 

- Om uiteindelijk het meedoen voor mensen met autisme mogelijk te maken (Missie) 

Om het hoofddoel te bereiken zijn er 7 subdoelen. Deze 7 subdoelen zijn met het landelijk 
autismenetwerk (andere regio’s) vastgesteld en in het format van jaarplan.  Elk jaar zijn er bij deze doelen 
over het algemeen dezelfde activiteiten maar de onderwerpen kunnen verschillen.  

 

1. Convenant  
Er is een regionaal autisme netwerk 

2. Duurzame inrichting  
Er zijn doelen/activiteiten, er is sturing en netwerk is financieel gezond. 

3. Kennisstructuur  
Er is ontmoeting, verbinding en kennisdeling 

4. Signaalfunctie  
Het is inzichtelijk waar informatie ontbreekt en/of knelpunten zijn. 

5. Informatiefunctie 

Informatie uit de regio is beschikbaar en/of wordt ontsloten. 

6. Landelijk  
Bijdrage aan landelijk netwerk zodat regionale netwerken (door)ontwikkelen en 
professionaliseren. En heel belangrijk elkaar inspireren! 

7. Ontwikkel en/of borgfunctie - Coalities 
Onderwerpen die met een aantal organisaties in een coalitie besproken worden. Vooraf legt 
men vast wat de ambitie is t.a.v. dit onderwerp. 

 

6. Subdoelen en activiteiten 
 

Doel 
 

Activiteiten 2023 Aandachtspunten voor sleutelfiguren 

1. Convenant  
Er is een regionaal 
autismenetwerk 

1. Behouden partners 
 

2. Werven nieuwe partners 
 
3. Alers zijn op andere bronnen 

financiering  
 
4. Elke organisatie heeft 

minimaal één sleutelfiguur  
 
5. Er is een actueel overzicht van 

alle sleutelfiguren 
 

 
 

Vanaf 2023 is er +/- € 17.500 per jaar extra 
nodig om sluitende begroting te maken  
- Maak bestuurders alert dat financiële 

zelfstandigheid van het netwerk vraagt 
om hogere bijdrage, uitbreiding van 
partners en/of andere 
financieringsbronnen.  

- Wie heeft suggesties voor nieuws 
partners en/of voor andere 
financieringsbronnen? 

- Wie kan mij met organisaties in contact 
brengen? 
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Doel 
 

Activiteiten 2023 Aandachtspunten voor sleutelfiguren 

2. Duurzame inrichting   
Er zijn doelen/activiteiten,  
er is sturing  
en netwerk is financieel 
gezond  

6. Jaarverslag inclusief financiële 
verantwoording 2021 
 

7. Periodiek overleg voorzitter 
(MEE RR), penvoerder (MEE 
Plus) en coördinator ter 
voorbereiding sturing 
netwerk. 

 
8. Sleutelfiguurbijeenkomst 2x 

per jaar en mailing voor 
afstemming en vaststelling 

 
9. Op onderwerp is er sturing 

door coalities (zie doel 7) 
 
10. Jaarplan 2023 inclusief 

begroting. 
 

11. Inzichtelijk inzet coördinator 
per doel. 

 

- Concept jaarverslag 2022 en jaarplan 
2023 in organisatie voorleggen voor 
input en akkoord (zowel inhoud als 
financieel). 
 

- Deelname aan de tweejaarlijkse 
bijeenkomsten met sleutelfiguren (of 
zorgen voor vervanging). 
 

- Onderwerpen en/of werkvormen 
bedenken voor of helpen bij 
voorbereiding bijeenkomst 
sleutelfiguren.   
 

- Mailing van coördinator beantwoorden 
of uitzetten in organisatie.  
 

- Zorgdragen voor overdracht 
sleutelfiguur bij wisseling voor. 
 

 

Opgehaald tijden bijeenkomstsleutelfiguren 8 november en/of telefonisch bij sleutelfiguren 
 
Rol sleutelfiguur: 

- Verbinder in en met organisaties 

- Verspreider van kennis 

- Wisselend en is afhankelijk van de rol en positie 

- Zoekende wat kan ik met dit netwerk  

- Inventariserend in organisatie en samenleving wat speelt -> hoe kan ik/mijn organisatie dit met/in het 

netwerk oppakken 

- Halen van informatie, contacten en inspiratie – daardoor heb ik iets te bieden naar mensen met autisme 

en/of mijn organisatie 

 
Inhoud Bijeenkomst sleutelfiguren voorjaar 2023: Improvisatietheater: leren om uit je cocon te stappen 
Toelichting: we hebben het vaak over autisme en werk, autisme en stress, autisme en etc. Je blijft dan in bepaalde 
kaders/knelpunten denken. Hoe kom je hieruit?   
“Improbattle, een manier van leren door improvisatie theater. Improbattle ontwikkelde vanuit de praktijk 
trainingen waarbij improvisatie(theater) als middel wordt ingezet. De workshops zijn altijd gericht op het 
vergroten van zelfvertrouwen, het verbeteren van sociale vaardigheden, zelfinzicht en het verbinden van mensen 
Kennismaken met Improbattle vinden de sleutelfiguren een goed plan om als onderwerp op de volgende 
bijeenkomst sleutelfiguren (maart april of mei 2023). 
 
Inhoud bijeenkomst sleutelfiguren najaar 2023 
Staat nog open en zal deels weer in het teken staan voor input ophalen 2024 
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Doel 
 

Activiteiten 2023 Aandachtspunten voor sleutelfiguren 

3. Kennisstructuur  
Er is ontmoeting, en 
kennisdeling 

12. Drie of vier 
netwerkbijeenkomsten  
 

13. Eén 
themabijeenkomst/symposiu
m 
 

 
14. Onlinebijeenkomsten rondom 

thema of doelgroep. (zie 
inleiding)  

 

- Inventarisatie onderwerpen die 
mensen met autisme willen bespreken 
(of dit koppelen met coalitie EVD zie 7.) 

- Heb/ken jij een spreker bij een 
genoemd onderwerp neem dan contact 
op met de coördinator. 

- Deelnemen aan 
voorbereidingscommissie en/of spreker 
en/of ervaringsdeskundige leveren. 

- PR bijeenkomsten in eigen organisatie. 

Onderwerp Themabijeenkomst 2023: Beeldvorming en inclusie 
Stigmatisering door maatschappij en soms ook door mensen met autisme zelf. Het woord stigmatisering vinden 
we niet de juiste term voor de bijeenkomst. Voorlopig even de titel Beeldvorming en inclusie.  
Op een memo is het volgende ingevuld: “is iets als een visie op autisme nog interessant? Bijv. Martine Delfos”. 
Wellicht kunnen we dit meenemen in de themabijeenkomst ‘Beeldvorming en inclusie’.  

 
Onderwerpen Netwerkbijeenkomsten 2023: 
- Mogelijk ontstaan uit coalities ideeën en/of sprekers voor een netwerkbijeenkomst. Er is er een lijst met 

onderwerpen beschikbaar. De onderwerpen zijn genoemd in evaluaties van netwerkbijeenkomst en 

opgehaald in september bij de sleutelfiguren.  

 

- Wat willen mensen met autisme als onderwerp in een netwerkbijeenkomst?  

Deze vraag kwam naar voren in de bijeenkomst met sleutelfiguren. De coördinator zet een inventarisatie uit 

bij de sleutelfiguren in januari 2023. 

 

- Al geplande of in voorbereiding zijnde bijeenkomsten: 

o Autisme en Vermoeidheid voorbereid door Marian Bruinzeel - 16 februari (medio december meer 

informatie) 

o Energie leven – Lottie van Starkenburg (Linda – Jados) – nog geen datum bekend 

o ACT door Marieke Wubs – januari/februari 

o Sensonate – nog geen datum of locatie bekend. Sensonate – Alles over prikkelverwerking 

o Mogelijk herhaling onderwerp  ‘suicidaal gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking 

en autisme’. 

Nog even ter info over sprekers: Er is een beperkt budget voor sprekers. Bij voorkeur sprekers vanuit de 
aangesloten organisaties (“kennis brengen levert ook kennis op”).  
 

Online – streamen? 
De kosten voor streamen zijn behoorlijk hoog (€ 1000,00) en het vraagt wat van de gesprekleider en aanwezigen 
op locatie. Het gaat om de dynamiek en contacten leggen tussen deelnemers op de locatie, tegelijkertijd 
aandacht voor online-deelnemers is dan lastig. In de begroting wordt er wel een bedrag opgenomen voor 
streamen. Mocht het wel wenselijk en mogelijk zijn om te streamen dan kan dat wel ingezet worden. 
 
Uiteraard kan een onderwerp als Webinar altijd georganiseerd worden en heeft weinig/geen kosten. 
Daarnaast zijn er (veel) Webinars die landelijk door allerlei partijen gegeven worden. Een overzicht is te vinden 
op Overzicht Webinars Autisme  
 
 

https://sensonate.nl/
https://autismenetwerkennederland.nl/evenementenpaginaoverzicht/
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Doel 
 

Activiteiten 2023 Aandachtspunten voor sleutelfiguren 

4. Signaalfunctie 
Het is inzichtelijk waar 
informatie ontbreekt en/of 
knelpunten zijn. 

15. Mogelijkheid om via 
mail/website of telefoon 
vragen te stellen aan 
coördinator 
 

16. Registreren vragen in monitor. 
 
17. Beschikbaarheid adviesteam 

voor casuïstiek (handelings 
verlegenheid te doorbreken in 
adviesteam).  Dit jaar ook 
onderzoeken in andere vorm 
casuïstiek te bespreken (zie 
ook coalities). 

- Op verzoek van coördinator 
meedenken over ingekomen vragen. 
 

- Ter info ontvangen de sleutelfiguren 2x 
per jaar de ingebrachte vragen en 
gegeven antwoorden.  Trends worden 
in adviesteam besproken. 
 

- Deelname aan adviesteam door ASVZ, 
Yulius, Youz, MEE RR, MEE Plus, 
Gemiva en CCE. Wil jij ook deelnemen 
neem contact op met Nel. 

 

5. Informatiefunctie 
Informatie uit de regio is 
beschikbaar en/of wordt 
ontsloten 

18. Website actualiseren 
(wekelijks) 
 

19. Samenwerking met Wegwijzer 
Autisme 
 

20. Nieuwsbrieven (6x). 
 

21. Activiteiten uit de regio op de 
agenda (zowel van partners, 
stakeholders en netwerk). 
 

22. Sociale media inzetten 
(LinkedIn, facebook, 
Instagram en Twitter) 

- Actueel houden van eigen pagina op 
website zodra er veranderingen zijn en 
1x per jaar op verzoek van coördinator 
controleren 
 

- Alert zijn op eigen organisatiepagina op  
Wegwijzer Autisme (wegwijzer-
autisme.nl) 
 

- abonneren op nieuwsbrief 
 

- alert zijn om nieuws en/of activiteiten 
uit eigen organisatie wat van belang is 
voor het netwerk te delen met de 
coördinator. 

6. Landelijk 23. Deelnemen aan landelijke 
overleggen (2 tot 4x per jaar) 
 

24. Eén of meerdere taken van 
landelijk autismenetwerk 
komt bij de regionale 
coördinator. 

 
25. Kennisdeling en inspireren 

collega coördinatoren via mail 
of individueel 

 
26. Deelname aan overleggen 

bijeenkomsten landelijke 
stakeholders. 

 
 
 
  
 

- Heb jij contact met landelijke 
stakeholders die van belang kunnen 
zijn voor de regio geef dit door aan de 
coördinator. 

https://www.wegwijzer-autisme.nl/aanbod/autisme-netwerk-zuid-holland-zuid
https://www.wegwijzer-autisme.nl/aanbod/autisme-netwerk-zuid-holland-zuid
https://www.wegwijzer-autisme.nl/aanbod/autisme-netwerk-zuid-holland-zuid
https://www.wegwijzer-autisme.nl/aanbod/autisme-netwerk-zuid-holland-zuid
https://www.wegwijzer-autisme.nl/aanbod/autisme-netwerk-zuid-holland-zuid


 

   12 

Doel 
 

Activiteiten 2023 Aandachtspunten voor sleutelfiguren 

7. Coalitie/Ontwikkelfunctie 
(coalities) 

27. Coalities vervolg 2022 
 

28. Coalities nieuw 2023  
 

29. Spiegelbijeenkomst om 
feedback van ‘klanten’ op te 
halen. Pilot bij een gemeente 
of organisatie 

- Afhankelijk van onderwerp kun je 
deelnemen aan een coalitie (of collega 
uit jouw organisatie) 
 

- Begin januari inventariseren bij de 
sleutelfiguren wie aan sluit (of welke 
collega) 
 

- In het Excel overzicht Sleutelfiguren zal 
een tabblad toegevoegd worden zodat 
je kan zien wie waaraan deelneemt en 
welke ambities de coalitie heeft. 

Er zijn diverse onderwerpen genoemd die mogelijk in een netwerkbijeenkomst kunnen behandeld worden.  
Echter het vraagt eerst wat nadere specificatie. Bij deze onderwerpen met een paar mensen eerst helder maken 
wat de vraag is, wat er al is in de regio en welke behoefte er is en wat mogelijk is. 

Het gaat om de volgende onderwerpen: 
- “lot”genoten; wat is het doel, voor wie en wie is initiator. 

- Casuïstiek/vragen bespreken – wat is er al en wat nieuw te starten 

- Informatiemarkt(en) – wat is er al en wat/waar markten houden (en/of Pitches organisatie - Wat weten we 

van elkaar expertise? 

- Wachtlijsten –  

- Lokaal netwerken en verbinden - Molenlanden en Alblasserdam 

- Autisme en Verstandelijke beperking – online 2 of 3x per jaar uitwisseling tussen organisaties  

- Aanbesteding in Rotterdam, BAR gemeente en Vlaardingen/Maassluis : welke gevolgen heeft dit voor 

organisaties maar vooral ook voor de mensen met autisme en naasten. 

- Is er een visie op het gebruik van apps. En welke apps worden er gebruikt?  
Toelichting: er komen steeds meer apps en andere vormen van digitale/technische ondersteuning. Hoe zie je 
door de bomen het bos. 

- Welke deskundigheidsbevordering bieden aangesloten organisaties aan externen?  

Het antwoord op de vraag of het autismenetwerk trainingen of workshops geeft  is nee.  Er is vraag 

naar kennis over autisme bij stakeholders. Zowel over ‘wat is autisme’ als ‘hoe pas je kennis toe’.  

Organisaties gaan nu vaak naar Autisme Centraal (België) of andere regio’s.    

- Stage en werk; deze in 16 november opgericht. Voorlopige ambitie: 

o Wat zijn mogelijkheden voor begeleiden van stagiaires (aanbod en tools) 

o Hoe komen wij in beeld bij ondernemers, UWV, bedrijfsartsen (agenda vinden van hun 

bijeenkomsten, voorlichting geven met accreditatie) 

o Hoe beelden maken van succesverhalen 

De huidige coalities 2022: Deze blijven bestaan en hebben als ambitie om alert te zijn op ontwikkeling en 
actualiteit en komen 2 of 3x per jaar online bijeen om ervaringen en actualiteiten uit te wisselen. De coalities zijn:  
- Vroegsignalering meisjes 

- Onderwijs, ouders en zorg  

- Levensloopvisie 

- Ervaringsdeskundigheid: De coalitie Ervaringsdeskundigheid is nog bezig. Kort samengevat wat zij gedaan 

hebben en volgend jaar gaan doen. 

Spiegelbijeenkomsten = live feedback ophalen bij cliënten en/of inwoners.  
Nel heeft in 2022 de training gespreksleider gevolgd. Heb je interesse om een spiegelbijeenkomst te houden in 
jouw organisatie en/of in een gemeente neem contact met Nel op.  
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7. Begroting 2023 
INKOMSTEN Begroot 

Bijdrage partnerleden (zie verdeelsleutel convenant 22-24)  €  61.650,00  

Bijdrage nieuwe leden  €             -    

Subsidie   €             -    

Overige inkomsten  €             -    

TOTALE INKOMSTEN  €  61.650,00    

UITGAVEN Begroot 

Kosten inzet coordinator  -   26 uur (FTE prijs)  €  76.259,00  

Kosten inzet ervaringsdeskundigen    €    1.000,00  

Website (hosting en zn uitbreiding functionaliteiten) en PR   €    1.800,00  

Themabijeenkomst 2022  €    3.500,00  

Netwerkbijeenkomst 4x  €    3.500,00  

Workshop/bijeenkomst sleutelfiguren  €    1.000,00  

Streamen één bijeenkomst  €    1.000,00  

Coalitie - ontwikkelkosten  €      500,00  

Kosten overig  (vakliteratuur, congressen, )  €      441,00  

TOTALE UITGAVEN  €  89.000,00  

  

INKOMSTEN - UITGAVEN  €  27.350,00-   

Concepteindstand 31-12-2022     €  45.245,00 

Gebruiken uit reserve in 2023   €  27.350,00- 

Reserve Eindstand 31-12-2023   €  17.895,00  

15% van de begroting minimaal als reserve   €  13.350,00  

Daadwerkelijk reservesaldo eind 2023 
 

 €    4.545,00  
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Bijlage 1 – Achtergrondinformatie over geen vervolg subsidie vanuit 

VWS 
Mailing 20 september 2022 aan de sleutelfiguren  

Onderstaande informatie is van belang dat je dit deelt/bespreekt met jouw bestuurder 

(en/of degene die het convenant heeft ondertekend).  

De subsidie aanvraag voor cofinanciering van de regionale autismenetwerken en financiering 

van het landelijk autismenetwerk is afgewezen. Gelukkig heeft dit nog geen directe gevolgen 

voor ons netwerk in ZHZ. Het is wel belangrijk om inzichtelijk te krijgen wat voor gevolgen er 

kunnen zijn/komen.  

In deze mail een stukje geschiedenis en toelichting - Zoals jullie weten ontvangt het 

autismenetwerk ZHZ, naast de bijdragen door de aansloten organisaties, een subsidie van 

VWS.  De verhouding voor ons netwerk is ongeveer 75% door aangesloten partijen en 25% 

subsidie. De subsidie van VWS zorgt dus dat er een financiële bijdrage is aan alle netwerken 

in Nederland en bijdrage aan landelijke coördinatie  Autisme Netwerk Nederland                   

Geschiedenis subsidie VWS - Eerst even terugkijken waarom en hoelang we subsidie 

ontvangen.   Tot 2015 werden alle autismenetwerken voor een groot deel vanuit de 

regionale MEE organisaties betaald. Ons netwerk niet want ons netwerk is vanaf 2006 altijd 

door bijdragen vanuit jullie organisaties bekostigd. Na de transitie in 2015 dreigden 

ongeveer de helft van de netwerken op te houden te bestaan doordat MEE organisaties niet 

meer alleen de netwerken konden financieren.  De eerste subsidieperiode kwam eraan. In 

2016 en 2017 ontvingen alle netwerken € 10.000 met de opdracht financieel zelfstandig te 

worden. Velen maakte hier een start mee maar de periode was te kort. De 

vervolgsubsidieaanvraag werd gehonoreerd en dit was de tweede subsidieperiode 2018 -

2022 waar elk netwerk € 17500 ontving.  

Vervolgaanvraag voor 2023-2026 

Afgelopen 1,5 jaar hebben de coördinatoren met hun netwerken besproken hoe verder na 

de huidige subsidieperiode. Allen geven aan subsidie naast de inkomsten van de partners 

nodig te hebben. In de oplegbrief bij de subsidieaanvraag geven wij aan:  

De regionale autismenetwerken hebben zich de afgelopen jaren op allerlei manieren ingezet om zelf 

financiering te organiseren. Denk hierbij aan het werven van nieuwe organisaties, het verhogen van 

de bijdragen en/of het tegen betaling aanbieden van voorlichting aan externen. Deze ingrepen 

leveren slechts geringe extra inkomsten op. Tegelijkertijd komt het regelmatig voor dat 

netwerkpartners zich terugtrekken uit het regionale netwerk (vaak door de hoogte van de bijdrage), 

waardoor er weer minder inkomsten zijn. De afgelopen jaren hebben ons ook geleerd dat 

‘kaasschaven’ in activiteiten van de regionale netwerken heel beperkt of eigenlijk niet mogelijk is. 

Minder netwerkbijeenkomsten, geen vragen meer beantwoorden, schrappen van een website leiden 

tot minder binding met en tussen de aangesloten organisaties, minder toegankelijke informatie over 

autisme en minder bekendheid van het regionale netwerk en haar partners.   

Voor de aanvraag is input opgehaald uit alle regionale netwerken. De regionale netwerken 

hebben MEE nl is akkoord gegaan om weer penvoerder te zijn voor deze aanvraag. 

Afwijzing aanvraag - Helaas is begin deze maand (september) het bericht gekomen dat deze 

subsidieaanvraag is afgewezen. 

https://autismenetwerkennederland.nl/

