Op 6 december 2018 organiseerde het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam in samenwerking
met de Wijkzorgnetwerken en de Ouder- en Kindteams een netwerkbijeenkomst. Het thema was
Verbinding tussen het Expertisenetwerk Autisme, Wijkzorgnetwerken, Ouder- en Kindteams en
Samen DOEN teams. De middag werd gehouden bij MEE AZ in Amsterdam. Uit de verschillende
netwerken en teams waren mensen naar de netwerkbijeenkomst gekomen, zodat er een goede
mix van professionals aanwezig waren. Circa 40 deelnemers hebben deelgenomen aan deze
middag.
Welkom en introductie Expertisenetwerk Autisme Amsterdam
Voorzitter Mariët van IJzendoorn heette iedereen welkom en gaf een introductie van het
Expertisenetwerk Autisme. De verschillende activiteiten van het Expertisenetwerk kwamen aan bod
en het Adviesteam Autisme werd kort uitgelicht. Daarnaast werd er stilgestaan bij het nieuwste en
31e lid: Werkpad. Tot slot vertelde Ellen de Bood (Coördinator ervaringsdeskundigen en trainer) in
samenwerking met Ruby Mos (ervaringsdeskundige) op welke wijze ervaringsdeskundigen worden
ingezet via MEE AZ. De presentatie over het Expertisenetwerk vind je hier.
Introductie Wijkzorgnetwerken
Zjaak Maas, beleidsmedewerker met aandachtsgebied Wijkzorg Amsterdam Alliantie Noord, Oost,
Zuid en West, gaf een presentatie over de wijkzorgnetwerken. Hij stond stil bij de totstandkoming,
het doel en de ontwikkelingen van de wijkzorgnetwerken. Meer informatie kun je hier vinden.
Introductie Ouder- en Kindteams (OKT)
Jessy Gieles en Nathalie Reeders, beiden ouder- en kindadviseur, gaven een introductie over het OKT.
Welke hulpvragen ze tegen komen in de wijk en specifiek over kinderen met autisme. Aan de hand
van een casus werden de knelpunten en toekomstwensen van het OKT gepresenteerd. Voor meer
informatie kun je hier de presentatie over het OKT vinden.
Netwerken en workshops
Na de drie verschillende introducties was er een eerste gelegenheid om met elkaar verder kennis te
maken. Iedereen maakte hier graag gebruik van. Er ontstonden geanimeerde en inhoudelijke
gesprekken waar al veel kennis werd uitgewisseld. Hierna werden er drie workshops gegeven. De
deelnemers konden zelf kiezen voor één van de workshops.
Workshop Ouderschap bij autisme
Deze workshop ging zowel over autisme bij kinderen als bij ouders. Er werd stilgestaan bij de vraag
wat dit betekent voor de relatie onderling in het gezin. Wat voor dynamiek speelt zich dan af en
welke interventies zouden kunnen passen? Met behulp van een casus werd hiernaar gekeken. Een
kort verslag van de workshop vind je hier.
Workshops Breder kijken dan je eigen organisatie: de compensatiematrix
Met de invoering van de Wmo is in Amsterdam de werkwijze Anders Kijken Anders Doen (AKAD)
ontwikkeld. Deze werkwijze heeft als doel om met elkaar te onderzoeken hoe je het gekanteld
werken in de praktijk vorm kunt geven. Het gaat erom dat bij het oplossen van vragen van de
Amsterdammer alle partijen die hier een bijdrage kunnen leveren worden betrokken. De

compensatiematrix is een hulpmiddel in deze werkwijze en zorgt ervoor dat stapsgewijs vanuit de
doelen van de Amsterdammer met elkaar de stappen van de kanteling worden gezet. In de praktijk
leidt dit meestal tot nieuwe inzichten. Lees hier een terugblik op de workshop.
Workshop E-learning voor professionals en in gesprek met een ervaringsdeskundige
Tijdens de workshop werd het gedeelte van de e-learning Niet Zichtbare Beperkingen dat over
autisme ging getoond en besproken. Daarna konden de deelnemers hun prangende vragen stellen
aan ervaringsdeskundige Ruby. De ervaringen van Ruby kun je hier teruglezen.
Afsluiting en netwerkborrel
De netwerkbijeenkomst werd afgesloten met twee vragen:
1. “Wat heeft deze dag jou opgeleverd?”
2. “Waar moet het Expertisenetwerk Autisme volgens jou meer de aandacht oprichten?”
Meerder deelnemers gaven aan dat ze kennis hadden opgegaan over het grote speelveld in
Amsterdam rondom volwassenen en kinderen met autisme. En er zijn eerste verbindingen gelegd
tussen professionals. Aan het Expertisenetwerk Autisme werd meegegeven dat de verbinding nog
versterkt kan worden en verder uitgedragen. Bijvoorbeeld door meer netwerkbijeenkomsten te
organiseren, praktische tips te geven en actief interacties te stimuleren.
Hierna was het tijd voor de afsluitende netwerkborrel.

