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Autisme
Amsterdam
Het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam heeft tot doel te bevorderen dat de benodigde zorg
en begeleiding voor mensen met een vorm van autisme in alle levensfasen en op alle
levensgebieden op een geïntegreerde manier beschikbaar komt en blijft.
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Leden Expertisenetwerk Autisme Amsterdam 2021
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1. Inleiding
Het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam wil mensen met autisme en hun naasten een volwaardige
plek bieden in een inclusieve maatschappij met maximale eigen keuzemogelijkheden en eigen regie.
Dit is conform het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
Het netwerk heeft tot doel te bevorderen dat de benodigde zorg en begeleiding voor mensen met
een vorm van autisme in alle levensfasen en op alle levensgebieden op een geïntegreerde manier
beschikbaar komt en blijft.
Het netwerk doet dit door de samenwerking tussen de verschillende organisaties die dit doel
onderschrijven te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het uitwisselen van kennis, het tijdig
signaleren van knelpunten en het onderling afstemmen tussen organisaties. De organisaties die zijn
aangesloten bij het netwerk hebben een brede scope: van informatievoorziening tot diagnostiek, van
zorg tot onderwijs en van job-coaching tot welzijn. Maar niet alleen samenwerking tussen
professionals in de verschillende domeinen is belangrijk, ook samenwerking met de mensen met
autisme en hun naasten is van groot belang. De inbreng en het perspectief vanuit de mensen met
autisme zelf zijn onmisbaar en cliënt- en/of naastenorganisaties worden nadrukkelijk uitgenodigd
om lid te worden van het netwerk en hun inbreng te leveren.
In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2020.

2. Korte terugblik 2020
2.1.

Adviesteam

In 2020 zijn er 33 vragen ingediend, waarvan 6 keer de hulpverlener (al dan niet met client) aansloot
bij het adviesteam.
• Het adviesteam heeft haar inzichten en knelpunten uit 2020 gerapporteerd aan de
stuurgroep, die naar oplossingen zoekt. Enkele belangrijke bevindingen van het adviesteam:
in complexe casuïstiek mist er vaak een regievoerder, ouders van kinderen met autisme
hebben vaak moeite de juiste informatie te vinden over een passende school (zowel PO als
VO), er is een tekort aan beschermd wonen plekken, er zijn lange wachtlijsten bij zowel
behandeling als begeleiding en eind 2020 zijn er opname stoppen ingelast.
• Een ingezette verbeteractie die het adviesteam in 2020 heeft gedaan in samenwerking met
de stuurgroep, is de samenwerking met de gemeente opzoeken om de lange wachtlijsten en
afgekondigde opname stoppen te bespreken en te komen tot oplossingen. Dit krijgt een
vervolg in 2021.

2.2.

Netwerkbijeenkomsten

Voor alle leden van het netwerk en andere stakeholders werden er afgelopen jaar 2
netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Helaas hadden deze bijeenkomsten vanwege corona een
andere vorm dan normaal, ze waren namelijk digitaal. De thema’s van de netwerkbijeenkomsten in
2020 waren:
• ‘Arbeidsparticipatie’ (oktober): samen met de Expertisenetwerken LVB 18+, Jeugd (L)VB en
NAH organiseerde het netwerk op 29 oktober een digitale netwerkbijeenkomst. Het webinar
startte met een interview met ervaringsdeskundigen. Hierna deelden Corine van de Burgt
(directeur de Omslag) en Peter Don (Coördinator Werkgeversfocus op psychische
5

Jaarverslag Expertisenetwerk Autisme Amsterdam 2020

•

2.3.

kwetsbaarheid) hun blik op het thema. Daarna gingen de deelnemers uiteen in workshops.
Kijk het webinar hier terug.
‘Uitzending Autisme TV over samenwerking client, ouders en hulpverlener (november):
Expertisenetwerk Autisme Amsterdam en het AIC organiseerden in samenwerking met de
andere regionale netwerken een uitzending bij Autisme TV. Centraal stond de
driehoeksrelatie van client, ouder (en naasten) en hulpverlener. Verschillende betrokkenen –
client, ouder en hulpverlener - gingen met elkaar in gesprek. De uitzending was op 24
november en is hier terug te zien.

Inzet ervaringsdeskundigen en samenwerking zelf- en
belangenorganisaties

In 2020 heeft de inzet van ervaringsdeskundigheid nog meer aandacht gekregen in Amsterdam. Zo
zijn de 2 netwerkbijeenkomsten georganiseerd met input van ervaringsdeskundigen, zowel tijdens de
organisatie van de bijeenkomsten, als op inhoudelijk vlak. Daarnaast is er een werkgroep aan de slag
gegaan met dit thema: er is een vacature opgesteld om een ervaringsdeskundige voor de stuurgroep
te werven, de pool die is opgericht in 2019 wordt verder gevuld, en de samenwerking met
belangenorganisaties wordt verdiept, onder begeleiding van belangenorganisatie het AIC Amsterdam
(onderdeel van de NVA). In 2021 worden alle voorbereidingen uitgewerkt. Hier leest u in het
volgende hoofdstuk meer over.

2.4.

Overig

Het netwerk wordt regelmatig gevonden voor autisme-gerelateerde vragen van o.a. de gemeente
Amsterdam, maar ook door bijvoorbeeld zorgorganisaties en jeugdteams met vragen rondom
deskundigheidsbevordering of bijvoorbeeld studenten m.b.t. stageplekken of onderzoeksvragen.

3. Resultaten doelen en activiteiten
3.1.

Algemeen/ organisatorisch – het convenant

Doel
Er is een regionaal convenant
Autismenetwerk.

Activiteiten
1. In september 2019 is het convenant herijkt en ondertekend door
27 partners. Het convenant is geldig tot september 2023

Op 12 september 2019 is het vernieuwde convenant getekend door 27 organisaties. Het convenant
loopt van september 2019 tot en met september 202:
- SIGRA is penvoerder van het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam;
- De 28 partners worden vermeld in het Convenant en op p.2 van dit jaarverslag. In 2020
traden er 2 nieuwe leden toe;
- Het Convenant geldt voor partners binnen de gemeente Amsterdam;
- De coördinator zet zich gemiddeld 9 uur per week in voor het netwerk;
- Zie ook Bijlage 1 – Stand van zaken convenant.
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3.2.

Duurzame inrichting – structuur netwerk

Doel
De inrichting van een netwerk is
conform de afspraken in het
convenant van het netwerk en
conform de voorwaarden subsidie
VWS

Activiteiten
1. Opstellen jaarverslag 2020, jaarplan en begroting 2021
2. Bestand van contactpersonen en lijst van betrokkenen actueel
houden (mail/adres)
3. Verzorgen van stand van zaken mailings naar stuurgroep en leden
4. Financiële administratie (facturen/inkomsten)

Het door de stuurgroep geaccordeerde jaarplan en de begroting zijn reeds ingediend. De stuurgroep
werkt met een verkorte versie van dit jaarplan, namelijk de jaaragenda 2021. Het bijhouden van de
contactpersonen en de diverse verzendlijsten waarmee het netwerk werkt en de financiële
administratie behoren tot de basiswerkzaamheden van de coördinator. In 2020 zijn er drie
nieuwsbrieven van het netwerk verschenen, in februari, september en december.

3.3.

Kennisinfrastructuur – kennis en ontmoeting

Doel
Er is een structurele
ontmoeting/samenwerking en
kennisinfrastructuur in de regio.

1.

2.
3.
4.

5.

Activiteiten
Organiseren van 3 netwerkbijeenkomsten voor leden en andere
stakeholders:
• Arbeidsparticipatie (i.s.m. Expertisenetwerken NAH, LVB18+
en Jeugd (L)VB)
• Ondersteuning voor ouders met volwassen kinderen met
autisme (werktitel)
• Ontwikkeling buurtteams (sociaal domein) en verbinding met
het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam
Vier stuurgroep overleggen (2x sluit de gemeente aan)
Zeswekelijks overleg adviesteam: multidisciplinair team welke
advies geeft bij complexe casuïstiek
Coördinator beantwoordt i.s.m. de voorzitter van het adviesteam
‘eenvoudige’ adviesvragen die binnenkomen via het
vragenformulier op de website
Leden verzorgen deskundigheids-bevordering (op aanvraag)

Netwerkbijeenkomsten – kennisstructuur en ontmoeting
Corona zorgde ervoor dat er in 2020 voor alle leden van het netwerk twee netwerkbijeenkomsten
zijn georganiseerd in plaats drie. Deze bijeenkomsten waren vanwege de maatregelen digitaal.
Tijdens een netwerkbijeenkomst staan updates vanuit het netwerk, actuele thema’s en netwerken
centraal. De eerste netwerkbijeenkomst met het thema ‘Arbeidsparticipatie’ vond plaats op 29
oktober. De tweede netwerkbijeenkomst met het thema ‘Samenwerking client, ouders en
hulpverlener’ is in georganiseerd in samenwerking met het AIC Amsterdam en de andere regionale
netwerken en vond plaats op 24 november.
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Stuurgroep - kennisstructuur
Dit is het beleids- en sturingsgremium van het netwerk. De stuurgroep bestaat uit 8
vertegenwoordigers vanuit de verschillende domeinen van de lidorganisaties. Centraal staat het
delen van ontwikkelingen, het oppakken van hiaten in aanbod en knelpunten in beleid, en het
opzetten van nieuwe initiatieven. De stuurgroep is dit jaar 4 keer bijeengekomen.
Adviesteam – signalering en informatie
Het Adviesteam Autisme kan ingezet worden voor advies bij complexe situaties waarin de aanwezige
hulpverleners of ondersteuners niet goed meer weten hoe ze verder moeten, of waarbij de situatie is
vastgelopen of dreigt vast te lopen. Zowel hulpverleners als mensen met autisme en hun naasten (in
samenwerking met een hulpverlener) kunnen een casus inbrengen bij het Adviesteam Autisme.
Het Adviesteam Autisme is een groep experts van verschillende lidorganisaties. Alle domeinen uit het
netwerk worden vertegenwoordigd. Het Adviesteam Autisme komt elke 6 weken bijeen.
Wanneer er sprake is van een complexe adviesvraag, worden de hulpverlener en de client of naaste
van de client uitgenodigd tijdens het overleg. Wanneer er sprake is van een enkelvoudige vraag,
wordt per vraag gekeken of deze direct (per mail/telefoon) beantwoord kan worden, of dat de vraag
wordt meegenomen naar het eerstvolgende overleg ter bespreking. In het laatste geval volgt daarna
het advies. Om inzicht te krijgen in het verloop van ‘complexe’ casussen wordt het advies na 3 tot 6
maanden geëvalueerd.
•
•

3.4.

Op de website vind je alle informatie over het Adviesteam Autisme: de criteria voor
aanmelding en werkwijze, het aanmeldformulier en de informatiefolder.
In 2020 zijn er 33 vragen ingediend, waarvan 6 keer de hulpverlener (al dan niet met client)
aansloot bij het adviesteam.

Signaalfunctie

Doel
Het regionale netwerk heeft een
signaalfunctie.

Activiteiten
1. Het adviesteam is beschikbaar voor vragen en informatie voor
cliënten en hulpverleners en heeft gelijk een signaalfunctie t.a.v.
knelpunten en oplossingen, dit wordt uitgewisseld met de
stuurgroep. Het adviesteam levert jaarlijks een korte analyse n.a.v.
de adviesvragen die binnen zijn gekomen aan de stuurgroep
2. Contact onderhouden met vaste contactpersonen van de
gemeente (zowel WMO als jeugd); signalen en knelpunten worden
over en weer uitgewisseld
3. Afstemming met partijen als AIC, Jeugdplatform om signalen uit
de stad op te halen. Het AIC is vertegenwoordigd in de stuurgroep.

De signalen opgedaan in het Adviesteam zijn met de stuurgroep gedeeld en zijn tevens te vinden in
het Jaarrapport Adviesteam 2020 (te vinden op de website na accordering stuurgroep). Ook de
gemeente is diverse keren aangesloten in de stuurgroep om de ontwikkelingen en tevens soms
zorgen in de stad te bespreken. Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente voor een intensievere
samenwerking in 2021. Externe stakeholders met wie er in 2020 is samengewerkt zijn de Centrale
Toegang Beschermd Wonen (CTBW), het Jeugdplatform en Vanuit Autisme Bekeken (VAB). Zaken die
besproken zijn: het landen van de expertise in de toekomstige buurtteams, wachtlijstproblematiek,
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levensloopbegeleiding. De coördinator droeg er zorg voor dat het expertisenetwerk ook in SIGRAverband zichtbaar en bereikbaar is.

3.5.

Informatiefunctie

Doel
Het regionale Autismenetwerk heeft
een informatieve functie.

Activiteiten
1. 3 keer per jaar een nieuwsbrief door en voor leden
2. Actuele website met sociale kaart van de leden
3. Beheer mailadres en telefoonnummer door de coördinator voor
allerhande vragen van zowel leden als andere geïnteresseerden

Nieuwsbrief
Afgelopen jaar zijn er vanuit het netwerk 3 nieuwsbrieven verschenen. De nieuwsbrief is verstuurd
naar betrokkenen in het netwerk en relaties (± 350 personen). In elke nieuwsbrief wordt aandacht
besteed aan het adviesteam, de netwerkbijeenkomsten, de stuurgroep, AIC/NVA, nieuwe leden,
belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen/nieuws aangedragen door lidorganisaties en initiatieven
zoals Vanuit Autisme Bekeken (VAB).
Hier vind je de nieuwsbrieven die zijn uitgekomen in:
• februari
• september
• december
Website

De website www.autisme-amsterdam.nl biedt informatie over autisme, het expertisenetwerk en het
AIC. Daarnaast bevat het een agenda met activiteiten voor mensen met autisme en diens naasten en
kan er via een invulformulier een adviesvraag ingediend worden bij het adviesteam. De sociale kaart
die op de website te vinden is het aanbod van alle lid-organisatiesDe website is een gezamenlijk
initiatief van het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam en het Autisme Informatie Centrum (AIC)
Amsterdam, onderdeel van de NVA.
Overige communicatiemiddelen
• Het adviesteam heeft een geprinte en digitale folder.
• Pagina op SIGRA website: www.sigra.nl/expertisenetwerk-autisme-amsterdam
• Via www.sigra.nl en de SIGRA nieuwsbrief kan informatie over het Expertisenetwerk Autisme
Amsterdam gedeeld worden met het hele SIGRA netwerk.
• Er is een factsheet over alle Amsterdamse expertisenetwerken
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3.6.

Verbinding Landelijk

Doel
Activiteiten
De coördinator levert een bijdrage aan 1. Kennisdeling in (minimaal 2) landelijke coördinatie overleggen;
de kennisbevordering en kennisdeling 2. Vragen van landelijke adviesgroep beantwoorden;
van en tussen de regionale netwerken. 3. Landelijke kennisuitwisseling t.b.v. VAB projecten en AWA
(Met uiteindelijk het doel: Realiseren
werkplaats.
van een landelijke
kennisinfrastructuur).
Ook in 2020 namen de coördinator en ervaringsdeskundige deel aan de landelijke coördinatie
overleggen. Dit jaar vond er een interessante training plaats over samenwerken in netwerken. De
kennis die hier is opgedaan, is begin 2021 al ingezet in de stuurgroep: er is een evaluatie gedaan
middels een QuickScan om de verschillende condities van het netwerk te evalueren.
In 2020 heeft het netwerk Amsterdam tevens het initiatief genomen om samen met de andere
regionale netwerken gezamenlijk een bijeenkomst te organiseren. Met succes! Er wordt gekeken hoe
we dit in 2021 eventueel verder uit kunnen werken.

3.7.

Ontwikkel en/of borgfunctie

Doel
De onderwerpen die genoemd zijn in
de subsidie VWS
(ervaringsdeskundigheid en
levensloopbegeleiding) zijn in de regio
gedeeld, geborgd en/of verankerd.

Activiteiten
1. Werkgroep ervaringsdeskundigheid en betrekken
belangenorganisaties;
2. Werven ervaringsdeskundige in stuurgroep;
3. Pool ervaringsdeskundigen uitbreiden;
4. Meer belangen- en zelforganisaties werven en samenwerking
verbeteren.

In 2020 heeft de werkgroep ‘Ervaringsdeskundigheid’ het thema ervaringsdeskundigheid nader
uitgewerkt. Er is een plan van aanpak gemaakt om in 2021 een ervaringsdeskundige te werven voor
de stuurgroep en de pool met ervaringsdeskundigen actief in te zetten in het netwerk, bijvoorbeeld
bij de organisatie van netwerkbijeenkomsten.
In 2020 is er weer een belangenorganisatie toegetreden tot het netwerk: Brilliant Future Kids.
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4. Financiële terugblik
Expertisenetwerk Autisme Amsterdam 2020
KOSTEN
Uitgaven personeelskosten Coordinator 457,25 uur á 92,50

Begroot
Realisatie
€ 41.594,00 € 42.295,63

Vergoeding inzet ervaringsdeskundigeheid
Website beheren
Netwerkbijeenkomsten*
Uitgaven materiële kosten Ruimte en catering voor stuurgroep- en
adviesteamoverleggen
Onvoorzien
Totaal materiele kosten
Totale kosten:

€
€
€

INKOMSTEN

Begroot
VWS subsidie: versterking regionale
autismenetwerken
Financiering SIGRA Programma Integrale Zorg &
Welzijn (25 uur)
Bijdrage leden
*Bijdragen AIC en andere regionale netwerken
t.a.v. organisatie gezamenlijk webinar

€
€
€
€

1.250,00 € 1.235,00
900,00 € 876,66
1.000,00 € 4.077,70
500,00 €

161,25

150,00 €
16,95
3.800,00 € 6.367,56
45.394,00 € 48.663,19
Realisatie

€

17.500,00 € 17.500,00

€
€

2.313,50 € 2.312,50
24.383,00 € 24.850,00

Totale inkomsten:

€
€

€ 3.082,00
44.196,50 € 47.744,50

RESULTAAT

€

-1.197,50 €

€
€
€

690,00
-918,69
-228,69

Balans/reserve 31-12-2019
Resultaat 2020
Balans/reserve 31-12-2020
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Bijlage 1 Stand van zaken convenant
Naam autismenetwerk

Expertisenetwerk Autisme Amsterdam

Datum Convenant

12 september 2019

Naam organisatie
penvoeder

SIGRA

Naam organisatie
werkgever coördinator

SIGRA

Naam organisatie
voorzitter netwerk

Dr Leo Kannerhuis

Naam Coördinator

Mariët van IJzendoorn

Aantal uur per week

8,65 uur o.b.v. 52 weken

Uurprijs

€92,50 euro (€75 vanuit de subsidie, €22,50
via cofinanciering)
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