
Wat doet het Adviesteam Autisme? 
Het Adviesteam zoekt naar oplossingen voor 
knelpunten in zorg, onderwijs en wonen voor 
mensen met autisme. 
Het gaat hierbij om 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. 
Het Adviesteam Autisme is een groep mensen 
van verschillende organisaties, met expertise 
op het gebied van autisme. 

Het adviesteam inschakelen? 
Zowel hulpverleners als mensen met autisme 
en hun naasten (in samenwerking met een 
hulpverlener) kunnen een casus inbrengen bij 
bij het Adviesteam. Criteria voor aanmelding 
vindt u hier. 
Wanneer u het aanmeldformulier invult en 
instuurt, neemt de coördinator van het 
adviesteam contact met u op. 
Het Adviesteam komt eens per zes weken bij 
elkaar. Bij spoed komt het team eerder in 
actie.  
 

Wie zijn de leden van het adviesteam? 

Wilma Hoogenhout, voorzitter
Cliëntondersteuner bij MEE AZ

Luna Beukema
Autismesteunpunt samenwerkingsverband 
Amsterdam-Diemen 

Maria Vitoloni
Praktijkadviseur Leren en Ontwikkelen bij Cordaan 

Karin den Hartog
Psycholoog NIP en aanmeldfunctionaris bij Dr. Leo 
Kannerhuis 

Juul Postma
Verpleegkundig specialist bij GGZ inGeest 

Margo van der Stelt
Systeemtherapeut bij Levvel 

Adriaan Verkade
Begeleider passend onderwijs bij Altra college 

Romina van IJzeren
     Instroomfunctionaris bij Centrale Toegang 
Ada Bolder
     Vertegenwoordiger naastenperspectief en 

coördinator bij de Latei
Laura van Zwieten
     Coördinator Expertisenetwerk Autisme Amsterdam, 

en adviseur bij Sigra

Wat doet het adviesteam met een vraag? 
Past uw vraag in het adviesteam? Dan wordt uw 
vraag de eerstvolgende vergadering besproken.  
Het kan ook zijn dat het Adviesteam u samen met 
alle betrokkenen uitnodigt om de vraag te 
bespreken. 
Gezamenlijk wordt de meest geschikte aanpak 
besproken en worden er afspraken gemaakt over 
wie wat gaat doen. 

U ontvangt het advies ook op papier. Na drie tot 
zes maanden neemt de coördinator van het 
Adviesteam contact met u op om te informeren of 
het advies heeft gewerkt.

Adviesteam Autisme Amsterdam
Voor advies bij ingewikkelde situaties rond mensen met autisme 

Heb je een minder complexe vraag over bijvoorbeeld het aanbod op het gebied van autisme in Amsterdam of heb je hulp nodig bij het invullen van het 
formulier? Neem contact op met MEE Amstel en Zaan via informatie@mee-az.nl of bel 020 512 72 72.

Naast het geven van persoonlijke adviezen heeft het Adviesteam ook een signalerende functie. Knelpunten in de zorg voor mensen met autisme brengt het 
Adviesteam onder de aandacht van de samenwerkingspartners, met het doel structurele oplossingen hiervoor te vinden.   

https://www.autisme-amsterdam.nl/application/files/5415/7009/4274/Randvoorwaarden.docx
https://www.autisme-amsterdam.nl/expertisenetwerk/contact-met-een-professional
mailto:informatie@mee-az.nl
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