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Inleiding
Het Expertisenetwerk Autisme heeft tot doel te bevorderen dat de individueel benodigde zorg voor
mensen – jeugdigen en volwassenen – met een aandoening uit het spectrum van autistische
stoornissen in alle levensfasen op een geïntegreerde manier beschikbaar komt en blijft.
In 2017 zijn 30 organisaties lid van het netwerk, waaronder twee nieuwe leden; Mama Vita en iQ
Coaches. Mama Vita is een netwerk voor moeders van een kind met autisme en iQ Coaches biedt
levensbrede begeleiding aan mensen met autisme en AD(H)D. De samenwerking is in het convenant
van 2015 opnieuw bevestigd voor een periode van 4 jaar.
1. Casuïstiek en advies
Onderdeel van het expertisenetwerk is het Adviesteam Autisme, dat ingeschakeld kan worden
wanneer een hulpverlener (uit wijkteam of organisatie), ondersteuner of cliënt/naaste tegen
problemen aanloopt in de zorg voor mensen met autisme, waar ze zelf niet verder mee komt. Het
adviesteam heeft 7 adviesteamleden van lidorganisaties (MEE, Dr. Leo Kannerhuis, GGZ inGeest,
Autisme Steunpunt, Altra College, Cordaan en De Bascule). Zij brengen allen eigen expertise in bij het
adviseren in casussen. Waar mogelijk beantwoordt de coördinator of een adviesteamlid een vraag
direct (via email of telefoon) en zo nodig komt het adviesteam bijeen. Bij casusbespreking komt zo
mogelijk de cliënt en zijn/haar naaste mee.
 In 2017 bestond het adviesteam 10 jaar.
 Om de 6 weken staat adviesteamoverleg gepland.
 De coördinator heeft 27 ‘eenvoudigere’ adviesvragen ontvangen en beantwoord, veelal met
inzet van adviesteamleden. Vragen kwamen van cliënten (5x), familie/naasten (12x) en
professionals (10x).
 Het adviesteam heeft 5 ‘complexe’ casussen besproken en geadviseerd. Deze vragen
kwamen van familie/naasten (1x) en professionals (4x). Om inzicht te krijgen in het verloop
van ‘complexe’ casussen wordt het advies na 3 tot 6 maanden geëvalueerd.
 Per medio 2017 kan een adviesvraag ingediend worden via een invulformulier op de nieuwe
website www.autisme-amsterdam.nl/expertisenetwerk/contact-met-een-professional.
 Vanwege veranderingen in het zorgveld, in de adviesvragen en in de rol van het adviesteam
hebben de adviesteamleden en platformleden besloten het adviesteam in 2018 te herijken.
2. Samenwerking tussen de organisaties
Platform
Dit is het beleids- en sturingsgremium van het netwerk en bestaat uit 8 vertegenwoordigers van
aandachtsgebieden van de lidorganisaties. Centraal staat het delen van ontwikkelingen, oppakken
van hiaten in aanbod en knelpunten in beleid en opzetten van nieuwe initiatieven. Het platform is 4
keer bijeenkomen.
Netwerkbijeenkomsten
Voor alle leden zijn er dit jaar 3 netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens een
netwerkbijeenkomst staat een update over het netwerk, een actueel thema en netwerken centraal.
Waar mogelijk krijgen ervaringsdeskundigen een rol in het programma.
1






‘Autisme bij ouderen’ in april 2017: 35 zorgverleners, ervaringsdeskundigen en betrokkenen
kwamen bijeen voor ervaringsverhalen en voor presentaties over herkenning en bejegening
van ouderen met autisme en een onderzoek naar veroudering bij mensen met autisme. Lees
het verslag.
‘Vrouwen met autisme’ in mei 2017: 65 zorgverleners en mensen met autisme waren
aanwezig bij een onderzoekspresentatie van Els Borgesius, een ervaringsverhaal en discussie
over vrouwen met autisme/Asperger in Amsterdam. Lees het verslag.
‘Studeren met ASS’ in oktober 2017: Ruim 40
mensen kwamen bijeen voor presentaties over
verschillende vormen van begeleiding bij studeren
met ASS, een ervaringsverhaal, een discussie en
een presentatie over het 10-jarige adviesteam.
Lees het verslag.

Thema’s jaaragenda (werkgroepen)
Het jaarplan 2017 is hier in te zien. De samenwerking rondom de thema’s in het jaarplan is versterkt
– door agendering in en acties vanuit platform en lidorganisaties – en wordt eventueel in 2018
verder vormgegeven.
3. Communicatie
Website
In 2017 is de nieuwe website www.autisme-amsterdam.nl gelanceerd, een gezamenlijk initiatief van
het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam en het Autisme Informatie Centrum (AIC) Amsterdam,
onderdeel van de NVA. De website biedt informatie over autisme, het expertisenetwerk en het AIC.
Daarnaast bevat het een agenda met activiteiten voor mensen met autisme en mensen die te maken
krijgen met autisme, presenteren lidorganisaties hun aanbod en kan via een invulformulier een
adviesvraag ingediend worden bij het adviesteam.
Nieuwsbrief
Driejaarlijks wordt er een nieuwsbrief verstuurd naar betrokkenen in het netwerk en relaties (± 300
personen). In elke nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan adviesteam, netwerkbijeenkomsten,
platform, AIC/NVA, nieuwe leden, belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen/nieuws aangedragen
door lidorganisaties en initiatieven zoals Vanuit Autisme Bekeken (VAB).
 Nieuwsflits maart 2017
 Nieuwsflits juni 2017
 Nieuwsflits oktober 2017
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
gedeeld worden met het hele SIGRA netwerk.
 Er is een factsheet over alle Amsterdamse expertisenetwerken.
4. Samenwerking met stakeholders
Leden van het platform onderhouden contacten met stakeholders. Voorzitter Mariët van IJzendoorn
sprak in 2017 met medewerkers van de gemeente Amsterdam, wijkteams, FACT-teams en het Ouderen KindTeam (OKT). Ook is een OKT zorgmakelaar eenmalig aangesloten bij het adviesteam.
Lidorganisatie MEE Amstel en Zaan participeerde in zowel OKT als Allianties Wijkzorg en zorgde zo
voor verbinding tussen wijkteams en expertisenetwerk. De coördinator droeg er zorg voor dat het
expertisenetwerk ook in SIGRA-verband zichtbaar en bereikbaar is.
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Middels de in samenwerking ontwikkelde e-learning Niet zichtbare beperkingen kunnen
professionals en vrijwilligers in de wijk en iedereen die dat wil, aan de hand van vragen en video’s,
basiskennis opdoen over wat ‘Niet zichtbare beperkingen’ (autisme, NAH en
(L)VB) zijn en leren hoe hiermee in de communicatie rekening te houden. De
e-learning is in opdracht van de gemeente Amsterdam ontwikkeld, omdat
mensen met een niet zichtbare beperking nog te weinig worden (h)erkend in
de wijk. De module is een kennismaking en bedoeld om mensen bewust en
nieuwsgierig te maken. Op verzoek kunnen verdiepingstrainingen
georganiseerd worden door lidorganisaties.
5. Samenwerking met andere expertisenetwerken
Autismenetwerken in Nederland
In 2016-2017 namen we deel aan het landelijke project Duurzame Verankering Autismenetwerken.
De coördinator participeerde in afstemmingsoverleggen met coördinatoren in het land en de
voorzitter participeerde in overleggen voor voorzitters en coördinatoren. Onder andere is actief
meegedacht over de voortzetting en financiering van de autismenetwerken. Ook is vanuit
lidorganisaties en ervaringsdeskundigen bijgedragen aan het VAB project ‘Inzet van
ervaringsdeskundigheid autisme’.
Amsterdamse expertisenetwerken
In Amsterdam zijn naast het Expertisenetwerk Autisme de Expertisenetwerken NAH, Jeugd (L)VB en
LVB18+ actief. De structuren van de diverse netwerken zijn op maat gemaakt voor de betreffende
doelgroep en passend bij de ontwikkelingen in het veld. Synergie tussen deze expertisenetwerken is
in 2017 op verschillende manieren tot stand gebracht:
 Update Factsheet Amsterdamse expertisenetwerken
 Ontwikkeling E-learning Niet Zichtbare Beperkingen als vervolg op de gezamenlijke
Voorlichtingscampagne Niet zichtbare beperkingen in 2015-2016
 Afstemming tussen de coördinatoren
 Afstemming tussen de voorzitters en gezamenlijk optrekken richting stakeholders
 Onderling bekendheid geven en uitwisseling via o.a. nieuwsflits, netwerkbijeenkomsten,
platformoverleggen en adviesteamoverleggen
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