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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 2018 zijn 31 organisaties lid van het netwerk, waaronder een nieuw lid; Werkpad (onderdeel van Kentalis). 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. Het Adviesteam kan ingeschakeld worden
wanneer een cliënt of diens naaste, zijn hulpverlener (uit wijkteam of organisatie), of ondersteuner tegen
problemen aanloopt in de zorg rondom autisme waar ze zelf niet verder mee komen. Een adviesvraag kan
digitaal ingediend worden of er kan gebeld worden met de coördinator van het netwerk. Het adviesteam heeft
9 adviesteamleden van lidorganisaties (MEE AZ, Dr. Leo Kannerhuis, GGZ inGeest, Autisme Steunpunt, Altra
College, Cordaan, Arkin Jeugd & Gezin, De Bascule en Voorzet). Zij brengen allen eigen expertise in bij het
adviseren in casuïstiek. Het Adviesteam Autisme komt elke 6 weken bijeen. Waar mogelijk beantwoordt de
coördinator of een adviesteamlid een vraag direct (via email of telefoon). Bij de casuïstiekbespreking in het
adviesteam wordt de cliënt en zijn/haar naaste uitgenodigd.
 Sinds september 2018 is er een nieuwe voorzitter actief, Wilma Hoogenhout (MEE AZ) heeft het stokje
overgenomen van Mary Wienema die met pensioen ging.
 Daarnaast zijn er twee nieuwe leden: Astrid Kleene Rombouts (Arkin Jeugd & Gezin) en (op afroep)
Anniek Groenendijk (Voorzet). Hier vind je informatie over het adviesteam en alle leden.
 De coördinator heeft 34 ‘eenvoudigere’ adviesvragen ontvangen en beantwoord, veelal met inzet van
adviesteamleden. Vragen kwamen van cliënten (6x), familie/naasten (12x) en professionals (15x).
 Het adviesteam heeft 6 ‘complexe’ casussen besproken en geadviseerd. Deze vragen kwamen van
familie/naasten (4x) en professionals (2x). Om inzicht te krijgen in het verloop van ‘complexe’ casussen
wordt het advies na 3 tot 6 maanden geëvalueerd.
 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. Resultaat hiervan is
dat er een netwerkbijeenkomst is gewijd aan de rol en werkwijze van het Adviesteam Autisme. Verslag
van deze netwerkbijeenkomst vind je hier. Doordat het Adviesteam op regelmatige basis gevonden
wordt voor is er besloten om de structuur en functie van het adviesteam in stand te houden.
2.

Samenwerking tussen de organisaties

Platform
Dit is het beleids- en sturingsgremium van het netwerk. Het platform 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. Het platform is 4 keer
bijeengekomen.
Netwerkbijeenkomsten
Voor alle leden van het netwerk werden er afgelopen jaar 3 netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens een
netwerkbijeenkomst staan updates vanuit het netwerk, actuele thema’s en netwerken centraal. De thema’s
van de netwerkbijeenkomsten in 2018 waren:
 ‘Adviesteam Autisme’ (juni): 40 deelnemers kwamen af op deze eerste bijeenkomst van het jaar. Er
werd uitgebreid stilgestaan bij het werk van het Adviesteam. Zo werden de werkwijze, voorbeelden
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van casuïstiek en gesignaleerde knelpunten besproken. In verschillende werkgroepen werd er
vervolgens gezocht naar oplossingen.
‘Verbinding Allianties Wijkzorg en het Ouder- Kindteam’ (december): Op deze bijeenkomst kwamen
zo’n 40 professionals uit de verschillende netwerken en teams af. De verbinding tussen het
Expertisenetwerk Autisme, de Wijkzorgnetwerken, Ouder- en Kindteams en Samen DOEN teams stond
centraal.
‘Gezamenlijke netwerkbijeenkomst Expertisenetwerken Amsterdam’ (november): Op 8 november
organiseerden de vier SIGRA Expertisenetwerken een gezamenlijke netwerkbijeenkomst. De thema’s
‘Ervaringsdeskundigheid’ en ‘ICT en eHealth’ stonden hierin centraal. Het Expertisenetwerk Autisme
Amsterdam was goed vertegenwoordigd! Kijk hier een mooi videoverslag van de bijeenkomst.

Thema’s jaaragenda (werkgroepen)
In 2018 is de werkgroep Onderwijs eenmaal samengekomen om het aanbod en de belangrijkste knelpunten te
bespreken. De sociale kaart m.b.t. onderwijs op de website is up to date.
3.

Communicatie

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 zal in 2019 worden herzien. De website is een gezamenlijk initiatief van het Expertisenetwerk Autisme
Amsterdam en het Autisme Informatie Centrum (AIC) Amsterdam, onderdeel van de NVA.
Nieuwsbrief
Afgelopen jaar zijn er vanuit het netwerk 3 nieuwsbrieven verschenen, deze is verstuurd naar betrokkenen in
het netwerk en relaties (± 350 personen). In elke nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan het adviesteam, de
netwerkbijeenkomsten, het platform, AIC/NVA, nieuwe leden, belangrijke ontwikkelingen en
onderwerpen/nieuws aangedragen door lidorganisaties en initiatieven zoals Vanuit Autisme Bekeken (VAB).
 Nieuwsflits februari 2018
 Nieuwsflits mei 2018
 Nieuwsflits september 2018
In 2019 zullen er 4 nieuwsbrieven verschijnen.
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.
Lidorganisatie MEE Amstel en Zaan participeerde in zowel OKT als Allianties Wijkzorg en zorgde zo
voor verbinding tussen wijkteams en expertisenetwerk.
Dit jaar zijn er verschillende gesprekken geweest met de gemeente over wachttijdbeleid en het
woonaanbod voor mensen met autisme in de stad. In 2019 krijgt dit een vervolg (jaaragenda 2019).
Verbinding tussen het adviesteam en het Zorgkantoor, met als uitkomst de volgende afspraken:
o Wanneer casuïstiek nog niet bij het Zorgkantoor thuishoort, wordt de vraagsteller verwezen
naar het adviesteam. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de beeldvorming nog niet

2




5.

voldoende helder is of wanneer de urgentie nog niet hoog genoeg is om te escaleren naar het
Zorgkantoor.
o Casussen kunnen vanuit het adviesteam worden geëscaleerd richting het Zorgkantoor, dit is
bijvoorbeeld wanneer er n.a.v. het advies geen passende plek beschikbaar is.
o Het Zorgkantoor wordt standaard uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten ter verbinding.
De coördinator droeg er zorg voor dat het expertisenetwerk ook in SIGRA-verband zichtbaar en
bereikbaar is.
Daarnaast is de eerder ontwikkelde e-learning ‘Niet zichtbare beperkingen’ vernieuwd en verbeterd.
Deze free learningmodule, ontwikkeld door expertisenetwerken Amsterdam (in samenwerking met de
Gemeente Amsterdam) doorloop je in 30 minuten. Iedereen die dat wil, kan aan de hand van vragen
en video’s basiskennis opdoen over wat niet-zichtbare beperkingen (autisme, licht verstandelijke
beperking en niet aangeboren hersenletsel) zijn en leren hoe hiermee in de communicatie rekening
wordt gehouden. De module is toegankelijk op computer, tablet en smartphone en is geaccrediteerd
door V&VN met één accreditatiepunt.

Samenwerking met andere expertisenetwerken

Autismenetwerken in Nederland
In 2018 participeerden de coördinator en een platformlid in afstemmingsoverleggen met coördinatoren van de
andere regionale netwerken. Onder andere is actief meegedacht over de voortzetting en financiering van de
autismenetwerken. In oktober 2018 heeft het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam voor een periode van 4
jaar een subsidie vanuit het ministerie van VWS gekregen voor de doorontwikkeling van het netwerk en de
verbinding met de andere regionale autisme netwerken. De subsidie loopt van oktober 2018 tot en met
september 2022.
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 2018 op verschillende
manieren tot stand gebracht:
 Doorontwikkeling van de gratis en geaccrediteerde e-learning ‘Niet zichtbare beperkingen’.
 Gezamenlijke netwerkbijeenkomst van alle 4 de SIGRA-Expertisenetwerken op 8 november over de
thema’s ‘Ervaringsdeskundigheid’ en ‘ICT en eHealth’.
 Afstemming tussen de coördinatoren van de netwerken.
 Afstemming tussen de voorzitters en gezamenlijk optrekken richting stakeholders (o.a. het
Zorgkantoor).
 Onderling bekendheid geven en uitwisseling via o.a. nieuwsflits, netwerkbijeenkomsten,
platformoverleggen en adviesteamoverleggen.
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