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Jaaragenda 2019 – Expertisenetwerk Autisme Amsterdam 
 

 Vaste onderdelen Doel en activiteiten Trekker(s) Planning 

 
A Platform 

Oppakken van hiaten in aanbod en knelpunten in beleid en visievorming  

 4x platformoverleg 

 Onderlinge afstemming platformleden en vertegenwoordiging van de netwerkleden 

Mariet van IJzendoorn 

 
Jan - dec 

 
 
 

B Adviesteam 

Beschikbaar voor vragen en informatie voor cliënten en hulpverleners en vervullen van een 
signaalfunctie t.a.v. knelpunten en oplossingen  

 6-wekelijks adviesteamoverleg voor complexe casuïstiek 

 Consultatie per mail/telefoon bij eenvoudige adviesvragen 

 Afspraak op- en afschalen casuïstiek Zorgkantoor en CCE 

 Afstemming met platformleden 

Wilma Hoogenhout 

 
 
Jan - dec 

 
C Netwerkbijeenkomsten  

Kennisdeling en netwerken m.b.t. de volgende drie thema’s: 
1. Levensloopbegeleiding (i.s.m. Vanuit Autisme Bekeken) 
2. Vernieuwing convenant en 10-jarig bestaan AIC 
3. Begeleiding van studenten met autisme op het MBO 

1. Mariet van IJzendoorn &  
Brigitte Lambregts 
2. Ada Bolder & Paul Asberg 
3. Adriaan Verkade & Arno Beek 

 

April/mei 
September 
Nov/dec 

 
D Communicatie 

Onderhouden van een duurzame kennisinfrastructuur, sociale kaart en verbinding 
netwerkleden 

 Onderhouden website en e-mail 

 Factsheet actualiseren 

 4-jaarlijkse nieuwsbrief van en voor netwerkleden 

SIGRA 

 
Jan - dec 

 
 

E Werkgroepen 

Oplossingen voor knelpunten vinden en/of het aanbod voor cliënten verbeteren 

 Actief dit jaar: werkgroep onderwijs, werkgroep ervaringsdeskundigheid en 
samenwerking met belangenorganisaties 

Adriaan Verkade 
Ada Bolder 

 

Jan - dec 

 Verbinding en samenwerking Activiteiten   

 
F 

Onderhouden en vergroten van 
verbinding tussen netwerkleden, 
regionale autismenetwerken en 
landelijke partners 

1. Vernieuwing convenant, netwerkbijeenkomsten en nieuwsbrieven 
2. Aansluiting landelijk overleg regionale coördinatoren en landelijke bijeenkomst 

 
SIGRA 

 
 

Jan - dec 

 
G 

Verstevigen van lobby en samenwerking 
met gemeente voor mensen met ASS in 
Amsterdam. 

3. Gemeente sluit aan bij overleggen van het platform (2x) en het adviesteam (1x) 
4. Aansluiten bij relevante overleggen met stakeholders (OKT, Allianties Wijkzorg en 

landelijk) 
Mariet van IJzendoorn 

 
Jan - dec 

 
 

H 

Verankeren van duurzame inzet van 
ervaringsdeskundigheid en 
samenwerking met belangen-
organisaties in het netwerk 

5. Vergoten inzet ervaringsdeskundigheid binnen het expertisenetwerk: werven 
ervaringsdeskundige ter ondersteuning van de coördinator 

6. Stimuleren van inzet ervaringsdeskundigheid door netwerkleden in de regio 
7. Voorstel schrijven voor verbetering van betrokkenheid van de aangesloten 

belangenorganisaties en eventueel werving nieuwe leden i.s.m. de aangesloten 
belangenorganisaties (o.a. AIC, De Latei, Mama Vita en AutiRoze) 

Ada Bolder & SIGRA 

 

 
Jan - dec 
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 Inhoudelijke thema’s en doel Activiteiten Trekker  

 
I 

Vroegsignalering: maatschappelijk 
voorveld is bekend met ASS en 
aanbieders zorg.  

8. Afstemming met OKT en Allianties Wijkzorg t.a.v. taken en verbinding 
9. Op verzoek scholing en verdiepingstrainingen (i.s.m. andere netwerken) aanbieden 
10. Doorontwikkeling beschikbare e-learning Niet Zichtbare Beperkingen 

 
Brigitte Lambregts 

 
Jan - dec 

 
 
J 

 

Gezamenlijke aanpak bij het voldoende 
beschikbaar krijgen van geschikte 
woonruimte voor mensen met ASS in 
Amsterdam. 

11. Structurele afstemming met het Adviesteam (signalen ophalen m.b.t. wonen) 
12. Vervolg geven aan de reeds gevoerde gesprekken met de gemeente over dit 

onderwerp 
13. Inventarisatie bestaand woonaanbod 

 

 
 

Ada Bolder (i.s.m. Gemeente 
Amsterdam, Heeren van Zorg, 
HVO Querido) 

 
 

Jan - dec 

 
K 

 
Passende levensloopbegeleiding voor 
mensen met ASS in Amsterdam. 

14. Aansluiten bij de pilot ‘onafhankelijke integrale levensloopbegeleiding voor mensen 
met autisme’ van Vanuit Autisme Bekeken  

15. Meedenken met het project ‘Levensloopcoach’ van MEE AZ 
16. Netwerkbijeenkomst over het thema 

 
Brigitte Lambregts 

 
Jan - dec 

 
L 
 

 
Oplossingen (potentiele) schoolverlaters 
/ thuiszitters met ASS implementeren. 

17. Website up to date houden m.b.t. hulpaanbod 
18. Aansluiting werkgroep en congres m.b.t. dit thema gemeente  
19. Netwerkbijeenkomst over het thema ‘begeleiding van studenten met autisme op het 

MBO’ 

 
Adriaan Verkade 
 

 
Jan - dec 

 


