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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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Inleiding
In 2021 evalueerde de stuurgroep de condities nodig voor een goede samenwerking. 2022 staat in
het teken van het uitwerken van de geformuleerde verbeterpunten: het concretiseren van de
activiteiten in de jaaragenda, oplossingsrichtingen aanreiken en voortgang van de intensieve
samenwerking met gemeente en buurtteams. In de samenwerking met de buurtteams zal het met
name gaan over kennisoverdracht: hoe zorgt het netwerk dat kennis over autisme in de buurtteams
op orde is? Alle Amsterdamse expertisenetwerken (autisme, LVB en NAH) gaan in 2022 sterker met
elkaar optrekken, o.a. door gezamenlijk een netwerkbijeenkomst met thema Buurtteams te
organiseren.
De samenwerking met ervaringsdeskundigen blijft in 2022 aandachtspunt. Er zijn twee
ervaringsdeskundigen werkzaam voor de stuurgroep. De pool met andere ervaringsdeskundigen, die
benaderd kunnen worden om mee te denken bij activiteiten van het netwerk, gaat worden
uitgebreid. Cliënten- en/of belangenorganisaties wordt gevraagd om, als zij willen actiever,
betrokken te zijn bij het netwerk.
Naast de gezamenlijke netwerkbijeenkomst met de andere expertisenetwerken zullen er nog twee
inhoudelijke netwerkbijeenkomsten worden gepland. Het Adviesteam ontvangt hopelijk in 2022
meer vragen nadat er in 2021 bij alle lede uitgebreid informatie is gegeven over het Adviesteam.
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1. Missie en visie
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.

2. Convenant
Op 12 september 2019 is het vernieuwde convenant getekend door 27 organisaties. Het convenant
loopt van september 2019 tot en met september 2023:
- Sigra is penvoerder van het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam;
- Het netwerk had in 2021 27 leden, in 2021 zei één lid op. Op pagina 2 van dit jaarverslag
staat een overzicht van alle leden;
- Het Convenant geldt voor partners binnen de gemeente Amsterdam;
- De coördinator zet zich gemiddeld 9 uur per week in voor het netwerk.

3. Stakeholders
Zoals eerder genoemd hebben de aangesloten organisaties een brede scope: van
informatievoorziening tot diagnostiek, van zorg tot onderwijs en van job-coaching tot welzijn. Ook
organisaties die het cliënten en/of naasten perspectief vertegenwoordigen zijn lid van het netwerk.
Daarnaast werkt het netwerk samen met mensen met autisme en hun naasten.
Het netwerk heeft diverse stakeholders met wie soms intensief wordt samengewerkt. Zo sluiten bij
de stuurgroep standaard de gemeente Amsterdam en Buurtteams aan. Daarnaast worden soms
stakeholders uitgenodigd om ontvangen beleidsstukken mee te bespreken, denk aan Cliëntenbelang
Amsterdam of het Jeugdplatform. Het Adviesteam kan altijd een beroep doen op het CCE en
Zorgkantoor. Op netwerkbijeenkomsten worden regelmatig externe sprekers uitgenodigd om een
presentatie te verzorgen, denk aan Vanuit Autisme Bekeken. En tot slot is er een nauwe
samenwerking met de Amsterdamse Expertisenetwerken LVB en NAH. Zo staat er in 2022 weer een
gezamenlijke netwerkbijeenkomst op de planning.
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4. Terugblik 2021
Voor een uitgebreide toelichting, zie het Jaarverslag 2021.

4.1.

Stuurgroep

De stuurgroep kwam dit jaar de gebruikelijke 4 keer bijeen. De gemeente sloot standaard het laatste
gedeelte van de stuurgroep aan en in de tweede helft van het jaar ook de Buurtteams. Dit helpt
omdat de ontwikkelingen in de stad zoals de aanbestedingen, wachtlijsten en start van de
Buurtteams veel vragen van aanbieders. Knelpunten worden geprobeerd gezamenlijk op te lossen.
Zowel de gemeente en Buurtteams en het netwerk ervaren deze verbinding als prettig. In 2021
voerde de stuurgroep ook een evaluatie van het netwerk uit. Conclusies waren dat de doelstellingen
in de jaaragenda nog concreter kunnen, het netwerk oplossingsrichtingen kan voorstellen, de huidige
overlegcyclus prettig is en de gemeente en buurtteams moeten blijven aansluiten.
De laatste vergadering droeg Mariët van IJzendoorn het voorzittersstokje over aan Brigitte
Lambregts.

4.2.

Netwerkbijeenkomst

Er werd afgelopen jaar voor alle leden van het netwerk en belangrijke stakeholders één
netwerkbijeenkomst georganiseerd met thema ‘Brandende kwesties in de GGZ voor jongeren met
autisme in Amsterdam’. Van de drie sprekers was er één ervaringsdeskundige. De bijeenkomst vond
in verband met corona digitaal plaats en werd bezocht door 70 deelnemers. Onderwerpen die aan
bod kwamen waren ‘Jongerenproblematiek in tijden van corona’, ‘Crisis en suïcidaliteit onder
jongeren’ en ‘Autisme en camouflage bij meisjes met autisme’.
De tweede netwerkbijeenkomst met thema ‘Buurtteams’ werd door de buurtteams uitgesteld naar
2022. De voorbereidingen voor deze bijeenkomst zijn in volle gang.

4.3.

Adviesteam

In 2021 zijn er 11 vragen ingediend waarvan vier keer door een client en/of naaste. De vragen zijn in
waar mogelijk in het bijzijn van de indiener en de betrokkenen besproken. Vragen gingen dit jaar
veelal over het domein ‘begeleiding/ ondersteuning’. Het jaarrapport geeft aan wat de belangrijke
knelpunten en inzichten zijn: dit rapport staat in de eerste stuurgroep in 2022 geagendeerd. Omdat
het Adviesteam een terugloop zag in het aantal vragen is er stilgestaan bij de naamsbekendheid van
het Adviesteam. Hier zijn diverse acties op ondernomen: het herzien van de folder van het
Adviesteam en een belronde langs alle leden en andere belangrijke samenwerkingspartners.

4.4.

Inzet ervaringsdeskundigen

In 2020 heeft de inzet van ervaringsdeskundigheid nog meer aandacht gekregen in Amsterdam. Er
ging een werkgroep aan de slag met dit thema en er werd een vacature opgesteld om een
ervaringsdeskundige voor de stuurgroep te werven. In 2021 werd deze ervaringsdeskundige
geworven en ingewerkt. Daarnaast werd de samenwerking met de naaste-ervaringsdeskundige
geformaliseerd.

4.5.

Overig

Het netwerk wordt regelmatig gevonden voor autisme-gerelateerde vragen door belangrijke partijen
in de stad, zoals de gemeente Amsterdam en de Buurtteams, maar ook door zorgorganisaties en/of
jeugdteams. Vragen over deskundigheidsbevordering, stages, onderzoeken of interessante
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uitnodigingen en nieuwsberichten ontvingen vaak een plek in de nieuwsbrief of werden tussentijds
rondgemaild naar de leden.
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5. 2022: Activiteiten en acties per doel
In onderstaand overzicht worden de in 2022 beoogde activiteiten en acties genoemd.

1. Algemeen/
organisatorisch

2. Duurzame inrichting

3. Kennisstructuur en
ontmoeten

Doel
Er is een regionaal convenant
Autismenetwerk.

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

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

Activiteiten en acties
1. Alle werkzaamheden van het netwerk zijn volgens
het convenant dat in september 2019 herijkt werd
en ondertekend is door 27 partners. Het convenant
is geldig tot september 2023.

Trekker(s)
Alle netwerkleden.

2. Acquisitie nieuwe leden (o.a. middels te
ontwikkelen ‘glossy’).

Brigitte Lambregts (vz) en Laura
van Zwieten (c)

3. Opstellen jaarverslag 2021 en jaarplan 2022.

Laura van Zwieten (c)

4. Vier stuurgroep overleggen per jaar met als doel:
- Kwaliteit dienstverlening bevorderen;
- Uitwisselen signalen en eventuele lacunes in
ondersteuning voor mensen met autisme;
- Belangrijke ontwikkelingen bespreken.

Brigitte Lambregts (vz)

5. Actualiseren verzendlijst ‘Ledenoverzicht’.

Laura van Zwieten (c)

6. Verzorgen ‘stand van zaken mailingen’ naar leden.

Laura van Zwieten (c)

7. Bijhouden financiële administratie.

Laura van Zwieten (c)

8. Organiseren drie netwerkbijeenkomsten met de
thema’s:
1.Buurtteams – gezamenlijke bijeenkomst
expertisenetwerken autisme, LVB 18+ en NAH
samen met de buurtteams
8
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4. Signaalfunctie

5. Informatiefunctie

Het regionale netwerk heeft
een signaalfunctie.

Het regionale Autismenetwerk
heeft een informatieve functie.

2.Adviesteam – met o.a. thema Geweldloos
Verzet

Margo van der Stelt, Ada
Bolder, Robert Langstraat

3. Bepaald via uitvraag aan alle leden (optie:
autisme en gamen)

?

9. Verzorgen van kennisdeling door leden (op verzoek).

Alle netwerkleden

10. Het 6-wekelijks bespreken van vastgelopen,
complexe casuïstiek in de stad door het
Adviesteam.

Wilma Hoogenhout (vz)

11. Het beantwoorden van eenvoudige vragen,
bijvoorbeeld over de sociale kaart in de stad.

MEE AZ

12. Indien nodig opschalen naar het landelijke CCE.

Laura van Zwieten (c)

13. Opstellen jaarrapport Adviesteam 2021 en het
bespreken hiervan in de stuurgroep.

Laura van Zwieten (c)

14. Contact onderhouden met belangrijke
samenwerkingspartners, bijvoorbeeld de gemeente
Amsterdam, het Zorgkantoor, de Buurtteams, de
OKT’s, het Jeugdplatform Amsterdam, de (regionale)
NVA en Vanuit Autisme Bekeken.

Brigitte Lambregts en Wilma
Hoogenhout (vz), Laura van
Zwieten (c)

15. Versturen van drie nieuwsbrieven per jaar met
daarin nieuws vanuit de leden.

Laura van Zwieten (c)

16. Bijhouden van de mailbox van het netwerk:
info@autisme-amsterdam.nl.

Laura van Zwieten (c)

Laura van Zwieten (c)
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17. Actualiseren van de website met een overzicht van
de leden en hun aanbod, beleidsstukken, verslagen
van netwerkbijeenkomsten en verstuurde
nieuwsbrieven.

6. Verbinding landelijk

7. Ontwikkel- en/of
borgfunctie

De coördinator levert een
bijdrage aan de
kennisbevordering en
kennisdeling van en tussen de
regionale netwerken. (Met
uiteindelijk het doel: Realiseren
van een landelijke
kennisinfrastructuur).
De onderwerpen die genoemd
zijn in de subsidie VWS
(ervaringsdeskundigheid en
levensloopbegeleiding) zijn in
de regio gedeeld, geborgd
en/of verankerd.
Overige onderwerpen die in
jouw regio van belang kunnen
zijn.

18. Bereikbaar zijn voor allerhande vragen van leden
van het netwerk en andere geïnteresseerden.

Laura van Zwieten (c)

19. Het bijwonen van de drie landelijke coördinatorenoverleggen.

Laura van Zwieten (c)

20. Het bijwonen van de landelijke kennissessie.

Laura van Zwieten (c) samen
met ervaringsdeskundigen

21. Samen optrekken coördinatoren NH en
onderzoeken samenwerkingskansen.

Laura van Zwieten (c)

22. Ervaringsdeskundigheid:
- Verankeren inzet ervaringsdeskundigen in de
stuurgroep en tijdens netwerkbijeenkomsten.
- Stimuleren van inzet ervaringsdeskundigheid
door netwerkleden in de regio.

Ada Bolder, Robert Langstraat

23. Levensloopbegeleiding
- Lobbyen levensloopbegeleiding: bij wie ligt
straks de opdracht voor het verzorgen van
levensloopbegeleiding?
- Monitoren en uitdragen uitkomsten pilot
‘onafhankelijke integrale levensloopbegeleiding
voor mensen met autisme’ van Vanuit Autisme
Bekeken

Brigitte Lambregts, Mariet van
IJzendoorn
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24. Kennisdeling Buurtteams
- Afstemming met OKT en de toekomstige
Buurtteams t.a.v. taken, kennisdeling en
verbinding. Hierin de samenwerking met de
andere expertisenetwerken opzoeken.
- Actieve betrokkenheid bij de verdere inrichting
van de Buurtteams en OKT’s t.a.v. de
beschikbaarheid van voldoende (basis)kennis
over ASS en toegang tot specialistische kennis
25. Ondersteuning tijdens wachttijd
- Informatie uitwisseling over
wachtlijstbeheersing en eventueel aanbod
tijdens wachttijd
- Verstevigen samenwerking binnen de GGZ –
ontwikkelen ‘herstelwerkplaats’
- Afstemming met de gemeente
26. Actieve werkgroepen dit jaar:
- ‘Begeleiding van studenten met autisme op het
MBO’ – impact corona
- ‘Samenwerking belangenorganisaties’

c = coördinator netwerk
vz = voorzitter netwerk
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Ada Bolder
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6. Begroting 2022
Begroting Expertisenetwerk Autisme Amsterdam 2022 o.b.v. €95,00 per uur

Taak

Resultaat/ Inzet
Kosten
Uren
4 x per jaar stuurgroepoverleg en coordineren
5.700
acties
Afstemming netwerkleden
950
1. Stuurgroep, netwerk &
Afstemming landelijk
3.895
strategie
Vergroten inzet ervaringsdeskundigheid
1.900
Coordinatie synergie expertisenetwerken
475
Jaaragenda, jaarplan en jaarverslag
1.425
Vragen aannemen, verwijzen, registeren,
inzetten en coördineren adviesteam (8 x per
2. Informatie & advies
7.600
jaar overleg) en signalen doorzetten naar
stuurgroep
Inzet ervaringsdeskundige in stuurgroep en
netwerkbijeenkomsten (€150 per stuurgroep
3. Ervaringsdeskundigheid
1.700
per ervaringsdeskundige, €500 extra te
verdelen)
4. Netwerkbijeenkomsten 3 x per jaar
10.450
5. Werkgroepen
Coördineren voortgang thema's jaarplan
855
Website, nieuwsbrief en communicatie via
6. Communicatie
5.700
SIGRA kanalen
Divers (ledenadministratie en inzet voor fin.
7. Overige werkzaamheden
3.800
administratie en communicatie)

60
10
41
20
5
15
80

110
9
60
40

Website beheren € 900
Netwerkbijeenkomsten € 1000
Uitgaven materiële kosten

Glossy netwerken provincie Noord Holland
(3500 euro, extern financieren)
Onvoorzien € 100

2.000

Totale kosten (450 uur + 1700 inzet ervaringsdeskundigen + 2000 materiële kosten):
Totale middelen:
VWS subsidie: versterking regionale autismenetwerken
Financiering Sigra Programma Integrale Zorg & Welzijn (25 uur)
Bijdrage leden
Restant 2021
Nog te besteden/ reserves:
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46.450
46.452
17.500
2.375
23.265
3.312
2
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Bijlage 1
Randvoorwaarden VWS subsidie regionale middelen
Het netwerk draagt bij aan de volgende activiteiten:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

Met uw subsidieaanvraag worden de volgende activiteiten gerealiseerd:
Structurele inzet en innovatie van regionetwerken;
Het realiseren van een duurzame kennisinfrastructuur die voor een ieder herkenbaar en
vindbaar is (website, e-mail infrastructuur);
Een signaalfunctie t.a.v. de casuïstiek in de praktijk en daarbij gevonden succesvolle
oplossingen en knelpunten;
Het verankeren van een regionale duurzame inzet van autisme-ervaringsdeskundigheid;
Het regionale netwerk draagt bij aan de kennisbevordering en kennisdeling van en tussen de
regionale coördinatoren waaronder het leveren van een bijdrage aan landelijke
bijeenkomsten;
Het realiseren/actualiseren van een levensbrede regionale sociale kaart voor mensen met
autisme;
Het opzetten van een landelijke kennisinfrastructuur vanuit Mee NL voor het organiseren van
landelijke bijeenkomsten en het realiseren van netwerkverbindingen tussen de regionale
netwerken en het ontsluiten van kennis die bij netwerken worden opgedaan voor input voor
landelijke overlegtafels (VWS, VAB, VVA en VNG);
Verbinden en regionale verankering van de uitkomsten van de pilot levensloopbegeleiding
voor mensen met autisme

Randvoorwaarden zijn:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

Het regionale netwerk organiseert structurele samenwerking en kennisdeling in de eigen
regio.
Het regionale netwerk ontwikkelt en realiseert een duurzame kennisinfrastructuur die voor
iedereen (ongeacht regio) herkenbaar en vindbaar is (via website, algemeen e-mailadres en
telefoonnummer, actuele levensbrede, sociale kaart gerealiseerd voor mensen met autisme
en deze is goed vindbaar. Er wordt een (anoniem) overzicht bijgehouden van binnengekomen
vragen, hoe deze zijn afgehandeld (signaalfunctie) en geagendeerd deze binnen het netwerk.
Het regionale netwerk verankert de duurzame inzet van autisme- ervaringsdeskundigheid in
de organisatie en activiteiten van het netwerk en neemt hier een vergoeding voor op in de
begroting (bijvoorbeeld voor sturing, voorbereiding van beleid, uitvoering van activiteiten).
Het regionale netwerk levert jaarlijks een jaarplan om transparantie in aanpak en
(subsidie)opbrengsten per netwerk beter inzichtelijk te maken, te denken valt aan:
▪
missie
▪
verwijzing naar actueel convenant
▪
terugblik
▪
doelen
▪
profiel (werkgebied, gemeenten, inwoners etc.)
▪
activiteiten met bijbehorende resultaten voor mensen met autisme (welke
activiteiten zijn regulier en welke worden met subsidiegeld uitgevoerd)
▪
betrokkenheid gemeenten
▪
begroting (totale inkomsten/lasten) Inkomsten uitgesplitst naar
samenwerkingspartners en VWS-subsidie. Uitgaven uitgesplitst naar kosten
coördinatie, inzet ervaringsdeskundigheid en overige.
Het regionale netwerk inventariseert de (benodigde) competenties van de coördinator en hoe
het netwerk ‘robuuster’ kan worden en daarmee minder afhankelijk is van één
persoon/coördinator.
Het regionale netwerk draagt bij aan kennisdeling tussen de coördinatoren, waaronder
tenminste deelname aan 2 landelijke bijeenkomsten.
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