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Autisme
Amsterdam
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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1. Inleiding
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.
In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2021.
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2. Korte terugblik 2021
2.1.

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.

2.2.

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.

2.3.

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.

2.4.

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.

2.5.

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
uitnodigingen en nieuwsberichten ontvingen vaak een plek in de nieuwsbrief of werden tussentijds
rondgemaild naar de leden.
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3. Activiteiten en resultaten per doel
In dit hoofdstuk worden de activiteiten en resultaten per doel weergegeven. Het hoofdstuk begint met
een overzicht van de voorgenomen activiteiten (zie Jaarplan 2021). Hierna volgt een opsomming van
de resultaten.

3.1.

Algemeen/ organisatorisch – het convenant

Doel
Er is een regionaal convenant
Autismenetwerk.

Activiteiten
1. In september 2019 is het convenant herijkt en ondertekend door
27 partners. Het convenant is geldig tot september 2023

Resultaten
- Op 12 september 2019 is het vernieuwde convenant getekend door 27 organisaties. Het
convenant loopt van september 2019 tot en met september 2023;
- Het netwerk had in 2021 27 leden, zie pagina 2 van dit jaarverslag;
- De leden bestonden uit 20 betalende organisaties en 7 niet-betalende vrijwilligers/belangenorganisaties;
- In 2021 zegden 2 partners hun lidmaatschap op;
- Sigra is penvoerder van het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam;
- Zie bijlage 1 voor de stand van zaken van het convenant.

3.2.

Duurzame inrichting – structuur netwerk

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

Activiteiten
1. Opstellen jaarverslag 2021, jaarplan en begroting 2021;
2. Vier stuurgroep overleggen;
3. Bestand van contactpersonen en lijst van betrokkenen actueel
houden (mail/adres);
4. Verzorgen van stand van zaken mailingen naar stuurgroep en
leden;
5. Financiële administratie (facturen/inkomsten).

Resultaten
- In 2021 waren er vier overleggen met de stuurgroep;
- In de stuurgroep zijn één client-ervaringsdeskundige en één naaste-ervaringsdeskundige
actief;
- Relevante informatie, zoals uitnodigingen, het jaarverslag 2020, de jaaragenda 2021 en
financiële informatie is gedurende het jaar met de leden gedeeld;
- Het bijhouden van de contactpersonen en de diverse verzendlijsten waarmee het netwerk
werkt en de financiële administratie behoren tot de basiswerkzaamheden van de
coördinator.
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3.3.

Kennisinfrastructuur – kennis en ontmoeting

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

Activiteiten
1. Organiseren van twee of drie netwerkbijeenkomsten voor leden
en andere stakeholders:
• Ontwikkeling buurtteams en verbinding met het
Expertisenetwerk Autisme Amsterdam
• N.t.b.
2. Leden verzorgen deskundigheidsbevordering (op aanvraag).

Resultaten
- In 2021 vond er één netwerkbijeenkomst plaats met thema ‘Brandende kwesties in de GGZ
voor jongeren met autisme in Amsterdam’. Aan deze bijeenkomst namen 70 professionals
deel;
- De tweede geplande netwerkbijeenkomst met thema ‘Buurtteams’ werd door de buurtteams
uitgesteld naar 2022. De voorbereidingen zijn in volle gang;
- In 2021 waren er vier werkgroepen met de thema’s ‘Verbinding Buurtteams’, ‘Evaluatie
netwerk’ ‘Privacywetgeving’, ‘Naamsbekendheid Adviesteam’ en ‘Verbinding
Expertisenetwerken Amsterdam’. Aan deze werkgroepen namen een aantal stuurgroepleden
deel;
- In 2021 vond er intervisie plaats tussen de andere regionale autismenetwerken in de
provincie Noord Holland.

3.4.

Signaalfunctie

Doel
Het regionale netwerk heeft een
signaalfunctie.

Activiteiten
1. Zes wekelijks overleg adviesteam: multidisciplinair team dat advies
geeft bij complexe casuïstiek;
2. Coördinator beantwoordt i.s.m. de voorzitter van het adviesteam
‘eenvoudige’ adviesvragen die binnenkomen via het
vragenformulier op de website;
3. Het adviesteam is beschikbaar voor vragen en informatie voor
cliënten en hulpverleners en heeft gelijk een signaalfunctie t.a.v.
knelpunten en oplossingen, dit wordt uitgewisseld met de
stuurgroep. Het adviesteam levert jaarlijks een korte analyse n.a.v.
de adviesvragen die binnen zijn gekomen aan de stuurgroep
4. Contact onderhouden met vaste contactpersonen van de
gemeente (zowel WMO als jeugd); signalen en knelpunten worden
over en weer uitgewisseld
5. Afstemming met partijen als AIC, Jeugdplatform om signalen uit
de stad op te halen. Het AIC is vertegenwoordigd in de stuurgroep.

Resultaten
- Het Adviesteam kwam in 2021 acht keer bijeen;
- Er zijn 11 complexe casussen besproken, indien mogelijk in het (digitale) bijzijn van de
inbrenger en alle betrokkenen;
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Vragen werden bijgehouden in de Monitor van het netwerk, volgens landelijk format;
Het jaarrapport 2021 van het Adviesteam, met de belangrijkste inzichten en knelpunten,
staat op de eerste stuurgroep in 2022 geagendeerd. De meeste vragen gingen over het
domein ‘Begeleiding/ ondersteuning’. Vier vragen werden ingediend door een client en/of
naaste;

Onderwerp

-

-

3.5.
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Naast de reguliere activiteiten van het Adviesteam is in 2021 de folder van het Adviesteam
herzien;
Om aandacht voor de nieuwe folder te vragen heft het Adviesteam een belronde langs alle
leden gedaan om de werkwijze van het Adviesteam uit te leggen en eventuele vragen te
beantwoorden;
Ook is de werkwijze verbeterd, waarbij de samenwerking met MEE AZ voor de meer
eenvoudigere vragen betreffende de sociale kaart is opgezocht.
Er was geheel 2021 goede verbinding met de gemeente Amsterdam over o.a. de
aanbestedingen. Zorgen over wachtlijsten zijn met de gemeente gedeeld;
In 2021 sloten ook de gestarte Buurtteams aan bij de stuurgroep om samenwerking op te
zoeken en knelpunten samen proberen op te lossen;

Informatiefunctie

Doel
Het regionale Autismenetwerk heeft
een informatieve functie.

Activiteiten
1. Drie keer per jaar een nieuwsbrief door en voor leden;
2. Actuele website met sociale kaart van de leden;
3. Beheer mailadres en telefoonnummer door de coördinator voor
allerhande vragen van zowel leden als andere geïnteresseerden.

Resultaten
- Het netwerk heeft een eigen website;
- Op de website worden de activiteiten van het netwerk gepresenteerd, kan er een vraag bij
het Adviesteam worden ingediend en is algemene informatie over autisme te vinden;
- De website wordt beheerd door de coördinator. De regionale NVA beheert ook een gedeelte
van de website waarop zij hun bereikbaarheid en activiteiten kenbaar maken;
- De leden van het netwerk laten hun aanbod zien op de website;
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-

3.6.

In 2021 zijn er twee nieuwsbrieven van het netwerk verschenen, in september en december .
Op de nieuwsbrief zijn zo’n 350 belangstellenden geabonneerd.
De nieuwsbrief werd gedeeld in de Sigra nieuwsbrief;
De coördinator beheerde tevens de inbox van het mailadres van het netwerk: info@autismeamsterdam.nl;
Het netwerk doet niet aan sociale media.

Verbinding Landelijk

Doel
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).

Activiteiten
1. Kennisdeling in (minimaal 2) landelijke coördinatie overleggen;
2. Vragen van landelijke adviesgroep beantwoorden;
3. Landelijke kennisuitwisseling t.b.v. VAB projecten en AWA
werkplaats.

Resultaten
- De coördinator nam samen met naaste-ervaringsdeskundige deel aan de drie landelijke
online coördinatoren overleggen;
- De coördinator nam samen met naaste-ervaringsdeskundige online deel aan de landelijke
kennissessie;
- De coördinator nam voor 6,5 uur extra deel aan de coalitie ‘Kennisstructuur’.

3.7.

Ontwikkel en/of borgfunctie

Doel
De onderwerpen die genoemd zijn in
de subsidie VWS
(ervaringsdeskundigheid en
levensloopbegeleiding) zijn in de regio
gedeeld, geborgd en/of verankerd.

Activiteiten
1. Werkgroep ervaringsdeskundigheid en betrekken
belangenorganisaties;
2. Werven ervaringsdeskundige in stuurgroep;
3. Pool ervaringsdeskundigen uitbreiden;
4. Meer belangen- en zelforganisaties werven en samenwerking
verbeteren.

Resultaten
- In 2021 is er een client-ervaringsdeskundige geworven voor de stuurgroep;
- Tevens is het contract met de naaste-ervaringsdeskundige geformaliseerd;
- Bij de netwerkbijeenkomst ‘Brandende kwesties in de GGZ voor jongeren met autisme in
Amsterdam’ was één van de drie sprekers ervaringsdeskundige;
- In de voorbereiding op de netwerkbijeenkomst met thema ‘Buurtteams’ denkt de clientervaringsdeskundige mee in de voorbereiding.

10

Jaarverslag Expertisenetwerk Autisme Amsterdam 2021

4. Financiële terugblik
Expertisenetwerk Autisme Amsterdam 2021
KOSTEN
Uitgaven personeelskosten
Zie bijgevoegde opbouw
Vergoeding inzet ervaringsdeskundigeheid
Website beheren
Uitgaven materiële kosten
Materiele kosten netwerkbijeenkomsten
Onvoorzien
Update animatie Expertisenetwerken
Totaal materiele kosten
Totale kosten:
INKOMSTEN
VWS subsidie: versterking regionale autismenetwerken*
Financiering Sigra Programma Integrale Zorg & Welzijn (25 uur)
Bijdrage leden
Extra inzet landelijke coalitie
In kas
Totale inkomsten:
RESULTAAT

Begroot
41.625
1.700
900
1.000
100
0
3.700
45.325
Begroot

Realisatie
40.149
1.050
1.218
0
47
200
2.515
42.664

Realisatie
20.000
20.000
2.313
2.313
23.175
23.175
0
488
0
45.488
45.976
3.312
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Bijlage 1 Stand van zaken convenant
Naam autismenetwerk

Expertisenetwerk Autisme Amsterdam

Datum Convenant

12 september 2019

Naam organisatie
penvoeder

Sigra

Naam organisatie
werkgever coördinator

Sigra

Naam organisatie
voorzitter netwerk

MEE Amstel en Zaan

Naam Coördinator

Laura van Zwieten

Aantal uur per week

8,65 uur o.b.v. 52 weken

Uurprijs

€92,50 euro (€75 vanuit de subsidie, €22,50
via cofinanciering)
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