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DOEL 1

Autisme
netwerken

17

16

465

Regionale netwerken

Convenant aanwezig

Convenantpartijen

De actieve netwerken zijn te vinden op de website

autismenetwerkennederland.nl
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51
DOEL 2

Duurzame inrichting (governance)

Stuurgroepvergaderingen

Ik ben en word regelmatig verrast en ontroerd over de creativiteit en inzet
van organisaties en hulpverleners die dwars door alles heen mensen met een
hulpvraag zijn blijven bijstaan”
Zuid Holland Noord en Midden

We kregen in 2020 ontzettend veel complimenten van de stuurgroep. De manier
waarop we omschakelden naar kennisbijeenkomsten met een live stream naar
online deelnemers, het regelmatiger verzorgen van mailings naar contactpersonen
om te blijven verbinden en de steeds sterker wordende samenwerking met andere
regionale autismenetwerken werd opgemerkt en gewaardeerd!”
Overijssel
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DOEL 3

Kennisstructuur
en ontmoeting

104

4405

22

Kennis-/
netwerkbijeenkomsten

Mensen
bereikt

Proeftuinen/
werkgroepen/overig

In januari 2020 was de jaarlijkse grote themabijeenkomst een groot
succes met 190 deelnemers. Het thema was ‘Van autisme naar
Bewustwording’. Het doel van deze middag was dat deelnemers,
na deze bijeenkomst, een steentje bijdragen in de beweging van
‘A naar Beter begrijpen’ zodat de samenleving met een realistisch(er)
beeld naar mensen met autisme kijkt. Dit betekent voor(oor)delen en
stigma’s loslaten maar ook (als professional) de theorie los durven te
laten als de situatie of de persoon daarom vraagt.”
Zuid Holland Zuid
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834
DOEL 4

Geregistreerde signalen/vragen die bij het
autismenetwerk binnenkomen

Signaalfunctie

In 2020 heeft een aantal coördinatoren een landelijke monitor ontwikkeld waar regionaal
binnengekomen vragen in geregistreerd kunnen worden (vanaf 2021). Een belangrijke
verbeterslag in de signaalfunctie. Uit deze registratie kunnen trends en signalen gehaald
worden die vervolgens met betreffende gemeente en/of aanbieder besproken kunnen worden.

Het Adviesteam Autisme Amsterdam kan ingezet worden voor advies bij complexe situaties
waarin de aanwezige hulpverleners of ondersteuners niet goed meer weten hoe ze verder
moeten, of waarbij de situatie is vastgelopen of dreigt vast te lopen. Zowel hulpverleners als
mensen met autisme en hun naasten (in samenwerking met een hulpverlener) kunnen een
casus inbrengen bij het Adviesteam Autisme. Het Adviesteam Autisme is een groep experts
van verschillende lid organisaties. Alle domeinen uit het netwerk worden vertegenwoordigd.
Het Adviesteam Autisme komt elke 6 weken bijeen. In 2020 zijn er 33 vragen ingediend,
waarvan 6 keer de hulpverlener (al dan niet met client) aansloot bij het adviesteam”
Amsterdam
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onwerkelijke tijd, waarbij veel houvast verdwenen is, waar
sprake is van zorg & onzekerheid, verlies van sociale
contacten, maar ook sprake van creativiteit en
verbondenheid! Voor jullie allen zijn het enorm drukke tijden,
waarin veel van je wordt gevraagd… zo mooi om te zien dat
jullie ondanks de situatie zoveel geweldige initiatieven
ontwikkelen en dat er zoveel gedeeld wordt met elkaar! Blijf
in verbinding met elkaar, veel gezondheid en alle goeds
toegewenst!

DOEL 5

14

46

12

Regionale websites
(sociale kaart)

Nieuwsbrieven

Netwerken hebben
aanvullend social media

Warme groet, Donate.

Informatiefunctie

We hebben 140 persoonlijke berichten (met gedichtje) verzonden
op Wereld Autisme Dag (2 april 2020) aan alle SAG partners”.
Gelderland

1.653

volgers

2.259

volgers

3.622

volgers
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DOEL 6

Landelijke
verbinding

4

13

Landelijke coördinatoren Landelijke/regio overstijgende
overleggen
bijeenkomsten in regio’s (online)

6
Landelijke
inventarisaties

De coördinatoren van de regionale netwerken vormen met elkaar ook
een netwerk. In 2020 hebben zij, door middel van het netwerkcanvas
(Common Eye) de ambities en identiteit in beeld gebracht. De identiteit
van het landelijk netwerk zit puur op het faciliteren van de regionale
netwerken. Met elkaar kaders en formats ontwikkelen zodat je regionaal
invulling kan geven aan het (voort)bestaan van het netwerk, maar elkaar
ook inspireren en kennis delen.
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79

DOEL 7

Ontwikkelfunctie

Mensen met autisme zijn ingezet bij een activiteit van een
van de regionale netwerken

Een coalitie heeft in 2020 gewerkt aan een inventarisatie
rondom de samenwerking met mensen met autisme en naasten
in alle regionale netwerken.
Mensen met autisme betrokken bij het netwerk wilden meer diversiteit
m.b.t. autisme laten zien. Het idee ontstond voor een gezamenlijke
informatieve blog. Eén van hen heeft deze ontwikkeld en gekoppeld aan de
site van Autisme Digitaal. Sinds de autismeweek 2020 is deze BLOG online.
Mooi voorbeeld van een actie die vanuit het netwerk ontstaat, maar een
zelfstandige plek krijgt in de regio en inmiddels ook daarbuiten”
Groningen
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Financiën

In 2020 genereerden regionale netwerken bijna tweederde (63%) van
hun inkomsten zelf met betalende convenantpartners en gemiddeld
37% van de inkomsten bestond uit de landelijke subsidie.

De activiteiten in de 17 regionale netwerken zijn gerealiseerd met een totaalbedrag
van € 773.887 (gemiddeld € 45.523 per netwerk).
• 90% personele middelen
• 10% overige kosten (inzet ervaringsdeskundigheid en materiële middelen: website, bijeenkomsten)
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