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Het convenant regelt de samenwerking tussen organisaties ten behoeve van het 

Autisme Netwerk Zuid-Limburg. 

 

Ondergetekenden, gemandateerd namens de organisatie die zij rechtsgeldig 

vertegenwoordigen, 

 

gaan ervan uit dat:  

 een intersectorale en regionale samenwerking noodzakelijk is om te bevorderen 

dat de individueel benodigde ondersteuning voor mensen met autisme en hun 

omgeving in alle levensfasen en levensgebieden, op de juiste momenten op 

een geïntegreerde manier beschikbaar is; 

 preventie daarbij een belangrijk aspect is, waarbij bedoeld wordt het herkennen 

van autisme en het creëren van een autismevriendelijke omgeving; 
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 instellingen op de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor het aanbod van 

hulp en ondersteuning aan mensen met autisme en hun familie/naasten; 

 de deelnemende organisaties: 

o streven naar een grotere samenhang van het aanbod voor mensen met 

autisme; 

o meer onderlinge kennisdeling stimuleren; 

o de verantwoordelijkheid nemen om knelpunten die niet binnen de eigen 

instelling of sector op te lossen zijn, samen op te lossen; 

 de inzet van ervaringsdeskundigen onmisbaar is bij de activiteiten van het 

Autisme Netwerk Zuid-Limburg 

 uitvoering van bovenstaande punten zal leiden tot: 

o een betere kwaliteit van diensten voor mensen met autisme en hun 

naasten; 

o een verbeterde participatie van mensen met autisme; 

o een meer autismevriendelijke regio en gemeenten in Zuid-Limburg; 

o meer inzicht voor betrokkenen in de sociale kaart op het gebied van 

autisme. 

 

komen het volgende overeen: 

 

 er wordt een samenwerking met elkaar aangegaan voor de duur van 2 jaar 

(2018-2019) ingaande op het moment van ondertekening van het onderhavige 

convenant door alle betrokken partijen; 

 deze samenwerking betreft de totale doelgroep: kinderen en volwassenen met 

autisme, hun familie en naasten in de regio Zuid-Limburg; 

 het netwerk onderschrijft de visie, de structuur en uitgangspunten zoals 

omschreven in de beleidsnotitie Autisme Netwerk Zuid-Limburg (2018); 

 de kernteamleden worden voorgedragen uit de 1e schil van de in het convenant 

verenigde organisaties; 

 de kernteamleden vertegenwoordigen zonder last of ruggespraak de 

instellingen. 

 

de leden verplichten zich: 

 

 naar vermogen inzet te leveren aan de realisering van hetgeen is afgesproken 

in de genoemde notitie; 

 de samenwerking te stimuleren; 

 informatie en kennis over bestaande en nieuwe ontwikkelingen met betrekking 

tot autisme te delen; 

 ervaringsdeskundigen te betrekken bij alle activiteiten van het Autisme Netwerk 

Zuid-Limburg; 

 menskracht beschikbaar te stellen voor kennisbijeenkomsten en werkgroepen; 

 een jaarlijkse financiële bijdrage te betalen (met uitzondering van de NVA) voor 

gezamenlijke kosten (website, digitaal platform, inzet ervaringsdeskundigen, 

communicatieadviseur, coördinator en administratieve ondersteuning) conform 

de richtlijn in de bijsluiter. 
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Toetreding netwerk 

De procedure m.b.t. toetreding van een nieuwe organisatie is als volgt: 

 2 leden van de kerngroep gaan in gesprek met iemand van de toetredende 

organisatie die gemandateerd is om te beslissen over deelname. 

 Tijdens het gesprek worden vragen gesteld over de borging van de kwaliteit met 

betrekking tot autisme, het kwaliteitskeurmerk van de organisatie, de inhoud 

van het convenant, de verwachtingen over en weer en de mogelijkheden tot het 

inzetten van middelen en uren. 

 Terugkoppeling in eerstvolgende kerngroep-bijeenkomst waarin besluitvorming 

plaats vindt over toetreding. De kerngroep besluit over het toetreden aan het 

netwerk en zo ja, over deelname aan welke schil: 

o Kerngroep akkoord dan volgt ondertekening van het convenant 

o Kerngroep niet akkoord of er is onduidelijkheid over de visie van de 

organisatie of over aan welke schil de organisatie kan/wil deelnemen, 

dan zal een vervolggesprek plaats vinden. 

 

Structuur van het netwerk 

Het netwerk bestaat uit een schillenstructuur. Centraal is een kerngroep actief met 

daarom heen verschillende schillen. De inzet en rechten en plichten verschillen per 

schil. De 1e en 2e schil worden gevormd door partijen die partner zijn van het 

netwerk en die het convenant ondertekenen. Zij leveren een bijdrage conform de 

afspraken in de bijsluiter. 

De 3e schil bestaat uit particulieren en ZZP-ers. Zij kunnen lid worden van het 

netwerk. Zij ondertekenen niet het convenant, maar onderschrijven de missie en 

visie. 

 
Aansturing: kerngroep 
De kerngroep is ingesteld om de intenties en voortgang van het netwerk gestalte te 
geven en te bevorderen door: 

 het in stand houden van draagvlak van en voor het netwerk 

 het voorbereiden en vaststellen van hoofdlijnen van beleid 

 het voorbereiden van de bijeenkomsten met de 1e schil en de jaarlijkse 
netwerkbijeenkomst 

 het vaststellen van de hoogte van de contributie en de financiële bijdrage 1e en 
2e schil 

 het beslissen over wel of niet toetreden van nieuwe partners 

 het maken van een jaarlijkse begroting, verantwoording en jaarafrekening 

 initiëren en monitoren van activiteiten 

 verzorgen van de informatie naar en de communicatie met de partners/leden 

 het onderhouden van contacten met de overheid (landelijk, provinciaal en 
lokaal), belangenorganisaties en zorgverzekeraars/zorgkantoor 

 het volgen van ontwikkelingen en het maken van verbindingen 

 het verzamelen van signalen en maatschappelijke agendering 

 het aansturen van de coördinator/communicatieadviseur 
 
In de kerngroep zijn ervaringsdeskundigheid, inhoudelijke deskundigheid en 
bestuurlijke deskundigheid vertegenwoordigd. Kerngroepleden vertegenwoordigen 
zonder last of ruggespraak de instellingen uit hun sector dan wel hun achterban. De 
zittende kerngroep stelt een voorzitter, penningmeester en notulist aan uit hun 
midden middels meerderheid van stemmen. De kerngroep bestaat uit 5 personen 
en de coördinator van het netwerk. De kerngroepleden nemen gedurende 2 jaar 
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zitting in de kerngroep. De 1e schil beslist over de samenstelling van de kerngroep 
Naar rato van de groei van het netwerk kan de kerngroep uitgebreid worden. 
Jaarlijks beoordeelt de kerngroep samen met de 1e schil op basis van de actualiteit 
of de samenstelling en de grootte van de kerngroep past bij de situatie en 
doelstelling. 
 

Financiering en ondersteuning 

De financiering van het Autisme Netwerk Zuid-Limburg wordt geregeld door: 

 verplichte bijdragen van alle partners in de 1e en 2e schil en de 

contributiegelden van de 3e schil, eventueel aangevuld met fondsen en 

subsidies. 

 De financiële bijdrage wordt berekend per jaar (zie bijsluiter). Bij een 

instapmoment later in het jaar wordt naar rato van het kwartaal de financiële 

bijdrage aangepast. Na ondertekening van het convenant wordt binnen 4 weken 

de financiële bijdrage overgemaakt naar de rekening van het Autisme Netwerk 

Zuid-Limburg bij MEE Zuid-Limburg. Voor 2019 wordt deze betaling in januari 

2019 gedaan. 

 De kosten voor coördinatie en communicatie worden volledig betaald uit de 

contributiemiddelen en de financiële bijdrage 1e en 2e schil. 

 MEE Zuid-Limburg fungeert als boekhouder namens het Autisme Netwerk Zuid-

Limburg en als werkgever van de coördinator van het netwerk. Hiervoor is een 

dienstverleningsovereenkomst gesloten, waarmee de leden van het Autisme 

Netwerk Zuid-Limburg instemmen.  

 De leden van de kerngroep machtigen en geven opdracht aan MEE Zuid-

Limburg om namens het Autisme Netwerk Zuid-Limburg betalingen in ontvangst 

te nemen en te verrichten, alsmede opdrachten aan derden te verstrekken. 

 

Inzet, financiering en uitbetaling ervaringsdeskundigen 

 In de jaarlijkse begroting wordt een bedrag opgenomen voor de structurele inzet 

van ervaringsdeskundigen bij activiteiten van het Autisme Netwerk Zuid-

Limburg (kennisbijeenkomsten, kerngroepbijeenkomsten, werkgroepen). 

 Uitbetaling aan ervaringsdeskundigen gaat via facturering vanuit een eigen 

onderneming (met BTW en KvK nummer) en/of via indiening van een declaratie 

(bij MEE Zuid-Limburg). 

 

Evaluatie en bijstelling 

De werking van het convenant zal jaarlijks in de kerngroep worden geëvalueerd. 

Daarbij wordt nagegaan op welke wijze hetgeen in dit convenant is vastgelegd door 

de partijen is gerealiseerd. 

 

Wijzigingen of aanvullingen op het convenant zijn slechts geldig voor zover deze 

schriftelijk door de partijen zijn overeen gekomen. 

 

Looptijd convenant 

De looptijd van het convenant betreft de periode 2018/2019. Het convenant treedt 

in werking op de datum van ondertekening door leden en eindigt op 31-12-2019. 

Ruim van te voren zal de Kerngroep van het Autisme Netwerk Zuid-Limburg het 

initiatief nemen om tot een besluit te komen tot al dan niet voortzetten van het 

netwerk en van het convenant. En zo ja, in welke vorm. 
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Nakoming verplichtingen 

De kerngroep ziet toe op de nakoming van de overeengekomen verplichtingen door 

de leden van het Autisme Netwerk Zuid-Limburg. Indien de kerngroep meent dat 

een lid hierin tekortschiet, al dan niet op basis van externe informatie (bijvoorbeeld 

de Inspectie voor de Gezondheidszorg), dan zal de kerngroep bedoeld lid hierop 

aanspreken en hierover in gesprek gaan, met als doel verbetering van de inbreng 

door het lid. Indien dit niet tot resultaat leidt, dan is het Autisme Netwerk Zuid-

Limburg gerechtigd bedoeld lid uit te sluiten van deelname aan het convenant. 

Alsdan bestaat geen recht op (gedeeltelijke) teruggaaf of vrijstelling van de over het 

betreffende jaar bepaalde geldelijke bijdrage. 

 

Aansprakelijkheid 

Leden blijven zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hen geleverde 

diensten. Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg en andere leden zijn hiervoor niet 

aansprakelijk.  

Indien MEE Zuid-Limburg namens c.q. ten behoeve van het Autisme Netwerk Zuid-

Limburg rechtshandelingen of feitelijke handelingen verricht (bijvoorbeeld ten 

behoeve van de organisatie van events of informatieverstrekking) en op grond 

daarvan schadeplichtig zou zijn, dan zijn de leden van het Autisme Netwerk Zuid-

Limburg gehouden daarin naar evenredigheid bij te dragen mits dat te wijten is aan 

grove fouten of nalatigheid van MEE Zuid-Limburg. 
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Convenant  Autisme Netwerk Zuid-Limburg gezien en schriftelijk 
overeen gekomen: 

 

 

Datum: 

 

 

Plaats: 

 

 

Namens deelnemende organisatie: 

 

Deelname aan: 

o 1e schil 

o 2e schil 

 

Naam ondertekenaar: 

 

Handtekening: 
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Bijsluiter Rechten en plichten 

Bij ondertekening van het convenant wordt kenbaar gemaakt aan welke schil van 

het netwerk de organisatie deelneemt. 

 
1e schil bestaat uit partnerorganisaties die: 

 als klankbordgroep fungeren voor de kerngroep; 

 sturing geven aan werkgroepen; 

 een investering in tijd en in geld (2000,- per jaar) leveren; 

 3/4x per jaar een bijeenkomst bijwonen met de kerngroep om de stand van 
zaken te bespreken, actuele thema’s te delen en te netwerken; 

 gebruik kunnen maken van het digitale communicatieplatform; 

 deelnemen aan de jaarlijkse netwerkbijeenkomst en kennisactiviteiten met 
een ongelimiteerd aantal deelnemers; 

 op de website van het Autisme Netwerk Zuid-Limburg vermeld worden met 
logo  en zij mogen ook het logo van het Autisme Netwerk Zuid-Limburg op 
hun eigen website plaatsen; 

 de digitale nieuwsbrief van het Autisme Netwerk Zuid-Limburg ontvangen. 
 
2e schil bestaat uit partnerorganisaties die: 

 actief deelnemen aan werkgroepen; 

 een investering in tijd en in geld (€500 of €150 voor organisaties tot 5 
medewerkers) leveren; 

 deelnemen aan de jaarlijkse netwerkbijeenkomst en kennisactiviteiten met 

een gelimiteerd aantal deelnemers; 

 op de website van het Autisme Netwerk Zuid-Limburg vermeld worden met 
logo  en zij mogen ook het logo van het Autisme Netwerk Zuid-Limburg op 
hun eigen website plaatsen; 

 de digitale nieuwsbrief van het Autisme Netwerk Zuid-Limburg ontvangen. 
 
 
De 1e schil en 2e schil voldoen aan de vereisten voor deelname aan het netwerk 
en onderschrijven de visie, missie en doelstellingen van het netwerk en 
ondertekenen het convenant. 
 
Voor particulieren en ZZP-ers wordt de mogelijkheid aangeboden om deel te 
nemen via de  3e schil. Men wordt dan geen partner van het netwerk maar lid. Dit 
betekent dat er geen ondertekening van het convenant plaatsvindt, maar dat 
betrokkene de visie en missie van het Autisme Netwerk Zuid-Limburg en haar 
huisregels accepteert door overmaking van het lidmaatschapsgeld. 
 
3e schil bestaat uit particulieren en zzp-ers die: 

 een financiële bijdrage leveren van €50 per jaar. Leden van de NVA krijgen 
€25 korting; 

 afhankelijk van het thema betrokken kunnen worden bij een werkgroep; 

 deelnemen aan de jaarlijkse netwerkbijeenkomst en kennisactiviteiten; 

 de digitale nieuwsbrief van het Autisme Netwerk Zuid-Limburg ontvangen. 

 


