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1. Inleiding

Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg is nog een jong netwerk. In 2016 en 2017 zijn
verkennende en voorbereidende activiteiten uitgevoerd met als resultaat dat er
begin 2018 door 11 partners een convenant is gesloten voor de duur van 2 jaar. In
2019 is het aantal partners uitgegroeid tot 34.
De structuur van het Autisme Netwerk is een schillenmodel. Partners worden lid in
de le, 2 of 3 schil. Per schil verschilt de financiële bijdrage en de verwachte
bijdrage in mensuren. Vanuit de 1e schil is een Kerngroep aangesteld. Deze
functioneert als een soort dagelijks bestuur en opdrachtgever van de coördinator.
Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg bestrijkt de regio Zuid-Limburg. Dit is een regio
van 16 gemeenten met ongeveer 600.000 inwoners.
Het Autisme Netwerk is gestart met behulp van een subsidie van VWS en bijdragen
van de partners. Eind 2018 is een vervolgsubsidie van VWS toegekend voor de
periode oktober 201 8-september 2022.
Penvoerder van het Autisme Netwerk Zuid-Limburg is MEE Zuid-Limburg. Daartoe
is een dienstverleningsovereenkomst gesloten. MEE Zuid-Limburg beheert de
financiën van het Autisme Netwerk en draagt zorg voor de coördinatie van het
Autisme Netwerk.
Waar 2018 duidelijk het jaar was van naar buiten treden (met een zeer succesvol
symposium) en groei van het Autisme Netwerk, was 2019 het jaar waarin de inhoud
meer aandacht kreeg. In hoofdstuk 2 volgt een inhoudelijke terugblik 2019 aan de
hand van de doelen zoals genoemd in de subsidievoorwaarden van VWS. In
hoofdstuk 3 volgt een financiële terugblik 2019.
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2. Inhoudelijke terugblik 2019
Na de grote groei van het Autisme Netwerk in 2018 is tijd genomen om even pas op
te plaats te maken. Er is geïnventariseerd waar vragen en behoeften van partners
liggen. Op basis daarvan is een kennisstructuur bedacht met daaraan gekoppeld
een activiteitenplan voor 2020. De behoefte aan momenten om te netwerken is
groot. Vooruitlopend op het uitrollen van het activiteitenplan 2020 is in de 2e helft
van 2019 al een start gemaakt met het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Dit
zijn bijeenkomsten waarbij de vaste contactpersonen elkaar ontmoeten en aan de
hand van diverse werkvormen met elkaar in gesprek gaan. Deze bijeenkomsten
worden telkens door een andere partner georganiseerd. Deze partner verzorgt dan
ook een presentatie/rondleiding om de contactpersonen te informeren over hun
eigen activiteiten op het gebied van autisme. Deze bijeenkomsten worden door de
partners goed bezocht en zeer gewaardeerd.
Halverwege 2019 heeft een evaluatie plaatsgevonden in verband met de
naderende einddatum van het convenant. De missie, visie en doelstelling zoals in
2018 (zie kader) beschreven blijven onverminderd van kracht. De kerngroep heeft
daarom voorgesteld om het convenant middels een addendum te verlengen. De
partners zijn daarmee akkoord gegaan. Per 1 januari 2020 is het convenant voor de
duur van 3 jaar verlengd.
Missie

In zuid-Limburg werken mensen met autisme, naasten van mensen met autisme en professionals
samen om:
1. Bekendheid over en inzicht in autisme te vergroten
2. De participatie van mensen met autisme te verbeteren
3. Te werken aan een effectieve en autismevriendelijke krachtenbundeling/samenwerking in de
regio en in gemeenten
Visie

Het Autisme Netwerk is er voor mensen met autisme, hun naasten en professionals.
Het delen van expertise (kennis, deskundigheid en ervaring) over autisme is nodig om te komen tot
een duurzame verbinding van partijen uit onderwijs, arbeid en het hele sociale domein in de regio
zuid-Limburg. Een integrale en levensbrede aanpak is van belang om het zorg- en onderwijsaanbod
zo doelmatig mogelijk op de behoeften van mensen met autisme en hun naasten af te stemmen,
participatie te bevorderen en bij te dragen aan een inclusievere maatschappij.
Doelstelling

Vorm geven van een toekomstbestendige netwerkstructuur in Zuid-Limburg
Zorgdragen voor kennisdeling over autisme: toegankelijk maken van beschikbare informatie over
mogelijkheden en expertise in de regio
•
Kennisdeling door en scholing van professionals
•
Realiseren van passend aanbod op de vraag, niet loslaten maar samen zoeken naar een
oplossing uitgaande van een integrale benadering (aansluiten bij casuïstiektafels)
•
Bevorderen van de inzet van ervaringsdeskundigen
Signalering en maatschappelijke agendering: werken in gezamenlijkheid aan oplossing van
•
knelpunten
Vanuit een centraal punt in de regio willen we bovenstaande punten uitdragen en uitvoeren.
•
•
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2.1.

Algemeen/organisatorisch

Doel:
Er is een regionaal netwerk (convenant).
Op 31-12-2019 liep de convenantperiode af. Omdat missie, visie en doelstelling van
het netwerk nog steeds actueel zijn, is besloten om het convenant te verlengen
middels een addendum. Eind 2019 is dit addendum opgesteld en ter ondertekening
verspreid onder de partners. 3 partners hebben er voor gekozen om hun
lidmaatschap niet te continueren. Per 1 januari is 1 nieuwe partner toegetreden tot
het netwerk. Daarmee bestaat het netwerk nu uit 32 partners.
Penvoerder van het Autisme Netwerk is MEE Zuid-Limburg. MEE Zuid-Limburg
beheert de financiën van het Autisme Netwerk en draagt zorg voor de coördinatie
van het Autisme Netwerk. Voor de coördinatie is een coördinator aangesteld en een
administratieve ondersteuner. Door ziekte heeft de administratieve ondersteuner
haar taken in 2019 niet kunnen uitvoeren. Deze taken zijn deels door de
coördinator overgenomen.

2.2.

Duurzame inrichting

Doel:
De inrichting van een netwerk is in overeenstemming met de afspraken in het convenant
en de voorwaarden genoemd in de subsidie.
In 2019 is het jaarplan 2019 en jaarverslag 2018 op-/vastgesteld en zijnde
voorbereidingen voor (1) het verlengen van het huidige convenant, (2) het
jaarverslag 2019 en (3) jaarplan 2020 uitgevoerd. De lijst met contactpersonen en
betrokkenen is geactualiseerd. Contactpersonen worden via het digitale platform en
bijeenkomsten geïnformeerd over activiteiten en ontwikkelingen.
De kerngroep functioneert als een dagelijks bestuur en is in 2019 7x bij elkaar
geweest. Er zijn 2 bijeenkomsten met de le schil geweest en 3
n etwerkbijeenkomsten.
Voor de communicatie tussen de partners en het delen van informatie en kennis
wordt een digitaal platform gebruikt: Corn IT. Hierop zijn alle documenten en
activiteiten terug te vinden, werkgroepen kunnen hierop samenwerken, partners
kunnen berichten en vragen plaatsen in een forum. In 2019 is door de kerngroep en
de coördinator veel aandacht gegeven aan het stimuleren van het gebruik van dit
platform. Streven is om zo min mogelijk via de mail te communiceren.
Ervaringsdeskundigen zijn betrokken bij alle activiteiten. NVA, Auti-Treff, LGAL en
Stichting ouders voor ouders zijn als belangenorganisatie/initiatief vanuit de
doelgroep aangesloten bij het netwerk. Ook zijn er nog enkele
ervaringsdeskundigen die via partnerorganisaties deelnemen aan de overleggen.
Twee ervaringsdeskundigen maken onderdeel uit van de kerngroep. Verder wordt
de digitale nieuwsbrief gemaakt door een familie ervaringsdeskundige die haar
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eigen communicatie-advies bureau heeft. Tevens lezen een aantal
ervaringsdeskundigen mee voordat de nieuwsbrief verzonden wordt.
Sanne Dreessen, student Social Work Zuyd Hogeschool heeft in 2019 haar
afstudeeronderzoek binnen het Autisme Netwerk gedaan: De kracht van
ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Een kwalitatief onderzoek naar de
behoeften en verwachtingen van ervaringsdeskundigen en partners van het
Autisme Netwerk Zuid-Limburg. Dit onderzoek heeft 6 aanbevelingen opgeleverd.
Meer activiteiten binnen het netwerk en inzicht in het zorgaanbod van partners
waren 2 aanbevelingen die in 2019 al zijn opgepakt. Voor de andere aanbevelingen
zal in 2020 door de kerngroep bekeken worden of en hoe dit kan worden opgepakt.

2.3.

Kennisstructuur en ontmoeting

Doel:
Het realiseren van een duurzame kennisinfrastructuur die voor ieder herkenbaar en
vindbaar is (website, email infrastructuur).
In 2019 is de werkgroep kennisstructuur aan de slag gegaan met het ontwerpen
van een kennisstructuur voor het Autisme Netwerk. Daarvoor zijn behoeften bij
partners geïnventariseerd. Op basis daarvan is een structuur uitgewerkt met daarin
de volgende elementen:
• netwerkbijeenkomsten voor de contactpersonen
• themabijeenkomsten voor medewerkers van partnerorganisaties
• informatiebijeenkomsten voor een breed publiek
• gezamenlijke scholing
De werkgroep Kennisstructuur heeft een activiteitenplan gemaakt voor 2020 met
daarin de eerste 3 elementen. Het vormgeven van eventuele gezamenlijke scholing
is een apart actiepunt voor 2020.
Daarnaast zijn er nog enkele activiteiten die ook bij de kennisstructuur horen en die
gecontinueerd worden:
• gebruik van digitaal platform ComlT
• halfjaarlijks overleg ie schil
• bijeenkomsten kerngroep
• digitale nieuwsbrief 4x per jaar
• werkgroepen
De elementen uit de kennisstructuur zijn ook in 2019 al deels ingezet. In verband
met de behoefte aan meer netwerkbijeenkomsten zijn in de 2e helft van 2019 ook al
2 netwerkbijeenkomsten georganiseerd door Levanto en door MEE Zuid-Limburg.
Daarnaast zijn er 2 bijeenkomsten van de 1e schil geweest en 1 thema avond over
Reattach voor professionals. In de Autisme week is er een informatiebijeenkomst
georganiseerd voor het brede publiek. De gemeente Brunssum heeft dit voor het
Autisme Netwerk gefaciliteerd. Daaraan hebben ruim 100 bezoekers deelgenomen.
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Daarnaast sluit de coördinator structureel aan bij een overleg van MEE Zuid
Limburg, LGAL, NVA en Autitreff. In 2019 waren dat 3 overleggen.
Er zijn ook nog een aantal werkgroepen actief:
• werkgroep diagnostiek: uitwisselen ervaringen en afspraken maken met
betrekking tot wijze van diagnosticeren in de regio
• werkgroep website: toevoegen kalender en ontwikkelen eenvoudige sociale
kaart met informatie van de partners van het netwerk
• werkgroep digitale nieuwsbrief: meelezen teksten nieuwsbrief
• werkgroep Autisme week: organiseren activiteit in de Autisme week

2.4.
Signaalfunctie
Doel:
Het netwerk heeft een signaalfunctie t.a.v. de casuïstiek in de praktijk en daarbij gevonden
succesvolle oplossingen en knelpunten.
Op de
•
•
•
•
•

volgende wijze wordt vorm gegeven aan de signaalfunctie:
vragen via de coördinator
vragen via partners die gedeeld worden op het digitale platform
bijdrage leveren aan onderzoek
opvangen signalen bij bijeenkomsten partners en breed publiek
overige

In 2019 zijn er 20 vragen rechtstreeks binnen gekomen bij de coördinator. Veel
vragen hebben te maken met de sociale kaart: bij welke Organisatie kan ik terecht
met mijn vraag, vragen over specifieke specialismen en over mogelijkheden voor
contacten met lotgenoten. Vragen komen zowel van particulieren als van
professionals. Een deel van de vragen zijn door de coördinator voorgelegd aan de
partners via het digitale platform.
Daarnaast zijn via het digitale platform door partners vragen gesteld met betrekking
tot 10 casussen. Vanuit het netwerk is actief meegedacht en aangegeven wat
mogelijkheden zijn.
Regelmatig komen bij de coördinator verzoeken binnen voor deelname aan
onderzoeken. Deze worden via het digitale platform gedeeld met de partners zodat
zij dit weer kunnen delen met collega’s en cliënten. Tevens is er een bijeenkomst
met een aantal ervaringsdeskundigen en contactpersonen geweest in verband met
een regionaal project over het inzetten van een smartwatch bij kinderen met
autisme. Helaas heeft dit project (nog) geen vervolg gehad.
Tot slot, in 2019 heeft een overleg plaats gevonden met gemeente Maastricht en
Brunssum om signalen te delen. Een eerste voorzichtige stap om gemeenten hierin
mee te nemen. Goede bundeling van signalen vraagt aandacht. Als actiepunt voor
2020 wordt meegenomen om signalen als vast agendapunt op te nemen voor de
kerngroep.
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2.5.

Informatiefunctie

Doel:
Realiseren/actualiseren van een levensbrede regionale sociale kaart voor mensen met
autisme en professionals.
lnformatiefunctie bestaat uit:
• website
• digitale nieuwsbrief
• contact met coördinator
• informatiebijeenkomst voor breed publiek in Autisme Week
• activiteiten Autisme Netwerk voor professionals
In 2019 is de website uitgebreid met een agenda. Daarin staan activiteiten voor
mensen met autisme in de regio Zuid-Limburg. Gestart is met het maken van een
sociale kaart met informatie van de partners. Dit zal in 2020 uitgerold worden.
In de Autisme week heeft een activiteit met 2 workshops plaats gevonden voor ruim
honderd deelnemers. Daarnaast heeft het Autisme Netwerk zich gepresenteerd op
de informatie markt van Extrass bij het lanceren van Autisme op je bord. Extrass is
een partner van het Autisme Netwerk.

2.6.

Landelijke verbinding

Doel:
Het regionale netwerk draagt bij aan de kennisbevordering en kennisdeling van en tussen
de regionale netwerken.
Er zijn 18 netwerken in Nederland. De coördinatoren ontmoeten elkaar tweemaal
per jaar. Henrike Rutten heeft als coördinator aan beide bijeenkomsten
deelgenomen waarvan 1 maal in gezelschap van Peter Willems,
ervaringsdeskundige van het Autisme Netwerk Zuid-Limburg.
Naast de bijeenkomsten is er regelmatig via email en/of telefoon contact met leden
van de landelijke adviesgroep en andere coördinatoren. Vanuit de adviesgroep
worden inventarisaties en vragenlijsten uitgezet. Autisme Netwerk Zuid-Limburg
heeft daarvoor input geleverd.

2.7.

Oritwikkel en borgfunctie

Doel:
Het gaat om het ontwikkelen en/of borgen van de focusonderwerpen van het netwerk en
de onderwerpen genoemd in de voorwaarden subsidie van VWS.
In 2019 lag de focus vanuit het netwerk op het opzetten van een goede
kennisstructuur en op het verlengen van het huidige convenant.
In de subsidie van VWS worden 2 thema’s genoemd: Ervaringsdeskundigheid en
Levensloopbegeleiding. Met betrekking tot dit laatste thema geldt dat het netwerk
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de ontwikkelingen van de pilot volgt en dat informatie gedeeld wordt binnen het
netwerk. Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg is niet actief betrokken bij de
uitvoering van deze pilot.
Wat betreft ervaringsdeskundigheid:
• ervaringsdeskundigen zijn betrokken bij alle activiteiten en participeren in de
kerngroep en werkgroepen
• bij de activiteit in de Autisme Week hebben ervaringsdeskundigen een deel van
de Organisatie op zich genomen en tevens een workshop verzorgd
• Door een 4e jaars student Social Work is een afstudeeronderzoek gedaan naar
de verwachtingen en behoeften van de ervaringsdeskundigen en partners
binnen het netwerk met betrekking tot het inzetten van ervaringsdeskundigen.
Dit heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd. Deze zijn deels in 2019 al
opgevolgd en deels moeten hierin nog stappen worden gezet.
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Financiële terugblik 2019
MEE Zuid-Limburg is de penvoerder van het Autisme Netwerk Zuid-Limburg en
draagt zorg voor:
• betaling van factu ren
• inning van de jaarlijkse bijdragen van partners
• het aanleveren van grootboekoverzichten t.b.v. de coördinator en de kerngroep
• het opstellen van de verantwoording en begroting in overleg met de coördinator
In de bijlage is de financiële verantwoording van 2019 opgenomen. Hierbij enkele
toelichtingen:
• In 2019 maakten 34 partners onderdeel uit van het Autisme Netwerk
Zuid-Limburg. Daarvan zijn 6 partners vrijgesteld van een financiële bijdrage.
• ComIT is het digitale platform waarvan de contactpersonen gebruik maken om
informatie en kennis te delen en waarop alle documenten en informatie van het
Autisme Netwerk staan.
• De uurtarieven zijn voor de coördinator €71,50 en voor de administratieve
ondersteuning €45,00.
• Uren coördinator zijn meer dan begroot omdat administratieve ondersteuning
half januari is uitgevallen. Helaas heeft betrokkene in 2019 niet kunnen
hervatten en was realiseren vervanging niet haalbaar. In overleg met de
kerngroep heeft de coördinator extra uren kunnen inzetten om dit op te vangen.
• Budget communicatie: de digitale nieuwsbrief wordt door Just Joan gedaan. Dit
gebeurt op basis van opdrachten.
• Overschrijding budget website heeft te maken met kosten van de sociale kaart
die al in 2019 zijn gefactureerd.
• 2018 is afgesloten met een negatief saldo. Dit is bewust gedaan om de groei
van het netwerk in 2018 goed op te vangen. In 2019 is dit tekort in de begroting
meegenomen en het is ook gelukt om dit tekort weg te werken. Het is zelfs
gelukt om een reserve op te bouwen.
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Bijlage: Financiële verantwoording 2019

AU

ISM NETWERK

ZUlOLIMBURG

INKOMSTEN

VERANTWOORDING 2019

Begroting 2019

Realisatie 2019

le schil (14 partners)
2e schil (11 partners)
3e schil (3 partners)
Subsidie VWS

€28.000,00
€ 3.750,00
€ 150,00
€ 17.500,00

€
€
€
€

28.000,00
3.750,00
150,00
17.500,00

Totalen

€ 49.400,00

€

49.400,00

UITGAVEN

Begroting 2019

Website/nieuwsbrief
ComiT accounts (digitaal platform)
PA materialen
Activiteitenbudget
Coördinatie (300 uren)
Administratieve ondersteuning (180
uren)
Communicatiemedewerker
Kosten ervaringsdeskundigen
Kosten jurist ivm convenant
Tekort 2018
Aeserve

€
€
€
€
€

2.000,00
900,00
250,00
500,00
21.450,00

€
€
€

8.100,00
4.000,00
500,00

€
€

Totalen

€

Akkoord: 1. Thuis (directeur-bestuurder
MEE Zuid-Limburg, pe voerder van het
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Realisatie 2019
€
€
€

2.858,02
985,56
110,00

€

25.196,93

8.950,67
2.749,33

€
€
€
€
€
€

576,38
1.917,80
143,81
1 .576,52
8.222,70
7.812,28

49.400,00

€

49.400,00

