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Inleiding
Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg is nog een relatief jong netwerk ontstaan na de impuls
vanuit VWS in 2016 en 2017. Na het uitbouwen van het netwerk in 2018 en het vormgeven
aan de inhoudelijke structuur in 2019, was 2020 het jaar om uit te voeren en te verstevigen.
Na een frisse start met verlenging van het convenant en enkele succesvolle activiteiten kwam
in maart Corona. Een heftige tijd met grote impact op mensen met autisme en hun naasten.
Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg heeft in eerste instantie haar activiteiten stilgelegd. Na de
zomer zijn de activiteiten digitaal weer opgepakt. Dat zal ook voor 2021 in eerste instantie de
insteek zijn van het activiteitenplan: digitale overleggen, netwerkbijeenkomsten en
themabijeenkomsten.
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Missie en visie

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.
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Convenant

Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg is een jong netwerk. In 2016 en 2017 zijn verkennende
en voorbereidende activiteiten uitgevoerd met als resultaat dat er begin 2018 een convenant
is gesloten voor de duur 2 jaar. Per 1 januari 2020 is dit middels een addendum voor de duur
van 3 jaar verlengd.
Met MEE Zuid-Limburg is een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Dit betekent dat MEE
Zuid-Limburg de financiën van het Autisme Netwerk beheert en zorg draagt voor de
coördinatie van het Autisme Netwerk. Voor coördinatie en administratieve ondersteuning zijn
in 2020 610 uren begroot (450 coördinatie en 180 administratieve ondersteuning).
Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg bestaat uit 34 partners (zie bijlage) waarvan 6 partners
zijn vrijgesteld van een financiële bijdrage. Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg bestrijkt de
regio Zuid-Limburg. Dit is een regio van 16 gemeenten (zie bijlage) met ongeveer 600.000
inwoners.
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Overige stakeholders

Overige stakeholders zijn met name de gemeenten. Deze zijn geen partner van het netwerk
maar stimuleren de samenwerking. Vanuit het netwerk wordt de samenwerking met de
gemeenten gezocht bij het organiseren van de jaarlijkse activiteit in de Autismeweek. In het
verleden hebben de gemeente Maastricht en Brunssum een activiteit ondersteund door
locatie en catering ter beschikking te stellen. In 2020 zou de gemeente Sittard-Geleen dit
faciliteren, maar door Corona is deze activiteit niet doorgegaan. Voor 2021 koerst het
netwerk in de autisme week op een digitale informatiebijeenkomst. Gemeenten worden
daarover geïnformeerd.
Zowel de coördinator als de partners informeren ook andere partijen, organisaties in de regio
over het Autisme Netwerk. Dit gebeurt via de nieuwsbrief en website, maar vooral ook via
persoonlijke contacten.
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Terugblik 2020

Op basis van de behoeften inventarisatie in 2019 is in 2020 een kennisstructuur met een
activiteitenplan uitgerold. In dit plan waren overleggen van de kerngroep, bijeenkomsten 1e
schil, netwerkbijeenkomsten en themabijeenkomsten voor partners van het netwerk en
informatiebijeenkomsten voor het brede publiek opgenomen. Tot half maart hebben er
fysieke activiteiten plaats gevonden. De resterende activiteiten in het eerste half jaar zijn
geannuleerd, met uitzondering van het overleg van de kerngroep. Deze hebben digitaal
plaatsgevonden. Na de zomer zijn de meeste activiteiten uit het activiteitenplan digitaal
uitgevoerd: halfjaarlijks overleg 1e schil, netwerkbijeenkomst en 2 themabijeenkomsten in de
vorm van een webinar. Alleen de publieksactiviteit is niet volgens plan uitgevoerd. Wel is er in
samenwerking met het Autisme netwerk Amsterdam en 14 andere regionale netwerken een
uitzending van Autisme TV georganiseerd.
Ook de activiteiten (overleg en gezamenlijke deskundigheidsbevordering) van het landelijk
overleg hebben grotendeels digitaal en/of hybride plaatsgevonden. Dit leverde veel
efficiencywinst op. Inhoudelijk heeft dit geleid tot een versteviging van het landelijk netwerk,
meer samenwerking, een gezamenlijke uiting naar buiten toe met een eigen logo en een
andere landelijke werkwijze in 2021.
Op 31-12-2019 liep de convenantperiode af. Per 1-1-2020 is het convenant middels een
addendum voor 3 jaar verlengd. Dit addendum hebben 32 partners ondertekend. In de loop
van het jaar hebben zich 3 nieuwe partners zich bij het netwerk aangesloten. Per 1-1-2021
stopt 1 partner. Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg heeft op 1-1-2021 34 partners.
Opsomming van activiteiten in 2020:
• Digitale nieuwsbrief is 7x verschenen
• Website: agenda met activiteiten voor mensen met autisme is toegevoegd en gevuld.
Door Corona helaas heel veel activiteiten geannuleerd. Gestart is met het maken van een
sociale kaart met informatie van de partners en met een andere vormgeving van de
nieuwsberichten
• 2 maart thema avond over Autisme en Hechting met 80 bezoekers
• 29 september webinar Autisme en diagnostiek met 34 deelnemers en 71 views
• 26 oktober webinar Autisme en de mogelijkheden van logopedie: 14 deelnemers en 40
views
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24 november Webinar Autisme TV Beter samenwerken: cliënt, ouders en hulpverleners,
ruim 400 live deelnemers
2 bijeenkomsten 1e schil: 1 fysiek en 1 digitaal
2 netwerkbijeenkomsten: 1 fysiek en 1 digitaal
6 bijeenkomsten van de kerngroep
Werkgroep kennisstructuur heeft activiteitenplein 2020 opgesteld, gemonitord en
geëvalueerd en het plan voor 2021 gemaakt
Werkgroep diagnostiek is actief en heeft oa het webinar Autisme en diagnostiek verzorgd
Gebruik digitaal platform gestimuleerd en verder uitgebreid.
Werkgroep website: ontwikkelen en vullen sociale kaart, meedenken over andere
vormgeving nieuwsberichten
Deelname van de coördinator aan de landelijke deskundigheidsbevordering Organiseren
in en met netwerken en deelname aan diverse landelijke overleggen
In samenwerking met de coördinator van SVA het initiatief genomen om te exploreren of
er belangstelling is voor een netwerk in de regio Noord- en Midden Limburg. Daarvoor in
december een startbijeenkomst georganiseerd.
Verbinding gezocht met het netwerk KEET

Doelen 2021

1. Algemeen

Na verkenning van behoefte en haalbaarheid in 2016 is het Autisme Netwerk ZuidLimburg in gestart. Dit heeft geresulteerd in een convenant voor de periode 2018-2019.
Middels een addendum is dit convenant verlengd voor de periode 2020-2022. In 2020 is
het bijbehorende Beleids-visiedocument geactualiseerd.
2. Duurzame inrichting

De inrichting van het netwerk is conform de afspraken in het convenant van het netwerk
en conform de voorwaarden subsidie VWS (zie kader).
Randvoorwaarden VWS regionale subsidiemiddelen
Elk regionaal netwerk draagt bij aan de volgende activiteiten in 2018 -2022:
a. Structurele inzet en innovatie van regionetwerken;
b. Het realiseren van een duurzame kennisinfrastructuur die voor een ieder
herkenbaar en vindbaar is (website, e -mail infrastructuur);
c. Een signaalfunctie t.a.v. de casuïstiek in de praktijk en daarbij gevonden
succesvolle oplossingen en knelpunten;
d. Het verankeren van een regionale duurzame inzet van autisme ervaringsdeskundigheid;
e. 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;
f. Het realiseren/actualiseren van een levensbrede regionale sociale kaart voor
mensen met autisme;
g. 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 (met onder meer VWS, VAB, VVA en VNG);

4

h. Verbinden en regionale verankering van de uitkomsten van de pilot
Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme.
Om de inzet van de regionale netwerken te kunnen continueren is per regionaal
netwerk €17.500 per jaar beschikbaar. Een netwerk kan hierover beschikken
door aan te geven hoe invulling gegeven wordt aan een aantal
randvoorwaarden, zoals:
1. Het regionale netwerk organiseert struct urele samenwerking en kennisdeling
in de eigen regio.
2. Het regionale netwerk ontwikkelt en realiseert een duurzame
kennisinfrastructuur die voor iedereen (ongeacht regio) herkenbaar en vindbaar
is via website, algemeen e-mailadres, telefoonnummer, actuele levensbrede
sociale kaart en een (anoniem) overzicht van binnengekomen vragen
3. Het regionale netwerk verankert de duurzame inzet van autisme ervaringsdeskundigen 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).
4. Het regionale netwerk levert jaarlijks een jaarplan om transparantie in
aanpak en (subsidie)opbrengsten per netwerk beter inzichtelijk te maken, te
denken valt aan:
5. 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.
6. Het regionale netwerk draagt bij aan kennisdelin g tussen de coördinatoren,
waaronder tenminste deelname aan 2 landelijke bijeenkomsten.

3. Kennisstructuur en ontmoeting

Er is een structurele ontmoeting/samenwerking en een kennisinfrastructuur in de regio.
Op diverse manieren krijgt de kennisstructuur vorm: via netwerkbijeenkomsten en
themabijeenkomsten, via het digitale platform ComIT, via de website.
4. Signaalfunctie

Het regionale netwerk heeft een signaalfunctie. Binnen gekomen vragen en signalen
worden gedeeld in de kerngroep.
5. Informatiefunctie

Het regionale Autismenetwerk heeft een informatieve functie. website, mail, telefonisch
contact met de coördinator. 2 informatiebijeenkomsten voor het brede publiek, digitale
nieuwsbrief.
6. Landelijke verbinding

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) .
7. Ontwikkel en/of borgfunctie

De werkgroep kennisstructuur monitort de huidige opzet en inhoud van het
activiteitenplan en het onderzoekt de mogelijkheden om in de regio gezamenlijke scholing
aan te bieden.
De werkgroep diagnostiek: afstemming m.b.t. richtlijnen diagnostiek, over wachttijden en
over het gebruiken van elkaars informatie.
De werkgroep website: verder ontwikkelen informatiefunctie website.
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De werkgroep ervaringsdeskundigheid: doorontwikkeling van de inzet van
ervaringsdeskundigheid binnen het netwerk.
Daarnaast zijn er mogelijk regionale of landelijk ontwikkelde producten die in de regio
geïmplementeerd kunnen worden.
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Activiteiten bij de doelen

1.Algemeen/
Organisatorisch

Doel
Er is een regionaal convenant
Autismenetwerk.

Activiteiten
1. Het convenant 2020-2022 is
van kracht
2. Acquisitie en behouden van
aangesloten partners

2.Duurzame
inrichting

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

Activiteiten
1. Ten behoeve van het netwerk is
beschikbaar een coördinator
(450 uren), administratieve
ondersteuning (180 uren) en
naar behoefte ondersteuning
van een
communicatiemedewerker t.b.v.
o.a. de nieuwsbrief
2. De kerngroep fungeert als een
dagelijks bestuur en monitort
de voortgang van het netwerk
3. Partners zijn aangesloten
volgens een schillenmodel met
per schil gedifferentieerde
afspraken
4. Ervaringsdeskundigen worden
bij alle
activiteiten/werkgroepen/
kerngroep betrokken
5. Communicatie binnen het
netwerk vindt plaats via een
digitaal platform (ComIT)
6. Opstellen jaarplan en begroting
2021 en jaarverslag 2020
7. Opstellen begroting 2022
8. Bijhouden tijdsregistratie inzet
coördinatie en administratieve
ondersteuning
9. Actueel houden adressenbestand contactpersonen

3.
Kennisstructuur
en ontmoeten

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

Activiteiten
1. 5 bijeenkomsten kerngroep
2. 2 bijeenkomsten 1e schil
3. 3 netwerkbijeenkomsten voor
contactpersonen
4. 3 themabijeenkomsten voor
medewerkers partners (autisme
en het brein, eetproblemen en
eetstoornissen, autisme en
naasten)
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5. 2 informatie avonden voor
breed publiek, waaronder de
activiteit in de Autismeweek
6. De coördinator sluit 3x per jaar
aan bij het overleg van
NVA/AIC/LGAL/MEE
7. Symposium 2022: werkgroep
gaat dit in 2021 voorbereiden

4.Signaalfunctie

Doel
Het regionale netwerk heeft
een signaalfunctie.

Activiteiten
1. Binnengekomen vragen en
signalen bundelen en
bespreken in de kerngroep en
het netwerk en deze ook
landelijk delen via anonieme
registratielijst
2. Overleg met
NVA/AIC/LGAL/MEE
3. Werkgroep diagnostiek /GGZ

5.Informatie
Functie

Doel
Het regionale Autismenetwerk
heeft een informatieve
functie.

Activiteiten
1. Website met agenda
activiteiten in de regio en
sociale kaart
2. Digitale nieuwsbrief
3. Informatiebijeenkomsten voor
breed publiek in autisme week
en in het najaar
4. Coördinator als vraagbaak die
kan schakelen met partners in
het netwerk
5. Maken regionale handreiking
zelfmanagement
6. Samenwerking met SVA en
KEET op het gebied van
autisme en eetstoornissen

6.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. Deelname aan landelijke
bijeenkomsten
2. Onderlinge uitwisseling via
mail
3. Input leveren voor vragen
vanuit landelijke adviesgroep
4. Oppakken deeltaken nieuwe
werkwijze Autisme Netwerken
Nederland
5. Samenwerking met SVA en
KEET op het gebied van
autisme en eetstoornissen
6. Samenwerking met SVA om
potentiële start van een
autisme netwerk in de regio
Noor-Midden Limburg te
ondersteunen
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7.Ontwikkel
en/of
borgfunctie

7.

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

Activiteiten
1. Ervaringsdeskundigen worden
bij alle activiteiten betrokken
2. Een werkgroep gaat aan de
slag om de inzet van
ervaringsdeskundigheid binnen
het netwerk te versterken
3. Volgen ontwikkelingen pilot
levensloopbegeleiding

Begroting 2021
Inkomsten 2021

Contributie
1e schil €2000

€

26.000,00

2e schil €500

€

3.000,00

2e schil €150

€

900,00

3e schil €50

€

250,00

3e schil €25

€

-

Subsidie VWS
Extra inkomsten landelijk project
( 20 uurx€75)

€
€

20.000,00
1.500,00

Reserve 2020

€

14.467,54

Reservering symposium 2022

€

2.500,00

Totalen

€

68.617,54

Begroting 2021
Website/nieuwsbrief

€

2.000,00

ComIT (50 accounts)

€

1.300,00

PR materialen

€

500,00

Activiteitenbudget

€

3.000,00

Coördinatie

€

35.010,00

450u

Administratieve ondersteuning

€

8.793,00

180u

Communicatiemedewerker

€

2.500,00

Kosten ervaringsdeskundigen

€

500,00

Reserve

€

10.014,54

Reservering symposium 2022

€

5.000,00

Totalen

€

68.617,54
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Bijlage 1:

Partners Autisme Netwerk Zuid-Limburg
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Bijlage 2:

Gemeenten Zuid-Limburg

Beek
Beekdaelen
Brunssum
Eijsden-Margraten
Gulpen-Wittem
Heerlen
Kerkrade
Landgraaf
Maastricht
Meerssen
Simpelveld
Sittard-Geleen
Stein
Vaals
Valkenburg
Voerendaal
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