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1. Inleiding
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 van 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 (380 coördinatie, 180
administratieve ondersteuning en 50 uur communicatie).
Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg bestaat uit 36 partners (zie bijlage) waarvan 6
partners zijn vrijgesteld van een financiële bijdrage. Het Autisme Netwerk ZuidLimburg bestrijkt de regio Zuid-Limburg. Dit is een regio van 16 gemeenten (zie
bijlage) met ongeveer 600.000 inwoners.
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. 2020 zou het jaar zijn van het uitvoeren van het
activiteitenplan en het verstevigen van het netwerk. Dat werd het. Door COVID 19
wel op een heel andere wijze dan verwacht. De coronacrisis heeft ons gedwongen
om onze activiteiten aan te passen en om te zetten in een digitale variant. En dat is
ons heel goed gelukt! In hoofdstuk 2 volgt een inhoudelijke terugblik 2020 aan de
hand van de doelen zoals genoemd in de subsidievoorwaarden van VWS. In
hoofdstuk 3 volgt een financiële terugblik 2020.

3

2. Inhoudelijke terugblik 2020
Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg is het jaar fris begonnen met het verlengen van
het convenant 2018-2019 voor de duur van 3 jaar en het uitrollen van het
activiteitenplan. Dit is gemaakt naar aanleiding van de behoeften inventarisatie in
2019. In dit plan zijn de diverse overleggen en activiteiten van het Autisme Netwerk
opgenomen. Tot half maart hebben er fysieke activiteiten plaats gevonden. Daarna
werden we geconfronteerd met Covid 19. In eerste instantie zijn alle activiteiten
geannuleerd, met uitzondering van het overleg van de kerngroep. Deze hebben
digitaal plaatsgevonden. Vervolgens is gezocht naar mogelijkheden om het
activiteitenplan toch uit te voeren. Na de zomer zijn de meeste activiteiten uit het
activiteitenplan digitaal uitgevoerd: het halfjaarlijks overleg 1e schil, de
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 waar ruim 400 mensen live naar hebben gekeken.
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 met meer samenwerking, een gezamenlijke uiting naar buiten
toe met een eigen logo en een andere landelijke werkwijze in 2021.

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.

4

2.1.

Algemeen/organisatorisch

Doel:
Er is een regionaal netwerk (convenant).

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 4 nieuwe partners zich bij het
netwerk aangesloten: LCH, Kinso, Allargando en You contact. In bijlage 3 een
overzicht van alle partners in 2020. Per 1-1-2021 stoppen 2 partners: Extrass en
Autikracht. Dit betekent dat het Autisme Netwerk Zuid-Limburg op 1-1-2021 34
partners heeft.
Onderdeel van het convenant is een beleidsplan/visiedocument. Conform planning
is dit in 2020 herijkt zodat dit document de actuele afspraken binnen het Autisme
Netwerk Zuid-Limburg weergeeft.
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.

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.

Conform convenant en subsidievoorwaarden is er een coördinator en een
administratieve ondersteuner voor het Autisme Netwerk Zuid-Limburg. Tevens is er
op het gebied van communicatie ondersteuning door een ZZP-er met
ervaringsdeskundigheid. De coördinator en administratieve ondersteuning houden
hun activiteiten en uren bij in het tijdsregistratiesysteem van MEE Zuid-Limburg. De
uren communicatieondersteuning worden op basis van opdrachtverlening
gefactureerd.
De kerngroep fungeert als een dagelijks bestuur. In 2020 heeft de kerngroep 6x
vergaderd. Peter Willems heeft afscheid genomen van de kerngroep. Deze
vacature is ingevuld door Lisanne Horsch.
Autisme Netwerk Zuid-Limburg hanteert een schillenmodel. Per schil zijn er
verschillende afspraken over deelname aan activiteiten. Deze afspraken staan
beschreven in het Beleidsplan/visiedocument. In 2020 hebben partners conform
deze afspraken deelgenomen aan de diverse overleggen en activiteiten. Er zijn 2
bijeenkomsten met de 1e schil geweest (1 fysiek en 1 digitaal) en 2 i.p.v. 3
netwerkbijeenkomsten (1 fysiek en 1 digitaal). In verband met corona is 1
netwerkbijeenkomst niet door gegaan.
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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.
Ook in de kerngroep zijn ervaringsdeskundigen vertegenwoordigd. Er waren 2
leden met ervaringsdeskundigheid. Door het vertrek van Peter Willems is er dat nu
nog 1. In 2021 zal bekeken worden of er nog een ervaringsdeskundige aan de
kerngroep kan worden toegevoegd.
Verder wordt de digitale nieuwsbrief gemaakt door een familie ervaringsdeskundige
die haar eigen communicatie-advies bureau heeft. Tevens lezen een aantal
ervaringsdeskundigen mee voordat de nieuwsbrief verzonden wordt.
Voor de communicatie tussen de partners en het delen van informatie en kennis
wordt een digitaal platform gebruikt: ComIT. Hierop zijn alle documenten en
activiteiten terug te vinden, werkgroepen kunnen hierop samenwerken, partners
kunnen berichten en vragen plaatsen in een forum. Streven is om zo min mogelijk
via de mail te communiceren.
In 2020 is het jaarplan 2020 en jaarverslag 2019 op- en vastgesteld. Tevens is een
conceptbegroting voor 2021 opgesteld.

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
per jaar de volgende elementen:
• 3 netwerkbijeenkomsten voor de contactpersonen
• 3 themabijeenkomsten voor medewerkers van partnerorganisaties
• 2 informatiebijeenkomsten voor een breed publiek
Daarnaast zijn er nog enkele activiteiten die ook bij de kennisstructuur horen:
• gebruik van digitaal platform ComIT
• 2x halfjaarlijks overleg 1e schil
• 5 bijeenkomsten kerngroep
• Digitale nieuwsbrief 4x per jaar
• Werkgroepen
• Overleg coördinator/NVA/Autitreff/LGAL/MEE
• Website met kalender en sociale kaart
Door corona moest het activiteitenplan enigszins worden aangepast. In 2020 zijn de
volgende activiteiten uitgevoerd:
• 2 netwerkbijeenkomsten ( 1 fysiek en gefaciliteerd door Koraal, 1 digitaal)
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•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

3 themabijeenkomsten:
o Autisme en hechting door Saskia Sliepenbeek van het Autisme
Steunpunt (fysieke bijeenkomst) 80 deelnemers
o Autisme en diagnostiek door Marijke Lucassen en Gitte Fuss van de
werkgroep diagnostiek (webinar) 34 live deelnemers en 86 views.
o Autisme en de mogelijkheden van logopedie door Eveline Janssen
van LCH (webinar) 14 live deelnemers en 40 views.
1 informatiebijeenkomst over Beter Samenwerken: cliënt, ouders en
hulpverleners. Dit was een programma van Autisme TV georganiseerd door
Autisme Netwerk Amsterdam in samenwerking met 14 andere
autismenetwerken waaronder Autisme Netwerk Zuid-Limburg. Ruim 400 live
deelnemers.
2x halfjaarlijks overleg partners 1e schil (1x fysiek en 1x digitaal)
6x overleg kerngroep (2x fysiek, 4x digitaal)
Digitale nieuwsbrief is 7x verschenen
Werkgroep diagnostiek: overleg heeft plaatsgevonden en voorbereiding
webinar
Werkgroep website: de agenda met activiteiten voor mensen met autisme is
gevuld. Helaas zijn door corona heel veel activiteiten geannuleerd waardoor
vulling hiervan achterblijft. Module voor sociale kaart is ontwikkeld en
uitgerold, nagedacht over verbeteren nieuwsberichten (actie 2021)
Werkgroep nieuwsbrief: meelezen teksten nieuwsbrief
Werkgroep kennisstructuur: activiteiten plan 2020 opgesteld, gemonitord en
geëvalueerd. Input opgehaald voor 2021.
Periodiek overleg coördinator met NVA/Autitreff/LGAL/MEE: dit heeft 3x
plaatsgevonden

Ten gevolge van corona hebben de volgende activiteiten helaas niet kunnen
plaatsvinden:
• Voor de Autismeweek was een publieksbijeenkomst georganiseerd door de
werkgroep Autisme week met workshops. Deze bijeenkomst zou
gefaciliteerd worden door de gemeente Sittard-Geleen. Intentie is om dit op
enig moment weer samen op te pakken.
• 1 netwerkbijeenkomst
• 1 overleg met NVA/Autitreff/LGAL/MEE
• Deelname aan de informatiemarkt in het kader van de week van de
psychiatrie.

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
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•
•
•
•

Bijdrage leveren aan onderzoek
Opvangen signalen bij bijeenkomsten partners en breed publiek
Signalen als vast agendapunt overleg kerngroep
Overleg NVA/Autitreff/LGAL/MEE

In 2020 zijn er 25 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, vragen over wachtlijsten en
over mogelijkheden voor contacten met lotgenoten. Vragen komen zowel van
particulieren als van professionals.
Daarnaast zijn via het digitale platform door partners en door de coördinator 11
vragen gesteld met betrekking tot 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.
Binnen de werkgroep diagnostiek vindt uitwisseling plaats over wachtlijsten en
wachttijden. Dit met als doel om naar elkaar door te kunnen verwijzen en te zoeken
naar oplossingen.
De combinatie Autisme en eetproblemen roept vele vragen op. Naar aanleiding van
landelijke informatie over de start van het netwerk K-EET, rondom eetstoornissen is
er contact gezocht met de projectleider in Zuid-Limburg. Dat is Sandra Mulkens,
bijzonder hoogleraar Voeding- en eetstoornissen Universiteit Maastricht. Gezocht
wordt naar mogelijkheden tot samenwerking en afstemming. Voornemen is om in
2021 samen iets aan informatievoorziening te doen. Dit wordt samen met SVA
Zuid-Oost Brabant opgepakt.

2.5.

Informatiefunctie

Doel:
Realiseren/actualiseren van een levensbrede regionale sociale kaart voor mensen met
autisme en professionals.

Informatiefunctie bestaat uit:
• Website
• Digitale nieuwsbrief
• Contact met coördinator
• Informatiebijeenkomsten voor breed publiek
• Activiteiten Autisme Netwerk voor partners
De website van het Autisme Netwerk biedt informatie over het netwerk en haar
partners en algemene informatie over autisme. Tevens bevat de website een
agenda met activiteiten van/voor en door mensen met autisme in Zuid-Limburg. In
2020 is een eenvoudige sociale kaart met informatie van de partners toegevoegd.
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De informatie is nog niet helemaal compleet. Dat zal in 2021 verder worden
opgepakt.
Vanuit het Autisme Netwerk bestaat de behoefte om makkelijker nieuws te kunnen
delen via de website. Er is een start gemaakt met het aanpassen van de
nieuwspagina. Dit zal in 2021 concreet worden.
De digitale nieuwsbrief is in 2020 7x verschenen.
Zoals bij punt 2.4 beschreven komen er regelmatig vragen binnen bij de
coördinator. Dit zijn vragen van zowel professionals (wel/niet aangesloten bij het
netwerk) en vragen van mensen met autisme en/of hun naasten. Dit zijn vaak
vragen over de sociale kaart en mogelijkheden voor ondersteuning in de regio.
De geplande informatiebijeenkomsten voor breed publiek en eventuele andere
activiteiten hebben helaas door corona niet kunnen plaatsvinden. Wel is er in
samenwerking met Autisme netwerk Amsterdam en 14 andere regionale autisme
netwerk een uitzending van Autisme TV mogelijk gemaakt waaraan ruim 400
mensen live hebben deelgenomen.

2.6.

Landelijke verbinding

Doel:
Het regionale netwerk draagt bij aan de kennisbevordering en kennisdeling van en tussen
de regionale netwerken.

Er zijn 17 netwerken in Nederland. Deze vormen samen ook een netwerk. Henrike
Rutten heeft als coördinator aan alle bijeenkomsten (4) deelgenomen.
Onderwerpen:
• Werken in en met netwerken (workshop o.l.v. Common Eye zowel op de
eigen functie als netwerkleider als de identiteit van het landelijke netwerk)
• Kennisdelen en ontwikkelen rondom ervaringsdeskundigheid met als
resultaat een notitie met handvatten voor het samenwerken met mensen
met autisme in regionale autismenetwerken.
De identiteit van het landelijke 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 ook elkaar inspireren en
kennis delen in jouw taak als coördinator. Aan het einde van 2020 is met elkaar
besloten dat dit een vernieuwde werkwijze vraagt. Er is afscheid genomen van de
adviesgroep om in 2021 met een coördinerende groep verder te gaan. De
belangrijkste taak van deze groep is, samen met projectregisseur, de activiteiten
concreter te maken (het fundament en de actor). Daarnaast kan elke coördinator
een extra bijdrage (boven de verplichte basisinzet) leveren aan faciliterende
activiteiten.
In 2020 heeft Henrike Rutten samen met Ilonka van der Sommen, coördinator van
Samenwerkingsverband Autisme in Brabant het initiatief genomen om te
onderzoeken of in de regio Noord-Midden Limburg (witte vlek) animo is voor het
9

starten van een netwerk. Hiervoor zijn verkennende gesprekken gevoerd en is een
eerste bijeenkomst online georganiseerd. Dit zal in 2021 een vervolg krijgen. Voor
deze inzet is een extra vergoeding verkregen.
Naast de bijeenkomsten is er regelmatig via email en/of telefoon contact met leden
van de landelijke adviesgroep en andere coördinatoren geweest. Vanuit de
landelijke adviesgroep worden inventarisaties en vragenlijsten uitgezet. Autisme
Netwerk Zuid-Limburg heeft daarvoor input geleverd.

2.7.

Ontwikkel 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 2020 lag de focus op het uitvoeren van het activiteitenplan en het verder
verstevigen van het netwerk. Door het digitaliseren van een aantal activiteiten zijn
we er goed in geslaagd om het activiteitenplan uit te voeren. De door corona
noodzakelijke digitalisering biedt echter ook perspectief voor de toekomst. Zowel
landelijk als regionaal. Het is makkelijker om landelijke contacten te onderhouden
en samenwerking vorm te geven.
Versteviging van het netwerk heeft plaatsgevonden door groei van 32 naar 34
partners.
In de subsidie van VWS worden 2 thema’s genoemd: Ervaringsdeskundigheid en
Levensloopbegeleiding. Met betrekking tot dit laatste thema geldt dat het netwerk
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
• Ondersteuning op gebied van communicatie wordt geboden door een ZZP-er
met ervaringsdeskundigheid.
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3. Financiële terugblik 2019
MEE Zuid-Limburg is de penvoerder van het Autisme Netwerk Zuid-Limburg en
draagt zorg voor:
• betaling van facturen
• 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 2020 opgenomen. Hierbij enkele
toelichtingen:
• In 2020 maakten 36 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 €74,20 en voor de administratieve
ondersteuning €46,60.
• De inkomsten zijn €1006, meer dan begroot. Dit heeft te maken met de 4
partners die gedurende het jaar zijn aangesloten en met uren die de coördinator
extra heeft kunnen factureren (zie hieronder).
• Uren coördinator zijn o.a. iets meer dan begroot omdat er uren geïnvesteerd
zijn in het verkennen van de mogelijkheid om een netwerk in Noord-Midden
Limburg te starten. Voor deze inzet is vanuit de landelijk subsidie een extra
vergoeding uitgekeerd van €506,25. Daarnaast heeft het digitaliseren van
activiteiten en contact houden met partners extra inspanningen gevraagd.
• De uren voor administratieve ondersteuning zijn niet benut. Dit heeft te maken
met activiteiten die niet zijn doorgegaan en het niet hoeven vullen van de
agenda op de website i.v.m. corona.
• Budget communicatie: de digitale nieuwsbrief wordt door Just Joan gedaan. Dit
gebeurt op basis van opdrachten. Begroting was te ruim. Deze zal in 2021
worden bijgesteld.
• Overschrijding budget website heeft te maken met kosten aanpassing
nieuwsberichten die al in 2020 zijn gefactureerd.
• De reserve die in 2019 is opgebouwd is in 2020 verder gegroeid. Een deel van
deze reserve wordt apart gezet als reservering voor het symposium dat in 2022
wordt georganiseerd.
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Bijlage 1: Financiële verantwoording 2020

VERANTWOORDING 2020

INKOMSTEN

Begroting 2020

Realisatie 2020

1e schil (14 partners)
2e schil (11 partners)
3e schil (3 partners)
Subsidie VWS
Extra Inkomsten landelijk project (6,75 x
€75)
Reserve 2019

€ 26.000,00
€ 3.250,00
€ 150,00
€ 17.500,00

€ 26.000,00
€ 3.700,00
€ 200,00
€ 17.500,00

€7.812,50

€ 506,25
€ 7.812,50

Totalen

€ 54.712,50

€ 55.718,75

UITGAVEN

Begroting 2020
€ 2.000,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 2.500,00

Website/nieuwsbrief
ComIT accounts (digitaal platform)
PR materialen
Activiteitenbudget
Coördinatie (incl. uren landelijk project
6,75 )
Administratieve ondersteuning
Communicatiemedewerker
Kosten ervaringsdeskundigen

€ 28.196,00 380u
€ 8.388,00 180u
€ 3.000,00 50u
€ 500,00

Reservering symposium 2022
Reserve
Totalen

Akkoord: I. Thuis (directeur-bestuurder
MEE Zuid-Limburg, penvoerder van het
Autisme Netwerk Zuid-Limburg)
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Realisatie 2020
€ 2.387,33
€ 1.096,28
€ 0,00
€ 724,87
€ 30.644,60
€ 5.324,05
€ 1.337,08
€ 0,00

€ 2.500,00
€ 6.178,50

€ 2.500,00
€ 11.704,54

€ 54.712,50

€ 55.718,75

413u
114u
26u

Bijl age 2

St and van z ak en conv en ant

Naam autismenetwerk

Autisme Netwerk Zuid-Limburg

Datum Convenant

Jan 2018, addendum jan 2020
(looptijd 2020-2022)

Naam organisatie
penvoeder

MEE Zuid-Limburg

Naam organisatie
werkgever
coördinator

MEE Zuid-Limburg

Naam organisatie
voorzitter netwerk

nvt

Naam Coördinator

Henrike Rutten

Aantal uur per week

10 uur coördinatie
4 uur administratieve ondersteuning

Uurprijs

Coördinatie €74,20
Administratie €46,60
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Bijlage 3: Partners Autisme Netwerk Zuid-Limburg 2020
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