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1. Inleiding
Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg is een jong en stevig netwerk. De verkennende
en voorbereidende activiteiten uit 2016 en 2017 hebben geresulteerd in
ondertekening van het eerste convenant in 2018. Per 1 januari 2020 is dit middels
een addendum voor de duur van 3 jaar verlengd. In die jaren is het Autisme
Netwerk Zuid-Limburg gegroeid van 11 partners in 2018 naar 39 partners in 2022.
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 2021 678 uren begroot (450 uur coördinatie,
180 uur administratieve ondersteuning en 48 uur communicatie). Uiteindelijk zijn
700 uren ingezet (498 uur coördinatie, 176 uur administratieve ondersteuning, 26
uur communicatie).
Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg bestrijkt de regio Zuid-Limburg. Dit is een regio
van 16 gemeenten (zie bijlage) met ongeveer 600.000 inwoners.
Net als in 2020 heeft ook in 2021 de coronacrisis een grote invloed gehad op de
activiteiten van het Autisme Netwerk. Daar waar mogelijk zijn fysieke activiteiten
georganiseerd. Dat was voornamelijk in de zomerperiode. Voor de rest van de
planning is veel energie en tijd gestoken in het aanpassen van de activiteiten zodat
deze digitaal konden plaats vinden of is de keuze gemaakt om externen in te huren
voor een webinar.
In hoofdstuk 2 volgt een korte terugblik op de activiteiten in 2021. In hoofdstuk 3
worden de resultaten van 2021 besproken aan de hand van de doelen zoals
genoemd in de subsidievoorwaarden van VWS. In hoofdstuk 4 volgt de financiële
terugblik op 2021.
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2. Korte terugblik 2021 (samenvatting)
Het activiteitenplan zoals in voorgaande jaren opgezet, is in 2021 gecontinueerd. 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. Ook in 2021 heeft
corona er toe geleidt dat aanpassing van het activiteitenplan noodzakelijk was.
Daar waar mogelijk hebben enkele activiteiten fysiek plaats gevonden (in de zomer)
maar de meeste activiteiten hebben digitaal plaats gevonden.
Ook de activiteiten van het landelijk overleg (overleg en gezamenlijke
deskundigheidsbevordering) hebben grotendeels digitaal plaatsgevonden.
Opsomming van activiteiten in 2021:
• Digitale nieuwsbrief 3 x
• Website: continu aanvullen van informatie en nieuwsberichten toegevoegd
• 2 netwerkbijeenkomsten
• 2 digitale bijeenkomsten 1e schil
• 3 Thema bijeenkomsten voor partners:
o Autisme en het brein door Michel Giesen
o De groen kans door Somnium
o Autisme en comorbiditeit door Giel Vaessen
• Webinar Gamen en autisme door André Parren in de autismeweek
• 5 bijeenkomsten van de kerngroep
• Diverse werkgroepen zijn actief geweest:
o Werkgroep kennisstructuur
o Werkgroep diagnostiek/GGZ
o Werkgroep ervaringsdeskundigen
o Werkgroep symposium 2022
o Werkgroep nieuwsbrief
• Periodiek overleg coördinator met MEE/LGAL/NVA/Auti-Treff
• Delen van informatie over en deelname aan webinars in andere regio’s
• Verheldering rol contactpersonen heeft plaatsgevonden, notitie geschreven
• Deelname van de coördinator aan de landelijke deskundigheidsbevordering,
overleggen en aan 2 coalities
• In samenwerking met de coördinator van SVA contacten met KEET om te
verbinden en exploreren gezamenlijke activiteit.
• Activiteiten om netwerk in Noord-Midden Limburg te initiëren ondernomen.
Helaas zonder resultaat.
• 5 Blogs van ervaringsdeskundigen
• Bij netwerk binnengekomen en beantwoorde vragen: 71
• Samenwerking met Parkstad Theaters m.b.t. promotie Theatervoorstelling
• Meegewerkt aan uitzending en artikel van L1 over Autisme en de lockdown
• Wisseling administratieve ondersteuning.
• Onderschrijving van en aanhaken bij Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg
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3. Resultaten per doel
3.1.

Algemeen/organisatorisch

Doel:
Er is een regionaal netwerk (convenant).

Met ingang van 1-1-2021 hebben 3 partners (Extrass, Autikracht en Into Autisme)
afscheid genomen van het Autisme Netwerk Zuid-Limburg. Het Autisme Netwerk
heeft dan 33 partners. In de loop van het jaar zijn 6 nieuwe partners aangehaakt:
• Intensoplus Geleen
• MAAD
• Parkschool
• Catherinaschool
• Heart2Heal
• PE-FIT
Per 1-1-2022 verlaat SAHZL het Autisme Netwerk en sluit WSP Parkstad aan.
Njoy4kidz kiest ervoor om per 1-1-2022 niet meer deel te nemen in de 1e schil maar
in de 2e schil. Het Autisme Netwerk bestaat daarmee op 1-1-2022 uit 39 partners.
In 2021 namen dus 39 partners deel aan het Autisme Netwerk Zuid-Limburg (zie
bijlage). Daarvan hebben 9 partners geen contributie betaald. 8 partners omdat ze
zijn vrijgesteld van een financiële bijdrage en 1 partner omdat deze pas in
december is aangesloten bij het netwerk.
Onderdeel van het convenant is een beleidsplan/visiedocument. Daarin stond de rol
van de contactpersonen van de partners nog niet helder genoeg beschreven. Deze
verheldering heeft in 2021 plaatsgevonden met als resultaat een korte notitie.

Quote van 1 van de contactpersonen: “Ik vind de notitie een heldere
beschrijving van de rol van de contactpersoon”.

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.
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3.2.

Duurzame inrichting

Doel:
De inrichting van een netwerk is in overeenstemming met de afspraken in het convenant
en de voorwaarden genoemd in de subsidie van VWS.

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.
In 2021 heeft een wisseling in de administratieve ondersteuning plaatsgevonden.
Ria Fox is met pensioen gegaan. Elly Bolk heeft haar taken overgenomen.
De kerngroep fungeert als een dagelijks bestuur. In 2021 heeft de kerngroep 5x
vergaderd. Marianne Slangen heeft afscheid genomen van de kerngroep. Saskia
van de Berg is de kerngroep komen versterken. Saskia bezit over zowel
professionele- als ervaringsdeskundigheid. De kerngroep bestaat uit 5 leden en de
coördinator.
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 2021 hebben partners conform
deze afspraken deelgenomen aan de diverse overleggen en activiteiten. Er zijn 2
digitale bijeenkomsten met de 1e schil geweest en 2 i.p.v. 3 netwerkbijeenkomsten
(1 fysiek en 1 digitaal). In verband met corona is 1 netwerkbijeenkomst niet door
gegaan.
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 en
de initiatiefnemer van Auticorner neemt deel aan de werkgroep
ervaringsdeskundigen. Ook in de kerngroep zijn (familie)ervaringsdeskundigen
vertegenwoordigd.
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 2021 zijn op dit platform 5 blogs geplaatst van ervaringsdeskundigen Saskia en
Marline.
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In 2021 is het jaarplan 2021 en jaarverslag 2020 op- en vastgesteld. Tevens is een
conceptbegroting voor 2022 opgesteld.
“De kerngroep is blij met de heldere opzet en leesbaarheid van het jaarplan en
het jaarverslag”.

3.3.

Kennisstructuur en ontmoeting

Doel:
Het realiseren van een duurzame kennisinfrastructuur die voor ieder herkenbaar en
vindbaar is (website, email infrastructuur).

De in 2019 opgezette kennisstructuur is ook in 2021 de basis geweest voor alle
activiteiten. In deze structuur zitten 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/Auti-Treff/LGAL/MEE
• Website met kalender en sociale kaart
Door corona moest het activiteitenplan enigszins worden aangepast. De keuze is
gemaakt om een aantal webinars door externen te laten verzorgen. In 2021 zijn de
volgende activiteiten uitgevoerd:
• 2 netwerkbijeenkomsten waarvan 1 digitaal (19 deelnemers) en 1 fysiek bij
Stichting de Spiegel (17 deelnemers).
• 3 themabijeenkomsten:
o 9 maart webinar Autisme en het brein door Michel Giesen, 50
deelnemers en 85 views achteraf. Deze webinar is technisch
ondersteunt door MEE Zuid-Limburg. Waardering 8.2
o 16 juni De groene kans, fysieke bijeenkomst op buitenlocatie van
Somnium, 18 deelnemers en artikel gepubliceerd in nieuwsbrief.
Waardering 8.3
o 30 november webinar Autisme en comorbiditeit door Giel Vaessen,
66 deelnemers (geen views achteraf mogelijk). Deze webinar is
technisch ondersteunt door De Parkschool. Waardering 7.8
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Autismeweek: Webinar Gamen en autisme door André Parren voor het
brede publiek, 71 deelnemers (er waren 270 aanmelding voor 100 plekken!
Fijn dat collega netwerken hetzelfde thema uitgevoerd hebben, waaraan
ook mensen uit onze regio hebben kunnen deelnemen). Waardering 8.2
2x halfjaarlijks overleg partners 1e schil in 23 maart (19 deelnemers) en 21
oktober (17 deelnemers). Beide overleggen hebben digitaal
plaatsgevonden.
5x overleg kerngroep (3x fysiek, 2x digitaal).
Digitale nieuwsbrief is 3x verschenen, 402 abonnees.
Werkgroep kennisstructuur: 3 digitale bijeenkomsten en samenwerking via
digitaal platform, activiteitenplan 2021 opgesteld, gemonitord en
geëvalueerd, input opgehaald voor 2022.
Werkgroep diagnostiek: 1 digitale bijeenkomst Werkgroep diagnostiek over
ontwikkelingen in de regio en aanpak wachtlijsten,
voorbereidingsbijeenkomst door coördinator en ervaringsdeskundige.
Werkgroep ervaringsdeskundigheid: heeft een advies uitgebracht over hoe
ervaringsdeskundigen nog beter bij het netwerk betrokken kunnen worden
en hoe we onze waardering kunnen laten blijken. De werkgroep gaat aan de
slag met de vervolgopdracht om te onderzoeken wat een ervaringsteam zou
kunnen doen binnen het netwerk. De werkgroep is 8 x bij elkaar geweest en
heeft 1x aangesloten bij de kerngroep.
Werkgroep symposium 2022: 4 bijeenkomsten waarin nagedacht is over
programma en locatie. Samenwerking gezocht met gemeente SittardGeleen voor facilitering. Symposium zal in september 2022 plaatsvinden.
Werkgroep nieuwsbrief: meelezen teksten nieuwsbrief.
Periodiek overleg coördinator met NVA/Auti-Treff/LGAL/MEE: dit heeft 3x
fysiek plaatsgevonden. Vanuit dit overleg is het initiatief ontstaan om een
grotere bijeenkomst met alle bekende initiatieven van voor en door mensen
met autisme en hun naasten te organiseren. Dit n.a.v. het signaal dat niet
duidelijk is wat er in de regio allemaal te doen is voor mensen met autisme.
Doel: verbinden en samenwerking zoeken en eventueel een gezamenlijke
flyer maken. Bijeenkomst was gepland in november, is i.v.m. corona
doorgeschoven naar 2022.
In samenwerking met de coördinator van SVA contacten met KEET om te
verbinden en exploreren gezamenlijke activiteit. Concretisering
bijeenkomst/lezing is doorgeschoven naar 2022.
Samenwerking met Parkstad Theaters m.b.t. promotie Theatervoorstelling
Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht: informatiestand NVA
en Autisme Netwerk Zuid-Limburg.
Meegewerkt aan uitzending en artikel van L1 over Autisme en de lockdown,
via het netwerk zijn ervaringsdeskundigen en professionals geïnterviewd en
gefilmd. L1 heeft zowel een radio- als tv uitzending hiervan gemaakt en
online een artikel gepubliceerd.
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Onderschrijving van en aanhaken bij Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg:
Meer preventie en maatwerk. Snellere hulp, liefst in
de directe omgeving van het kind. Minder
uithuisplaatsingen en minder kinderen
die hoogspecialistische hulp nodig hebben. Meer
oplossingen in het voorliggend veld en op termijn
minder zorgkosten. Dat willen wij met een aantal ZuidLimburgse organisaties in de jeugdhulp samen
bereiken. Daarvoor zijn wij vorig jaar het Initiatief
Jeugdhulp Zuid-Limburg gestart.

Ten gevolge van corona hebben de volgende activiteiten helaas niet kunnen
plaatsvinden:
• 1 netwerkbijeenkomst
• 1 overleg met NVA/Auti-treff/LGAL/MEE en andere initiatieven
• Deelname aan de informatiemarkt in het kader van de week van de
psychiatrie.
• 1 publieksactiviteit

3 reacties in de evaluatieformulieren van verschillende bijeenkomsten:
• Inhoudelijk goed opgezet. Het geven van informatie was d.m.v. het laten
ervaren in de praktijk “indringender”.
• Een super interessant thema waar we nog 2 uur over hadden kunnen
praten! De tijd was te kort voor alle info
• Super goed webinar, een boeiend thema en deskundige spreker.

3.4.

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 en via het digitaal platform
• Bijdrage leveren aan onderzoek
• Opvangen signalen bij bijeenkomsten partners en breed publiek
• Signalen als vast agendapunt overleg kerngroep
• Overleg coördinator/NVA/Auti-Treff/LGAL/MEE
In 2021 zijn er 71 vragen binnen gekomen in het netwerk. Deels rechtstreeks bij de
coördinator en deels via het digitaal platform van de partners. Veel vragen hebben
9

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 en op het platform betreft het vragen van
partners. Alle vragen zijn gebundeld in een anonieme registratielijst (landelijk
format). Deze lijst wordt voor elk overleg van de kerngroep geagendeerd.
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.
Periodiek overleg coördinator met NVA/Auti-Treff/LGAL/MEE: dit heeft 3x fysiek
plaatsgevonden. Vanuit dit overleg is het initiatief ontstaan om een grotere
bijeenkomst met alle bekende initiatieven van voor en door mensen met autisme en
hun naasten te organiseren. Dit n.a.v. het signaal dat niet duidelijk is wat er in de
regio allemaal te doen is voor mensen met autisme. Doel: verbinden en
samenwerking zoeken en eventueel een gezamenlijke flyer maken. Bijeenkomst
was gepland in november, is i.v.m. corona doorgeschoven naar 2022.
De Werkgroep diagnostiek heeft 1x overleg gehad over ontwikkelingen in de regio
en aanpak wachtlijsten.

Regelmatig komen er vragen binnen over lotgenotenactiviteiten. Dan blijkt dat
niet duidelijk is wat er is en wat de verschillen zijn. Daarom heeft ANZL op
haar website een kalender geplaatst waarin zoveel mogelijk activiteiten
worden verzameld. Daarnaast is gestart met een overleg van initiatieven van
voor en door mensen met autisme en hun naasten. Kennis maken met elkaar
en zoeken naar verbinding en samenwerking. Dit krijgt in 2022 een vervolg.
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3.5.

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
• Maken regionale handreiking zelfmanagement
• Samenwerking met SVA en KEET op het gebied van autisme en
eetstoornissen.
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
2021 is de sociale kaart verder aangevuld met informatie van de partners.
Verder zijn de nieuwsberichten in een nieuw jasje op de homepage geplaatst. Sinds
het voorjaar van 2021 zorgt een ervaringsdeskundige vrijwilliger ervoor dat er
regelmatig nieuwe berichten geplaatst worden.
De digitale nieuwsbrief is in 2021 3x verschenen. Deze wordt verstuurd naar 402
abonnees.
Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg maakt geen gebruik van social media.
Er zijn 71 informatievragen aan en in het netwerk gesteld. Hieronder een weergave
van de onderwerpen waarover vragen zijn gesteld en hoe de vragen zijn gesteld.
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Als publieksactiviteit heeft in de Autisme week het Webinar Autisme en gamen van
André Parren plaatsgevonden. Voor dit webinar waren helaas maar 100 plaatsen
beschikbaar. We zijn overspoeld door maar liefst 270 aanmeldingen. Een thema
dat leeft! Gelukkig hebben collega netwerken dit thema later in het jaar ook
geagendeerd en daar hebben we mensen naar door verwezen.
Het maken van een regionale handreiking zelfmanagement is omgebogen tot het
maken van verbindingen tussen de diverse initiatieven van, voor en door mensen
met autisme en hun naasten. Door corona is dit nog niet afgerond en dit krijgt een
vervolg in 2022.
De combinatie Autisme en eetproblemen roept vele vragen op. In 2020 is contact
gezocht met Sandra Mulkens, bijzonder hoogleraar Voeding- en eetstoornissen
Universiteit Maastricht en projectleider van het netwerk K-EET in Zuid-Limburg. De
coördinator van het Autisme Netwerk heeft 2 bijeenkomsten van dit netwerk
bijgewoond om de verbinding te leggen. Verder zijn er in 2021 ook samen met
Ilonka van der Sommen van SVA en Sandra Mulkens, Bibi Huskens van
Seyscentra en Judith van de Kam van Etenderwijs gesprekken gevoerd om te
komen tot een gezamenlijke informatiebijeenkomst over dit thema. Dat is helaas
nog niet gelukt. Hopelijk lukt dit in 2022.
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3.6.

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 deelgenomen.
• Online Coördinatoren overleg 2 maart
• Online Coördinatoren overleg 3 juni
• Online Coördinatoren overleg 16 november
• Fysieke Kennisdeelbijeenkomst 14 oktober
• Online Q&A format monitor binnengekomen vragen (januari)
• Online Q&A levensloopbegeleiding VAB ( juni)
Naast de bijeenkomsten is er regelmatig via email en/of telefoon contact geweest
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. Dit waren in 2021 10 inventarisaties.
Henrike Rutten heeft tevens deelgenomen aan 2 landelijke coalities:
• Coalitie MS teams database
• Coalitie Webinar landelijke
In 2020 en 2021 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 starten van een netwerk. Hiervoor zijn verkennende gesprekken gevoerd in
2020 en 2021. Helaas heeft dit niet geresulteerd in een nieuw netwerk in deze
regio.
Voor deelname aan beide coalities en de inspanningen in Noord-Midden Limburg
zijn 16 uren (a €75) gedeclareerd bij Autismenetwerken Nederland.
Het was een feestje om in oktober weer aan een fysieke
kennisdeelbijeenkomst te kunnen meedoen. De workshop Storytelling was
indrukwekkend, leerzaam en mooi.
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3.7.

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 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.
• De werkgroep ervaringsdeskundigheid heeft een advies uitgebracht over hoe
ervaringsdeskundigen nog beter bij het netwerk betrokken kunnen worden en
hoe we onze waardering kunnen laten blijken. De werkgroep gaat aan de slag
met de vervolgopdracht om te onderzoeken wat een ervaringsteam zou kunnen
doen binnen het netwerk. Dit wordt verder in 2022 vorm gegeven. In 2021 is
deze werkgroep 8x bij elkaar geweest.

Wat is dit jaar het mooiste dat het netwerk heeft bereikt?
Reactie van Lisanne Horsch en Frank Offermans (leden van de kerngroep):
“Dat we ondanks de omstandigheden toch een mooi programma hebben
kunnen uitvoeren. Dat getuigt van een groot aanpassingsvermogen van het
netwerk”.
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4. Financiële terugblik 2021
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 2021 opgenomen. Hierbij enkele
toelichtingen:
• In 2021 maakten 39 partners onderdeel uit van het Autisme Netwerk
Zuid-Limburg. Daarvan zijn 8 partners vrijgesteld van een financiële bijdrage en
1 partner heeft geen contributie betaald omdat deze pas in december is
aangehaakt.
• 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 €77,80 en voor de administratieve
ondersteuning €46,60.
• De inkomsten zijn €275 minder dan begroot. Dit komt doordat de coördinator
minder uren dan begroot gemaakt heeft voor het landelijk netwerk en die dus
niet gefactureerd kunnen worden (16 uren i.p.v. 20). tevens waren er kleine
wijzigingen in bijdragen van partners.
• Uren coördinator zijn meer dan begroot. Dit heeft te maken met:
o een toename aan vragen aan het netwerk, vooral ook vanuit potentiële
partners
o meer partners brengt meer werkzaamheden met zich mee
o extra inspanningen voor organiseren bijeenkomsten i.v.m. corona
o inwerken nieuwe administratieve kracht
• Budget communicatie: de digitale nieuwsbrief wordt door Just Joan gedaan. Dit
gebeurt op basis van opdrachten. Om meerdere reden is het in de tweede helft
van 2021 niet gelukt om nieuwsbrieven te verzenden. Daarom is het budget niet
volledig benut.
• De reserve die in voorgaande jaren is opgebouwd is in 2021 iets afgenomen.
Dit heeft te maken met de extra uren van de coördinator. Een deel van de
reserve wordt apart gezet als reservering voor het symposium dat in 2022 wordt
georganiseerd. De totale reserve bedroeg op 31-12-2020 € 14.204,54 en op
31-12-2021 €12.251,54
• De kosten voor ervaringsdeskundigen is toegenomen. Dit komt doordat een van
de ervaringsdeskundige op basis van een vrijwilligerscontract het vullen van de
website op zich genomen heeft en per uur €5 kan declareren. In de begroting
van 2022 is dit budget vergroot.
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Bijlage 1: Financiële verantwoording 2021

VERANTWOORDING 2021

INKOMSTEN

Begroting 2021

Realisatie 2021

1e schil (13 partners)
2e schil > 5 medewerkers (6 partners)
2e schil <5 medewerkers (6/7 partners)
3e schil (5/4 partners)
Niet betalend (9 partners)
Subsidie VWS
Extra Inkomsten landelijk project (20 x
€75)
Reserve 2020
Reservering symposium 2022

€ 26.000,00
€ 3.000,00
€900,00
€ 250,00

€ 26.000,00
€ 3.000,00
€975,00
€ 200,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€1.500,00
€11.704,54
€2.500,00

€ 1.200,00
€11.704,54
€2.500,00

Totalen

€65.854,54

€65.579,54

UITGAVEN

Begroting 2021
€ 2.000,00
€ 1.300,00
€ 500,00
€ 3.000,00

Website/nieuwsbrief
ComIT accounts (digitaal platform)
PR materialen
Activiteitenbudget
Coördinatie (incl. uren landelijk project
20 )
Administratieve ondersteuning
Communicatiemedewerker

€ 35.010,00 450u
€ 8793,00 180u
€ 2.500,00 48u

Realisatie 2021
€717,53
€902,07
€0
€1.569,58
€39.253,72 498,33u
€8.186,07 175,67u
21,8u
€1.143,48

Kosten ervaringsdeskundigen

€ 500,00

€694,68

Reservering symposium 2022
Reserve

€ 5.000,00
€ 7.251,54

€5.000,00
€8.112,42

€ 65.854,54

€65.579,54

Totalen

Akkoord: I. Thuis (directeur-bestuurder
MEE Zuid-Limburg, penvoerder van het
Autisme Netwerk Zuid-Limburg)
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16 u

Bijl age 2

St and van z ak en conv en ant 20 22

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

n.v.t.

Naam Coördinator

Henrike Rutten

Aantal uur per week

8,8 uur coördinatie
3,5 uur administratieve ondersteuning

Uurprijs

Coördinatie €81,00
Administratie €46,60
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Bijlage 3: Partners Autisme Netwerk Zuid-Limburg 2021
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