JAARPLAN 2021

Regionaal Autisme Netwerk Flevoland

Ruim 1% van de Nederlanders, ongeveer 200.000 mensen, heeft autisme. Het aantal
mensen dat te maken heeft met autisme – zoals ouders, broers, zussen, partners, leraren
en zorgverleners – is vele malen groter. Volgens psychiater en hoogleraar autisme Wouter
Staal kan autisme het beste worden omschreven als verzamelnaam voor gedragskenmerken
die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie,
communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van
informatie*. *Nederlands Vereniging voor Autisme (NVA) https://www.autisme.nl/overautisme/wat-is-autisme
Wetenschappers zoeken al heel lang naar dé oorzaak van autisme. Autisme is geen ziekte,
maar een verzamelterm voor gedragskenmerken. En dat gedrag kan allerlei oorzaken
hebben. Sinds begin van vorige eeuw zijn verschillende theorieën ontwikkeld over autisme.
Een actueel verklaringsmodel voor autisme is de ontwikkeling in eigen tempo en volgorde,
die anders is dan de ontwikkeling van veel leeftijdsgenoten (Martine Delfos)*. *Vanuit
Autisme Bekeken (VAB) https://www.vanuitautismebekeken.nl/autisme-ontwikkeling
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I nl eid in g
Met meer kennis en begrip in de samenleving en met de juiste begeleiding van
mensen met autisme en hun naasten is meer mogelijk. In 2021 zoeken we vanuit
Flevoland de verbinding en samenwerking met elkaar en wordt er volop kennis,
ervaring en casuïstiek met elkaar gedeeld. We zetten ons in voor de participatie
van mensen met autisme, in alle levensfasen.
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Regionaal Autisme Netwerk Flevoland
Vanuit het ministerie van VWS is een opdracht om een duurzaam netwerk te
realiseren in alle provincies. Dit netwerk zorgt voor een duurzame
kennisinfrastructuur die voor een ieder herkenbaar en vindbaar is.
In de provincie Flevoland is door Kwintes, MEE IJsseloevers en NVA een convenant
opgesteld voor organisaties die zich inzetten voor de mensen met Autisme in heel
Flevoland. Het convenant is in maart 2020 ondertekend.
Daarnaast is ervoor gekozen om per gemeente een eigen autismenetwerk te
hebben. In de verschillende autismenetwerken zitten de organisaties die per
gemeente actief zijn rondom autisme.
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M iss ie en vis ie

Missie: In Flevoland kunnen mensen met autisme op hun eigen voorwaarden
meedoen in de samenleving.
Visie: Binnen het Regionaal Autisme Netwerk Flevoland werken mensen met
autisme, hun naasten en professionals samen aan een
inclusieve samenleving, om:
 Zorg/ondersteuning op de verschillende levensterreinen te verbeteren en
hierin de samenwerking op te zoeken
 Casuïstiek, kennis en ervaring te delen
 Een realistisch b eeld van autisme t e bevorderen
 De participatie van mensen met autisme te verbeteren
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C o n ve nant

In 2020 en 2021 zijn de volgende partijen betrokken voor het Flevolands netwerk:
 MEE IJsseloevers (kernpartner)
 Kwintes (kernpartner)
 NVA (kernpartner)
 Triade/Vitree
 GGZ Centraal(Emerhese)
 Carrefour
 Icare
 ‘t Spectrum
 Caritas Urk
 St Eduvier
 KompASS
 Therapeutisch Centrum GGZ
MEE IJsseloevers is penvoerder.
Flevoland bestaat uit zes gemeenten:
 Almere
 Lelystad
 NoordOostPolder (NOP)
 Dronten
 Urk
 Zeewolde
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Vijf zijn betrokken bij het Autisme netwerk Flevoland. Voor gemeente Zeewolde
geldt dat zij zich kunnen aansluiten bij het SAG (Samenwerkingsverband
Autismenetwerk Gelderland, regio Harderwijk).
Iedere gemeente heeft een autismecoördinator die benaderd kan worden voor
informatie. De coördinator houdt zich bezig met het ophalen van signalen, het
werken met ervaringsdeskundigen en het actueel houden van de sociale kaart
rondom autisme vraagstukken in de gemeente.
De coördin at oren komen, samen met de N VA N etwerk coördinator, en kele k eren p er
jaar bij elkaar om kennis te delen.
De kernpartners (NVA, Kwintes en MEE) komen tenminste twee keer per jaar samen.
Hier worden bovengemeentelijke knelpunten uitgewisseld en acties voor
oplossingen afgesproken.
De vier netwerkconsulenten en de provinciale coördinator verdelen samen de
beschikbare coördinatie uren vanuit de gemeenten en de subsidie van VWS. In
totaal zijn dit 267 uren voor 2021.
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O veri g e st a ke hold er s

In Flevoland is aangegeven dat overige stakeholders vooral betrokken willen zijn
rondom kennisdeling en netwerkvorming. Gevraagd wordt aan de
samenwerkingspartners om deze te organiseren via de zogenaamde gemeentelijke
netwerkoverleggen. Deze vinden maximaal om de zes weken plaats. Stakeholders
willen daarnaast minimaal één keer per jaar een kennisbijeenkomst bijwonen en
uitgebreider stil staan bij mogelijkheden en ontwikkelingen voor zorg voor mensen
met autisme.
Deze wordt in 2021 fysiek georganiseerd in september/oktober. En voor de zomer
worden er digitale (thema)kennisbijeenkomst georganiseerd.
Gemeenten willen Autisme binnen het sociaal domein een plek geven. De
netwerkconsulenten zullen per gemeente moeten toetsen of dit ook daadwerkelijk
gebeurt.
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T eru gb li k 20 2 0

Ondanks alle tegenslagen hebben we ons grootste doel voor 2020 bereik; dat we
het convenant konden tekenen met twaalf partners.
Van de plannen voor 2020 kon door COVID19 veel niet worden opgepakt.
- Zo hadden we grootse plannen om twee keer een netwerkbijeenkomst te
organiseren in maart en in oktober, welke uiteindelijk niet door konden
gaan.
- Gelukkig konden de gemeentelijk netwerken via teams wel doorgaan. Mensen
gaven wel aan het live netwerken te missen. Via teams is het wat zakelijker
en werd, vooral in het begin, weinig ruimte gegeven daarvoor. In de loop
van 2020 kreeg men wel steeds meer ervaring met het digitaal netwerken.
Vooral om de ervaringsdeskundigen bij deze teams vergaderingen te
betrekken was lastig en zal in 2021 meer uit de verf moeten gaan komen.
- In alle gemeenten zijn de netwerken zo'n drie keer bij elkaar geweest.
Opvallende waren de onderwerpen onderwijs en thuiszitters die in alle
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-

-

gemeenten speelden. De netwerkenconsulenten hebben daartoe contact
gehad met de gemeenten om dit gezamenlijk te gaan oplossen.
Het was lastig om goede signalen door te geven omdat bij veel organisaties
er anders werd gewerkt in deze periode en vooral de blik op interne
organisatie was gericht. De mensen hadden hun handen vol aan de COVID19
gevolgen in eigen organisatie met de eigen cliënten. Alles was gerelateerd
aan COVID19. Bij de eerste kennisbijeenkomst in maart mochten ook veel
medewerkers niet deelnemen wegens tijdgebrek en vlak voor de datum door
de lockdown die eraan zat te komen.
Bij de 2e kennisbijeenkomst hadden we al veel geleerd over teams
bijeenkomsten maar heeft de techniek ons helaas in de steek gelaten. Onze
gastspreker heeft daarop haar lezing opgenomen en aan ons verzonden
waardoor iedereen nog de mogelijkheid had om op een later moment de
lezing te volgen. Helaas werkt dat niet tot het verbreden van het netwerk
wat je anders bij een live event had kunnen bewerkstelligen.

Er zijn acht aanmeldingen bij de coördinator binnengekomen van ouders of
netwerken die graag nadere informatie wilden over de sociale kaart of over
mogelijkheden voor hun kind. Deze zijn doorgegeven aan de netwerkconsulenten
om het in de betreffende gemeenten af te handelen.
Begin 2020 is de tekst voor de website geplaatst en is het autismenetwerk
Flevoland te vinden via de website van de NVA, waar we een pagina hebben
gekregen voor onze informatie.
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D oel en 2 021

1. Algemeen
Er is een regionaal convenant Autismenetwerk Flevoland. (versterken)
Er is een samenwerkingsovereenkomst tot en met 2021.(vervolg na 2021 en
meer samenwerkingspartners(kijken naar doel uit jaarplan Donate)
2. Duurzame inrichting
De inrichting van het netwerk is conform de afspraken in het convenant van het
netwerk en conform de voorwaarden subsidie VWS.
3. Kennisstructuur en ontmoeting
Er is een structurele ontmoeting/samenwerking en een kennisinfrastructuur in
de regio.
4. Signaalfunctie
Het regionale netwerk heeft een signaalfunctie.

5. Informatiefunctie
Het regionale Autismenetwerk heeft een informatieve functie.
6. Landelijke verbinding
De coördin at or levert een bijdrage aan d e kenn isbevordering en k en nisd eling
van en tussen de regionale netwerken.
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7. Ontwikkel en/of borgfunctie
Het netwerk creëert mogelijkheden om actuele vragen binnen het netwerk op te
pakken, de benodigde partijen hiervoor bij elkaar te brengen en te komen tot
concrete plannen.
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Algemeen/
Organisatorisch

Doel
Er is een regionaal convenant
Autismenetwerk.
Samenwerkingsverband

Activiteiten
1. De coördinator wordt ingezet
om de duurzame verankering
autismenetwerk Flevoland te
verwezenlijken.
2. Het convenant met de twaalf
samenwerkende organisaties
wordt in het laatste kwartaal
2021 geactualiseerd en zo
nodig herzien.
3. Behouden en uitbreiden van
aangesloten partners.

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. Opstellen van een jaarplan,
begroting 2021 en jaarverslag
en eindafrekening 2020.
2. Per gemeente zullen de
netwerkconsulenten het
gemeentelijke netwerk
coördineren.
3. Per gemeente zullen
ervaringsd eskun digen word en
betrokken en ingezet bij en
voor activiteiten.
4. De coördinator onderzoekt in
2021 de mogelijkheid om
regionale netwerkpartners te
betrekken bij de
voorbereiding en uitvoering
van netwerk- en
themabijeenkomsten.
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Kennisstructuur en
ontmoeten

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

Activiteiten
1. Per gemeente is er een
autismenetwerk.
2. De netwerkconsulenten hebben
per gemeenten een overleg met
hun autismenetwerk in de
gemeente en kunnen daar
ondersteuning aan het netwerk
bieden.
3. 2/3 keer per jaar is er een
overleg met de
netwerkconsulenten en de
bovenregionale coördinator.
4. Provinciaal worden er minimaal2
kennisbijeenkomsten
georganiseerd rondom actuele
thema’s.
5. Waar mogelijk worden er digitale
bijeenkomsten bovenregionaal
georganiseerd.
6. In Flevoland worden vanuit de
netwerk consulenten de signalen
opgehaald, doorgesproken en
gebundeld om provinciaal op te
pakken.

Signaalfunctie

Doel
Het regionale netwerk heeft
een signaalfunctie.

Activiteiten
1. Per gemeente worden de signalen
door de coördinator opgehaald
en gebundeld.
2. Vanaf 2021 wordt gewerkt met de
landelijk ontwikkelde
registratielijst voor de
autismenetwerken. Hier worden
inkomende vragen en casuïstiek
gebundeld.
3. Gemeentelijke signalen worden
met de gemeente besproken door
de netwerkconsulenten of de
coördinator.
4. Bovenregionale signalen worden
met de coördinator besproken
die deze verder oppakt en
afhandelt. Wellicht worden deze
dan ook landelijk ingebracht waar
dat nodig is.
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Informatiefunctie

Doel
Het regionale Autismenetwerk
heeft een informatieve functie.

Activiteiten
1.Informatie vragen kunnen per
gemeente door de
netwerkconsulenten worden
opgepakt.
2. Andere vragen worden door de
coördinator opgepakt.
3.De telefonische vragen komen bij
de backoffice van MEE IJsseloevers
binnen en worden zoals
bovenstaande indeling aan de
betreffende personen doorgegeven.
4.Er is een websitepagina met
informatie over het Autismenetwerk
Flevoland op de website van de NVA.
5.Drie keer per jaar versturen van
nieuwsbrief.

Verbinding landelijk

Ontwikkel en/of
borgfunctie

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. Aanwezig zijn bij de landelijke
bijeenkomsten.

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

Activiteiten
1. Ervaringsdeskundigen worden per
gemeente ingezet bij activiteiten
die daar plaats vinden of waar
ervaringsd eskun digen vin den dat
die moeten worden opgezet.

2. Op de hoogte blijven door
onderling uitwisseling via mail of
andere manieren.
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7 Be gr oti n g 2 0 21
Omschrijving

Debet

Bijdragen 2021

Credit
5.500

Organisaties:
MEE IJsseloevers (kernpartner)
Kwintes (kernpartner)
NVA (kernpartner)
Triade/Vitree
GGZ Centraal(Emerhese)
Carrefour
Icare
t Spectrum
Caritas Urk
St Eduvier
KompASS
Therapeutisch Centrum GGZ
Subsidie VWS
Kosten inzet coördinatie

20.000
20.025

Algemeen coördinator (167 uur)
Netwerkconsulenten
(vier keer 25 uur per jaar)
Kosten inzet ervaringsdeskundigen

750

Thema bijeenkomsten
(netwerkdag per gemeente)

3.000

PR Activiteiten (nieuwbrief)

1.000

Ontwikkelen websitepagina
(met inzet van een
ervaringsd eskun dige)
Onvoorzien

725

Totaal

25.500

25.500

Reserve
5.500
Deze reserve is bedoeld voor onvoorziene kosten en/of tegenvallende inkomsten.
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