Wat missen organisaties of professionals
en ervaringsdeskundigen,
als er geen Autismenetwerk Zuid-Holland
Zuid zou zijn?
Input vanuit 24 sleutelfiguren. Mogelijk nog aanvullingen op 30 november

Quotes:
“Door het netwerk kun je kracht en vertrouwen uitstralen naar elkaar en de
klant/organisaties/werkgevers”.
“Ik ga de collegiale contacten en daarmee ook samen sparren en delen van kennis missen ”.

De onderstaande punten zou men missen als er geen Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid
meer is.

Netwerkcontacten
 Contact met en kennis over het werkveld.
 Een inhoudelijke vorm van netwerken die specifiek gericht is op de doelgroep autisme.
 Onderlinge contact tussen de organisaties
 de leuke, inspirerende, boeiende netwerkbijeenkomsten
 Het delen en ontmoeten. Soms is het even een moment van stilstaan en dat zou ik dan
missen
Kennisdeling en vergroten expertise
 Constante trigger op autisme….. en het belang daarvan op de individuele begeleiding
 De specifieke kennis die je bij sommige thema bijeenkomsten opdoet
 Uitwisseling van kennis
 Dat onze begeleiders geen relevante kennis kunnen ophalen rondom het thema autisme.
 Ervaringen niet meer kunnen delen. Je wilt leren van best-practices
 De ervaring van een ‘groeimoment’ (de sleutelfigurenbijeenkomst die ik heb bijgewoond
was inspirerend in de zin van ‘bezinning’ op waar wij mee bezig zijn
(ervaringsdeskundigheid), waar anderen mee bezig zijn)
 Verdieping, trainingen en ervaringen delen. Autisme netwerk is m.i. onmisbaar.

Samenwerking en signalering
 De connectie met andere organisaties die werkzaam zijn op dit gebied. De mogelijkheid
om informeel met anderen te sparren over bepaalde zaken
 Verbinding
 minder op de hoogte zijn wat er speelt in de praktijk en waar organisaties tegenaan
lopen.
 De connecties die je kunt leggen met kleinschalige organisaties
 Toegankelijkheid ketenpartners
 Laagdrempelige samenwerking met ketenpartners
 Initiatieven op vlak van wonen, werken, leren.
Actualiteit
 De ontwikkelingen op het gebied van autisme gaan snel. Het netwerk zorgt ervoor dat we
op de hoogte blijven en zo doende ook onze begeleiding van de scholen up to date
kunnen laten zijn. Bijvoorbeeld de bijeenkomst over genderproblematiek was weer zo’n
moment
 Weten wat er gebeurt in de regio
 Actualiteiten en ontwikkelingen gericht op autisme
Sociale kaart
 Geen naamsbekendheid meer.
 Niet meer weten welke organisaties er zijn en ontbreken van samenhangend geheel
rondom autisme.
 In praktische zin een stuk sociale kaart
 Goed zicht op en laagdrempelig contact met de sociale kaart
 We verwijzen vaak familie/sociaal netwerk door naar het netwerk gezien het aanbod

