Concept Jaaroverzicht 2017
PIJLERS

Speerpunten/onder
werpen

Resultaten in 2017

Toekomst
bestendig
netwerk

1. Behouden en/of
uitbreiden partners




Onderwerpen
2017



Geen opzeggingen
Uitbreiding met 2 partners (Deviaa en hart
voor autisme)
Totaal aangesloten partners in 2017: 43
waarvan 38 betalende partners. (drie
partners vanuit ervaringsdeskundigheid
hoeven geen financiële bijdrage te leveren )

2. Transparantie
financiering netwerk



3. Landelijk project
‘Duurzame
verankering
Autismenetwerken’



Aanvullende overeenkomst ondertekend met
ankers en organisatorische principes vanuit
landelijk project.



Subsidie ontvangen voor 2e deel 2016 en 1e
deel 2017. Totaal € 10.000.

4. Website actualiseren
t.a.v. aanbod van
aangesloten
organisaties



Nieuw en actueel overzicht van aangesloten
organisaties met logo en korte
introductietekst – Zie
http://www.autismenetwerkzhz.nl/onsverhaal/aangesloten-organisaties



Alle organisaties hebben een eigen pagina
met het aanbod en is geactualiseerd door de
sleutelfiguren. Zie
http://www.autismenetwerkzhz.nl/organisati
e-overzicht



Inventarisatie bij aangesloten organisaties en
in het netwerk hoe en wie
ervaringsdeskundigheid inzet
Presentatie door 4 organisaties bij de
sleutelfiguren
Onderwerp bij stuurgroep in april en
september. Actie is gezamenlijke visie te
formuleren
Start/actie door coördinator voor factsheet
over ervaringsdeskundigheid (vervolg in 2018)
met als doel organisaties te informeren en
stimuleren voor structurele inzet
ervaringsdeskundigheid in organisatie

5. Ervaringsdeskundigheid







2016: tekort van € 1624 opgevangen uit de
reserve.
2017:
Inkomsten ¾ door partners, 1/8 door beide
MEE’s en 1/8 door subsidie
Uitgaven: ¾ kosten coördinator en ¼ voor
bijeenkomsten en website. Er is een verwacht
overschot van € 6000. Overschot deels door
geen themabijeenkomst en deels door
landelijke subsidie)
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6. Complex casuïstiek



7. Door middel van
netwerkbijeenkomsten
kennis delen.




8. Casuïstiek
bespreking



Vervolg
onderwerpen 2017

Kennisdeling

Verbinding:
- in het
netwerk
- netwerk
met
landelijke/
regionale
netwerken

9. Sleutelfiguren
aangesloten
organisaties

10. Bijeenkomsten
landelijk met
coördinatoren
autismenetwerken

Overige

Inzichtelijk gemaakt hiaat kinderen en
intensieve begeleidingsvraag en welke acties
of verbinding er regionaal of landelijk is. Zie
http://www.autismenetwerkzhz.nl/hiaten/ki
nderen,-normale-intelligentie-en-intensievebegeleidingsvraag (vervolg in 2018)

Autisme en psychose (Yulius) 7.8
Autisme en zindelijkheid (Stek
jeugdhulpverlening) 7.9
 Autisme en vriendschap (Yulius) 7.9
 Autisme en floorplay (7.7)
 Autisme en genderdysforie (VUMC)
Op de website is de kennisdeling over deze
onderwerpen gebundeld. Zie
http://www.autismenetwerkzhz.nl/terugblik
Er zijn 3 casussen besproken met het
Adviesteam
 Diverse vragen van mensen met autisme en/of
professionals zijn via coördinator
beantwoord.
Elke organisaties heeft een sleutelfiguur. Er
wordt altijd goed gezorgd voor een opvolger bij
vertrek
Er zijn 2 bijeenkomst per jaar:
 18 april, opkomst 70% met met onderwerp
ervaringsdeskundigheid. Zie
http://www.autismenetwerkzhz.nl/onsverhaal/sleutelfiguren/bijeenkomst-18-april2017
 30 november met onderwerp ‘Autismenetwerk
in 2018’ (vooraf inventarisatie bij
sleutelfiguren)
 Bijeenkomsten in febr, april, juni, sept en
dec bijgewoond
 Via mail en community is er contact voor
kennisuitwisseling en inspiratie met andere
coördinatoren.

11. AWA Samen doen
en AWA Reach-aut
en VAB
12. Nieuws op de
website



Bijeenkomsten in april, mei en oktober door
coördinator met ervaringsdeskundige
bijgewoond



Ruim 20 nieuwsberichten geplaatst op de
website. Zie
http://www.autismenetwerkzhz.nl/nieuws

13.



Er zijn dit jaar 6 nieuwsbrieven verspreid. Zie
http://www.autismenetwerkzhz.nl/terugblik/
nieuwsbrieven-2017

Nieuwsbrieven

Bijgewerkt tot 9 -11-2017
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