Bijeenkomst sleutelfiguren
Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid
Resultaten 2017 en plannen 2018
30 november 2017
In dit verslag vind je een terugkoppeling van de onderwerpen (informatie en acties) die op
deze bijeenkomst gedeeld.
Alle onderwerpen en nodige stukken en/of linken zijn te vinden
op de website van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid bij
Terugblik.
De volgende onderwerpen zijn gedeeld;
 Website t.a.v. aanbod organisaties en mensen in het
netwerk
 Convenant Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid vanaf
2019
 Resultaat 2017
 Plannen in 2018
 Tot slot
1

Website t.a.v. aanbod organisaties en mensen in het netwerk
 het aanbod is geactualiseerd door iedereen en zichtbaar op de website.
 de pagina met mensen uit het netwerk mag uitgebreid worden.
Ieder die wil (mogen ook andere mensen zijn uit de organisaties) mag een foto en
kort verhaal delen. Marlies van Zelderen van Coachpoint en BBZ Rijnmond beet de
spits af en vertelde haar verhaal.

ACTIE: Controleer nog even goed of alles juist staat. Begin januari wordt in de nieuwsbrief
aandacht besteed aan de actualisatie van het aanbod.
ACTIE: Wie volgt Marlies en komt op de pagina mensen uit ons netwerk?

2

Convenant Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid van 2019
 Het convenant Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid loopt van 2016 tot en met 2018.
 Het voorstel vanuit de stuurgroep is om van periodiek convenant naar
doorlopend/structureel convenant te gaan.
 Hier is commitment voor nodig van alle bestuurders van de aangesloten
organisaties.
 Richard Scalzo (voorzitter stuurgroep en bestuurder MEE Rotterdam) nodigt de
sleutelfiguren uit om met hun bestuurder en ervaringsdeskundige aanwezig te zijn
op één van de twee bijeenkomsten in februari ( 8 februari 15-17 of 13 februari 911).
 De uitnodiging met locatie volgt zo spoedig mogelijk.

ACTIE: Sleutelfiguren communiceren het voorstel en de data met bestuurder (of manager met
mandaat).

3

Resultaat 2017
Er is een conceptoverzicht met de resultaten uit 2017 gepresenteerd. Het is nog niet
volledig want er zijn ook resultaten die organisaties met één of meerdere partners
hebben bereikt. Tijdens de bijeenkomst worden deze al aangevuld:
 Delen van casusbespreking
 Casus moeizame plaatsing gedeeld
 Contact onderling (met netwerkpartners) wat opleverde dat behoefte en wensen
van cliënten gebundeld werden en waar aanbod uit naar voren komt voor
betreffende groep
 MEE RR en Boba hebben samen een verdiepingstraining gegeven aan nieuwe MEE
medewerkers en wijkteams
 Gepolst welke organisaties iets voor Eddee konden betekenen in scholing
motiverende gespreksvoering MEE/Yulius

ACTIE: Heb jij nog een resultaat geef dit dan aan mij door (uiterlijk in de 2e week van januari)
4

Plannen in 2018
Er is een conceptoverzicht met pijlers en speerpunten in 2018. Deze is ook nog niet
volledige en wordt aangevuld met input op 30 november.
 Een belangrijk speerpunt voor 2018 wordt de expertise van de organisaties voor
mensen met een verstandelijke beperking. Hoe kunnen deze organisaties kennis halen
en brengen in het Autismenetwerk? Er volgt een bijeenkomst in maart.
 De volgende onderwerpen worden genoemd om een netwerkbijeenkomst* te
organiseren:
- Rouw en gemis na het krijgen van de diagnose
- Onderprikkeling
- Online psycho-educatie
- LVG en PTS
- Privacywetgeving
- Slapen
- Hechting en autisme
- Samenwerking ouders en begeleiders op woonvoorzieningen
- Eetproblemen en overgewicht
- Problemen Buik/darmen en autisme
- Autisme en vrouwen
- Autisme en kinderwens en/of autisme bij moeders
- Motiveren thuiszitters voor onderwijs (en wat leerkrachten hierin kunnen
betekenen)
- Autisme en LVG 18+ (voor de wet) en veiligheid
- Aanbod van verschillende soorten van wonen
- Autisme 18+ en (nog) thuiswonend
- Buiten de kaders kijken en werken / positieve krachten
- Ouder worden en autisme - hoe verder
- Voorlichting/bijscholing 1e lijn (tip; bijv. via www.steunpuntkoel.nl)
- Voorlichting en bijscholing politie, brandweer, ambulance, reisleiders, UWV
- Bewegingstherapie
- Autisme en persoonlijkheidsontwikkeling

* Niet alle onderwerpen zullen mogelijk zijn. Het hangt af van de mogelijke inzet van één
of meerder organisaties en beschikbaarheid van sprekers en ervaringsdeskundigen.
ACTIE: Heb jij affiniteit, of ken jij iemand, met dit onderwerp neem dan contact met mij op.

Tot slot
Ik was zo druk bezig met vertellen en interviewen dat ik helemaal vergeten ben om foto’s te
maken . Als iemand foto’s heeft gemaakt dan ontvang ik ze graag)
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