Autismenetwerk
Zuid-Holland Zuid

Pijlers
en
speerpunten
2017
Aangesloten organisaties 2017 (45)
Antes, ASVZ, Auriga, Auris Dienstverlening Rotterdam, Autismecafé Dordrecht,
Autismepraktijk Rotterdam, BBZ Rijnmond, BOBA levensloopbegeleiding, CCE
regio West, Coach-point, Eddee Zorgverlening, Gemiva SVG groep, Happy Kids
Care, HiCare Company Health Services BV, Humanitas DMH, JADOS
(IVA/Capito/Stumass, KompAss, Koninklijke Aurisgroep, Koninklijke Kentalis,
Kummeling Begeleiding, Mama Vita ZHZ, MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlanden,
MEE Drechtsteden, MEE Rotterdam Rijnmond, MEE ZHE, MEE ZHN, Middels
Hoeksche Waard, Middin, NVA-ZH, Pameijer, Parnassia Groep (Lucertis-Bavo
Europoort), Philadelphia Zorg, Praktisch Autisme, Stek Jeugdhulp, Stichting
Bloemfleur, Stichting Orion, Stichting Sjaloom Zorg, Stichting Zuidwester, SWV
Dordrecht, SWV Drechtsteden, SWV Koers VO, Syndion, Virenze-boba, Werkpad,
Yulius.
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Strategische agenda 2017
Het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid werkt met vier pijlers:
1

Toekomstbestendig netwerk

2

Verbinding in en tussen de sectoren

3

Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid landelijk in verbinding

4

Blijven doen waar het netwerk goed in is.

Elke pijler wordt uitgewerkt met speerpunten.
De voorgang in 2017 wordt via een matrix met het netwerk gedeeld. Het is altijd mogelijk om
speerpunten toe te voegen.
Speerpunten vanuit landelijke subsidie
In 2017 ontvangt het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid subsidie vanuit het landelijke project
‘Duurzame verankering Autismenetwerk’. Voorwaarde voor de subsidie zijn een aantal ankers en
organisatorische principes. Bij de uitvoering van de speerpunten zullen deze ankers leidend zijn. De
ankers zijn:
-

Zorgen voor kennisdeling;

-

Zorgen dat kennis wordt versleept en niet de mensen;

-

Mobiliseren van de vraag achter de vraag van mensen met autisme en hun naasten;

-

Faciliteren en coachen bij moeilijke vragen (elkaar aanspreken op
verantwoordelijkheden)

-

Maatschappelijk agenderen van vraagstukken die alleen door bredere aanpak kan
worden geholpen.

-

Structureel betrekken van ervaringsdeskundigen

-

Eigenaarschap laten waar het hoort, het netwerk is faciliterend en organiserend.

Nel Hofman
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Pijlers

Speerpunten

Toekomstbestendig
Autismenetwerk
Zuid-Holland Zuid

Transparantie kosten en financiering
 Uitvoering volgens financiële bijlage 2016-2018
 Verantwoording 2016 definitief en begroting 2017 definitief
vaststellen
 Opstellen begroting 2018 (met input vanuit landelijk voorstel
‘financiering netwerken’) (MEE plus en Patricia Koster).
Convenant
 Behouden partners
 Open staan voor nieuwe partners
 Inzet van ervaringsdeskundigen
Landelijk (zie ook pijler 3)
 Deelname aan landelijke project 'Duurzame verankering
autismenetwerken.
 Het gedachtengoed 'coalitie autisme’ (vervolg Vanuit Autisme
Bekeken) voortzetten.

Verbinding in en
tussen de sectoren

Sleutelfiguren
 Elke organisatie heeft minimaal één sleutelfiguur
 Er zijn 2 bijeenkomsten waar elke organisatie vertegenwoordigd
is/of zich laat vervangen.
 Op wederzijds initiatief zijn er contacten tussen coördinator en
sleutelfiguren
 Er zijn overleggen tussen sleutelfiguren onderling op specifieke
onderwerpen (ev. op advies coördinator)
Onderwerpen/actualiteiten
 Ervaringsdeskundigheid (visie en inzet)
 Thuiszitters (SWV, MEE, GGZ)
 Participatiewet (MEE, IVA, Hicare) Autimatch?
 Studeren naar werk (Pilot vanuit IVA)
 Zichtbaar maken waardoor gaten ontstaan tussen WLz, WMO,
Jeugdwet, ZVW, onderwijs (allen voorbeelden geven)
 LVB en autisme (Auriga)
 Inspelen op actualiteiten
 Generalistisch versus specialistisch
Casuïstiek
 Adviesteam voor inbreng en leren van casussen.
 Individuele vragen door coördinatie adviseren via mail/telefoon
(coachen ‘out of the box’ te denken en/of hoe kennis te
verslepen).

Good practices
 Organisaties delen goede voorbeelden op de website
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Pijlers

Speerpunten

Autismenetwerk
ZHZ landelijk in
verbinding

Academische werkplaatsen
 Samen doen
 Reach-aut
Vanuit autisme bekeken – Autismecoalitie
 Producten vanuit VAB beschikbaar maken
 Vervolg ‘coalitie autisme’
Regionale netwerken in Nederland
 Intentie beschrijven en uitvoeren van ‘ankers en
organisatorische principes’ van project Duurzame verankering
Autismenetwerken
 Uitvoering geven aan landelijk project 'Duurzame Verankering
Autismenetwerken'.
 Uitwisselen met en leren van andere regio’s

Blijven doen waar
het netwerk goed
in is.

Netwerkbijeenkomsten
 Minimaal 3 bijeenkomsten rondom een thema georganiseerd
een ervaringsdeskundige en met één of meerdere aangesloten
organisaties. Onderwerpen die in voorbereiding zijn: Psychose,
Zindelijkheid, Autisme en vriendschap
Themamiddag
 Verbinding in het netwerk rond een thema georganiseerd met
een aantal partners. Onderwerp is nog niet bekend
Website
 Informatie over het netwerk (convenant)
 Regionaal aanbod actualiseren en houden
 Terugblik netwerkbijeenkomsten (kennis delen)
 Blogs coördinator
 Onderzoeken of besloten deel gehandhaafd moet worden.
 Agenda voor/door het netwerk
Actualiteiten
 Organisaties zijn alert om nieuws en actualiteiten te delen en
te laten plaatsen op de website
 Maandelijks een nieuwsbrief
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FINANCIEEL OVERZICHT 2016 EN BEGROTING 2017
Begroot
2016

Budg
Subsidie
etbijd

Bijdrage
partners

INKOMSTEN

Inzet
PR
Bijeenkomstne
Overig

Begroot
2017

Bijdrage partnerleden

€ 46.510,00

€

46.510,00

Bijdrage nieuwe leden 16/17
Landelijke subsidie 2016 (1e
deel)
Landelijke subsidie 2016 (2e
deel begin 2017)

€

-

€

2.915,00

€

-

€

-

€

5.000,00

€

-

€

-

€

5.000,00
-

€

511,74

€

€ 13.270,00

€

4.900,00

€

4.900,00

€ 13.270,00

€

4.900,00

€

4.900,00

€ 73.050,00

€

69.736,74

€

Budgetbijdragen MEE RR
Budgetbijdrragen MEE Plus
TOTALE INKOMSTEN

Kosten Overhead
Kosten inzet
ervaringsdeskundigen (nieuw
in 2017 = voorwaarde
subsidie)
Kosten PR (website,
nieuwsbrief en PR materiaal)

Jaarlijkse themabijeenkomst
Bijeenkomsten (netwerk,
sleutel en
stuurgroep/bestuurders)
Kosten overig coordinator
(vakliteratuur, congressen,
representatie, reiskosten)
Innovatie

€ 50.690,00

€

Landelijke subsidie 2017
Inzet coordinator declarabel
voor landelijk project

UITGAVEN
Kosten inzet coordinator 26
uur per week (loonkosten á
36,45)

Incidenteel

Resultaat
2016

-

Begroot
2016

€

49.272,23

€ 9.793,00

€

9.854,46

€

€

-

-

€ 70.490,00

Resultaat
2016

€ 48.917,00

-

€ 10.000,00

Begroot
2017

€ 49.275,00
€

9.855,00

€

1.960,00

€ 1.200,00

€

1.376,83

€

1.200,00

€ 3.500,00

€

4.055,20

€

4.000,00

€ 3.000,00

€

1.363,49

€

3.000,00

€ 2.140,00

€

438,25

€

1.200,00

-

€

€ 1.500,00

€

Keuze door stuurgroep
waaraan dit te besteden
TOTALE UITGAVEN

€ 3.000,00
€ 73.050,00

€
€

66.360,46

INKOMSTEN - UITGAVEN

€

€

3.376,28

€

RESERVE (schommelfonds)

€ 7.062,00

€

7.062,00

€ 10.438,28

TOTAAL Reserve

€ 7.062,00

€

10.438,28

€ 10.438,28

-

-

€
€ 70.490,00

-
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