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1. INLEIDING  

 
Voor u ligt het jaarverslag van het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) over 2022. Het jaar 
waarin een aantal fysieke bijeenkomsten weer plaats kon vinden, zoals de ledenbijeenkomst in juni 
(zie sfeervideo), een filmavond en een fysieke werkbijeenkomst rondom het thema autisme & aan 
het werk, in samenwerking met WerkWeb-Autisme. Met concrete opbrengsten: we hielpen 3 
kandidaten met autisme aan een functie / werkervaringsplek. Ook online bood het AKO diverse 
(netwerk)activiteiten aan, waaronder 2 blended kennisbijeenkomsten en 5 vragenuurtjes. We 

bereikten in 2022 in totaal 652 mensen (zie bijlage 2, pg 16) en reikten 83 FGzPt/SKJ/NIP/NVO 
certificaten uit. Vanuit gelijkwaardige samenwerking heeft het Autisme Kennisnetwerk Overijssel in 
2022 maar liefst 22 verschillende ervaringsverhalen geprogrammeerd, uitgevoerd door 9 
verschillende mensen. In dit jaarverslag 2022 leest u hier meer over.  

 
 

2. KORTE TERUGBLIK OP 2022  

 

In bijlage 1 (pg 7) en bijlage 2 (pg 16) kunt u uitgebreid lezen wat het AKO met haar activiteiten 
heeft bereikt in 2022. Hieronder volgt een korte samenvatting: 
 

• Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel heeft 3 nieuwe AKO leden welkom geheten: Zorgplus 
GGZ, Prisma Loopbaanadvies en AssortiMens 
 

            
 
• Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel heeft 3 kennisbijeenkomsten georganiseerd:                                                   

- Autisme & Gehechtheid: 24 mei vanuit Helmertheater Enschede, livestream  

- Autisme & Verslaving: 29 juni vanuit studio OOTBTV, livestream  

- Autisme & aan het Werk: 13 september vanuit Steerne Deventer  

o 368 mensen in totaal bereikt (70% AKO professionals) 
o 83 certificaten uitgereikt 
o 2 kennisbijeenkomsten waren SKJ/NVO/NIP/FGzPt geaccrediteerd  
o 157 views via terugkijk-links 

o 8 ervaringsverhalen stonden centraal 

 
• Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel heeft 5 online vragenuurtjes georganiseerd (februari, 

maart, mei, juni, oktober en november) met in totaal 75 deelnemers. 
 

• Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel heeft 2 ledenbijeenkomsten georganiseerd met in totaal 
45 deelnemers, één daarvan was online en één vond plaats in Deventer. 

 
• Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel heeft 2 voorlichtingen, waaronder een filmavond in 

Hengelo, en 3 AutismeBelevenCircuit trainingen op aanvraag verzorgd, met in totaal 150 
deelnemers. Deze waren aangevraagd door Stichting VCO Consent, SOTOG en Stichting Ieder 
kind telt. 
 

• Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel heeft in 2022 bijgedragen aan verdere 

professionalisering van het landelijk netwerk van coördinatoren: 

o Lancering van etalagepagina op de landelijke website.  
o Gezamenlijke livestream op 15 juni 2022. 
o Factsheet met opbrengsten regionale netwerken 2021 en 2022. 
o Een volledig overzicht van de landelijke opbrengsten staat op de AKO website en 

landelijke website. 

https://www.youtube.com/watch?v=HwzwBR3-GGg
https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/mind-my-mind-in-t-berflo-in-hengelo-succes
https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/impressie-autisme-gehechtheid-24-mei-2022
https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/impressie-autisme-verslaving-29-juni-2022
https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/impressie-autisme-en-aan-het-werk
https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/mind-my-mind-in-t-berflo-in-hengelo-succes
http://etalagepagina/
http://www.autismenetwerkennederland.nl/
https://autismenetwerkennederland.nl/livestream/
https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/landelijke-factsheet-2021-gepubliceerd
https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/landelijke-bundeling-van-opbrengsten-in-2022
https://www.autismeoverijssel.nl/over/landelijk
https://autismenetwerkennederland.nl/uncategorized/afronding-subsidieperiode-autismenetwerken-nederland/


3 
 

 

• Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel heeft een volledig nieuwe website opgeleverd. Tevens 
zijn er 2 sfeervideo’s opgeleverd met in totaal 415 viewers (zie pagina film). 
 

• Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel heeft in 2021 afscheid genomen van een aantal 
kernteamleden: Gitta Griffioen (Jarabee, ode) en Ria Brands (MEE, ode) en Mariëtte Essink 
(NVA).  
 

• De coördinator verstuurde in 2022 een record aantal netwerkmails aan contactpersonen en 
betrokkenen: 98 maar liefst! Ook het aantal volgers op social media steeg met 12% t.o.v. 
2021. 

 

• AKO contactpersonen van (L)VB organisaties hebben elkaar ieder kwartaal online ontmoet en 
ervaringen uitgewisseld. 

 

• In 2022 is een denktank, bestaande uit 4 kernteamleden, 2 keer online bijeen geweest om de 

contouren van een AKO toekomstplan te schetsen. 
 

• Op 22 november 2022 waren Antje Orgassa, Clara Mak en Rosa van Doormaal te gast bij een 
AKO kernteam vergadering. Zij praatten ons bij over het gestarte RAAK project ‘Enactive Mind 
Autisme’ (EMA), waar het Autisme Kennisnetwerk Overijssel ook een rol in gaat spelen. 

 

• In totaal zijn 22 verschillende ervaringsverhalen geprogrammeerd tijdens 5 online 
vragenuurtjes, 5 voorlichtingen, 3 (blended) kennisbijeenkomsten en 2 ledenbijeenkomsten. 

Deze zijn uitgevoerd door 9 verschillende mensen, waarvan 3 mensen voor het eerst hun 
verhaal deelden. Voor de financiering hiervan is een budget van €8.312,- ingezet. 

 

• We danken in 2022 Lindy Antheunisse in het bijzonder. Zij nam tijdelijk ondersteunende taken 
voor het Autisme Kennisnetwerk Overijssel over en ook bedankt André van Boekholt (Dimence) 
voor het (snel en adequaat) faciliteren hiervan! 

  

Bijna een week later wil ik je/jullie alsnog bedanken voor de interessante middag en de manier waarop je ons 
daar doorheen geleid hebt. Ik ben er tijdens het laatste half uur vandoor gegaan, dus heb niet de gelegenheid 
genomen om dat persoonlijk te zeggen. Bij deze alsnog.  

Bedankt ook voor de toegestuurde informatie. Ik stond bij de informatiemarkt kort met jou bij de tafel met een 
printje (1x) van VAB. Deze heb ik nu ontdekt in het lijstje dat je ons gemaild heb en ben er erg blij mee. Alleen al 
het overzichtelijke stroomschema en de eerste herkenning (en erkenning) bij het hoofdstuk ‘Ik weet niet wat ik 
wil’. Ik hoop dat het me verder gaat helpen.  

 

Tot ziens.  

 

Vriendelijke groet, 

 

“Vanuit Thales ook erg positieve ervaringen. 

Wij zijn ondertussen met 3 kandidaten met 

autisme in gesprek over een functie of 

werkervaringsplek binnen Thales. 

Bijeenkomst autisme & aan het werk 

(13 september 2022, 71 deelnemers) 

https://www.autismeoverijssel.nl/over/film
https://www.autismeoverijssel.nl/assets/uploads/Odes/Ode_aan_Gitta.pdf
https://www.autismeoverijssel.nl/assets/uploads/Odes/Ode_aan_Ria.pdf
https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/nva-vrijwilliger-mari%C3%ABtte-neemt-na-20-jaar-afscheid
https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/start-van-het-raak-pro-project-enactive-mind-autisme-van-denkwijze-naar-werkwijze


4 
 

3. FINANCIELE VERANTWOORDING 2022 

 

Boekhouding 

Stichting Dimence is boekhouder voor het AKO: 

- Draagt zorg voor betaling van facturen via een aparte kostenplaats (58128). 

- Draagt zorg voor inning van jaarlijkse contributie bij AKO leden. 

- Een controller van Dimence stelt jaarlijks (begin van het jaar) samen met de coördinator het 

financieel overzicht op.  

- Het jaarverslag 2022, inclusief het financieel overzicht, is vastgesteld door het kernteam (lees 

stuurgroep). 

 

Resultaat 2022 

We sluiten het jaar 2022 af met een positief resultaat van €10.655, zie het financieel eindoverzicht 

op de volgende pagina (5). Dit financieel overzicht is door de coördinator opgesteld en 23 januari 

2023 besproken met de controller van de Dimence Groep. Alle facturen zijn gecontroleerd en 

akkoord bevonden.  

 

Inkomsten uit derden 

- In 2022 ontving het AKO een landelijke subsidie à €24.225 voor basisinzet coördinatie. Een 

extra budget van €6.725 werd toegekend. De 4-jarige subsidie liep in december 2022 ten 

einde. Zie hier een opsomming van wat gerealiseerd is met deze subsidie. 

- In 2022 heeft de coördinator deelgenomen aan de coördinerende groep van het landelijk 

netwerk (subsidieproject). Gedurende het jaar heeft de coördinator -aanvullend op deze inzet 

in de coördinerende groep- zich ingezet voor extra coalities binnen het landelijke netwerk, met 

goedkeuring van opdrachtgever en kernteam.  

- Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel heeft in 2022 maar liefst 5 voorlichtingen op aanvraag 

uitgevoerd, dat is meer dan oorspronkelijk begroot. 

 

Uitgaven  

Alle activiteiten zijn conform begroting uitgevoerd. Een paar toelichtingen: 

- Het aantal uren inzet AKO team en ervaringskennis is hoger dan begroot: er zijn in 2022 maar 

liefst in totaal 22 ervaringsverhalen geprogrammeerd, zowel tijdens AKO activiteiten als bij 

aangevraagde voorlichtingen. 

- De kosten voor accreditatie zijn hoger dan begroot; accreditatie aanvragen voor de 

kennisbijeenkomst over autisme & trauma(verwerking) op 28 februari 2023 zijn al in 2022 

verwerkt.  

 

 

 

  
“Ik kijk altijd met veel interesse naar de bijeenkomsten. Het 

lukt mij niet altijd om aanwezig te zijn, maar ik ben heel blij 

met de terugkijk links of live streams. Vooral de bijeenkomst 

over autisme en seksualiteit maakte indruk op me.  

Ik ben begeleider van GSA (Gender en Sexuality Alliance) 

studenten binnen onze school en merk dat veel studenten 

met autisme ook worstelen met hun sekse, seksuele 

geaardheid en het vinden en behouden van een relatie.  

De bijeenkomst heeft me echt veel meer inzicht gegeven. 

Ook fijn dat jullie mensen met autisme zelf als 

ervaringsdeskundige aan het woord laten.  

Hartelijke groet ” 
Bijeenkomst autisme & verslaving 

(29 juni 2022, 20 studio deelnemers 

en 58 online deelnemers) 

https://www.autismeoverijssel.nl/over/kernteam-coordinatie
https://autismenetwerkennederland.nl/uncategorized/afronding-subsidieperiode-autismenetwerken-nederland/
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INKOMSTEN: contributie huidige leden

Contributie partnerleden 2*€5.000 en 4* €3.500 (6) € 24.000,00 € 24.000,00

Contributie organisatieleden (11)

Groot (>250 fte): €2.000

€ 24.000,00 € 22.000,00

Contributie organisatieleden (4)

Klein (<250 fte): €1.500

€ 6.000,00 € 6.000,00

Contributie zorgpraktijk (3*€300) en kennisleden (5*€200) € 1.900,00 € 1.900,00

€ 55.900,00 € 53.900,00

INKOMSTEN UIT DERDEN (subsidie)

VWS subsidie: basisinzet regionale coordinatie 2022 
Deel 1 (€10.000) in maart 2022 ontvangen (o.b.v. jaarplan 2022)

Deel 2 (€7.500), begroot, in december 2022 ontvangen (o.b.v. 

tussentijdse financiele verantwoording)

Deel 3 (€6.725), niet begroot, in december 2022 ontvangen (o.b.v. 

tussentijdse financiele verantwoording)

€ 17.500,00 € 24.225,00

VWS subsidie 2022: inzet coordinator in coordinerende groep en 

extra coalitietaken kennisdeling, kennisstructuur, toekomst 

netwerken en afsluitende bijeenkomst 
Periode januari - september 2022: 154,5 uren, waarvan 120 uren 

conform detacheringsovereenkomst 2022 (€9.000) en 34,5 uren aan 

extra coalitietaken (€2.587,50)

Periode oktober - december 2022: 20 uren aan extra coalitietaken 

(€1.500)

€ 9.000,00 € 13.087,50

€ 26.500,00 € 37.312,50

INKOMSTEN UIT DERDEN (nieuwe leden, tickets, trainingen)

Contributie nieuwe AKO leden:
ZorgplusGGZ (€2000), Prisma Loopbaanadvies (€100), Assortimens 

(€150)

€ 2.000,00 € 2.250,00

Tickets bijeenkomsten € 1.500,00 € 350,00

Gehechtheid 24 mei (2 tickets) € 250,00

Gehechtheid 24 mei (1 terugkijk-link) € 50,00

Verslaving 29 juni (1 terugkijk-link) € 50,00

Trainingen en voorlichtingen (extern) € 500,00 € 3.112,50

ABC training Scholingsplein, 12 mei € 750,00

ABC training Scholingsplein, 2 juni € 750,00

Filmavond SOTOG, 8 november € 300,00

SOTOG workshop, 18 november € 562,50

ABC training St Ieder kind telt, 7 december € 750,00

Correctie 2021 € 433,26

WerkWeb-Autisme (gezamenlijke financiering bijeenkomst Autisme 

en aan het werk, 13 september 2022)

€ 1.000,00

€ 4.000,00 € 7.145,76

€ 86.400,00 € 98.358,26

Website: jaarlijkse licentiekosten € 1.400,00 € 1.370,74

Website: nieuwsbrief actualisatie € 2.000,00 € 2.032,81

Divers: mokken nieuwe website (present AKO leden) € 500,00 € 570,40

Inzet coordinatie Angela Thissen 
- Daadwerkelijk gemaakte kosten voor loon, premies, reizen en 

materiaal, 18 uur per week (€50.086,65: kostprijs o.b.v. calculatie 

achteraf)

- Opleiding coordinator (€4.087,50)

€ 56.304,00 € 54.174,15

Inzet Angela Thissen coordinerende groep (VWS project):
daadwerkelijk gemaakte kosten voor loon, premies, reizen en 

materiaal, 4 uur per week, 30 weken

€ 8.160,00 € 7.253,00

Inzet ondersteuning coordinatie 
(4 uur per week, 46 weken, €47,90 per uur)

€ 7.500,00 € 8.812,00

Inzet AKO team en ervaringskennis
waarvan €2.450 inzet externe voorlichtingen

€ 6.000,00 € 8.312,49

AKO kennisbijeenkomsten (3 totaal): zaalhuur, catering, 

stream, inhuur sprekers

€ 4.000,00 € 3.757,98

Accreditatie aanvragen: gehechtheid en verslaving 2022 en 

trauma 2023 

€ 536,00 € 1.419,33

€ 86.400,00 € 87.702,90

€ 10.655,36

Reservemiddelen (1-1-22) € 90.612,00

Reservemiddelen (1-1-23) € 101.267,36

BEGROTE 

UITGAVEN 

DAADWERKELIJKE 

UITGAVEN

2022 BEGROTE 

INKOMSTEN 

DAADWERKELIJKE 

INKOMSTEN 
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Dit jaarverslag, inclusief financieel overzicht 2022, is akkoord bevonden door: 

 

Angela Thissen (coördinator AKO) 

Jan-Kees Buitenhuis (controller Dimence groep) 

Jürgen Jolink (Mediant, voorzitter stuurgroep AKO) 

 

  

Naam autismenetwerk  Autisme Kennisnetwerk Overijssel 

Huidige convenant periode 2020 - 2024 

Naam organisatie penvoerder  Stichting Dimence (tevens boekhouder) 

Naam organisatie werkgever coördinator  Stichting Dimence  

Naam organisatie voorzitter netwerk  Mediant 

Naam coördinator  Angela Thissen en Els de Vries (ondersteuning) 

Aantal uur per week  Coordinator 18 uur per week, ondersteuner 4 uur per week  

Uurprijs 2022 (nacalculatie) Coordinator: €65 per uur (inclusief personele lasten en opleiding) 

Ondersteuner: €48 per uur 

  

 
 
 
  

Bijeenkomst autisme & gehechtheid 

(24 mei 2022, 16 zaal deelnemers en 

65 online) 
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BIJLAGE 1: RESULTATEN PER DOEL IN 2022 

 

In onderstaande tabel vindt u per doel wat in 2022 bereikt is. 

 

Doel 1: algemeen                                                                                     

Er is een regionaal convenant (AKO)                                                                                                               

 

1.1 Convenant 2020-2024 geactualiseerd met nieuwe bijlagen werkgeverschap 

Het huidige convenant van het Autisme Kennisnetwerk geldt over de periode 2020-

2024. De coördinator heeft in januari 2022 het convenant geactualiseerd naar 

aanleiding van de -in 2021 door het kernteam genomen- besluiten over het AKO 

werkgeverschap (toevoegen van bijlage 3 en 4). Het geactualiseerde convenant is op 

de website geplaatst. 

√ 

1.2 3 nieuwe AKO leden in 2022 

De coördinator heeft de toetredingsprocedure (kennismakingsgesprek, ondertekening 

convenant, toevoegen op AKO website, opstellen communicatiebericht, communicatie 

naar leden en externen) gevolgd voor: 

- ZorgPlus GGZ (maart) 

- AssortiMens (juni) 

- Prisma Loopbaanadvies (juni)  

- Phoenix residence (juli, gestagneerd bij ondertekening convenant) 

√ 

 

1.3 Wijziging in lidmaatschap: Trias in 2023 partnerlid 

In april 2022 is besloten dat Trias jeugdhulp met ingang van 2023 officieel partnerlid 

wordt van het AKO. In september 2022 besloten bestuurders Inge Scholing (Jarabee) 

en Louise Rouwhorst (Trias) dat alleen Inge Scholing meedoet aan de AKO 

kernteamvergaderingen, namens beiden. 

√ 

 

1.4 1 opzegging  

De coördinator heeft de AKO opzegging van Scauting verwerkt.  

Driestroomhuis Haaksbergen had al opgezegd (eind 2021) 

√ 

1.5 Accountantscontrole uitgevoerd en AKO boekhouding goedgekeurd 

Onvoorzien: De coördinator heeft meegewerkt aan een accountantscontrole bij de 

Dimence Groep (kostenplaats van het AKO zat in de steekproef) en heeft het 

convenant met alle ondertekende exemplaren van AKO leden aangeleverd. 

√ 

   

Doel 2: duurzame inrichting (governance)                                          

De inrichting van het netwerk is conform de afspraken in het convenant van het 

netwerk en conform de voorwaarden subsidie VWS                                                                                                                  

 

2.1 

 

2 kernteamvergaderingen  

In 2022 organiseerde het AKO 2 kernteam (stuurgroep) vergaderingen op 29 maart 

en 22 november.  

- Tijdens de eerste vergadering op 29 maart heetten we Evelyn Kamann (MEE 

IJsseloevers, opvolger Ria Brands) en Anton Maas (Jarabee, interim opvolger 

Gitta Griffioen) welkom. Ook kozen we een nieuwe voorzitter uit ons midden: 

Jürgen Jolink (Mediant).  

- Tijdens de 2e vergadering blikte het kernteam terug op alle activiteiten in 2022 

en werd de begroting voor 2023 vastgesteld. Ook werd besloten te stoppen met 

het gebruik van Teams als digitaal kantoor en er werd een presentatie gegeven 

over het EMA project. 

√ 

 

2.2 2 denktankbijeenkomsten 

De denktank AKO toekomst kwam in 2022 in totaal 2 keer bijeen: 

- Op 11 januari 2022 brainstormde de denktank ‘toekomstscenario’s’ online over 

de inhoudelijke ambitie van het Autisme Kennisnetwerk Overijssel en financiële 

scenario’s. De coördinator heeft bespreekpunten en voorstellen samengevat in 

een notitie (in Teams). Deze zijn besproken in het kernteam van 29 maart 2022. 

- Op 23 september 2022 vond overleg plaats tussen Angela/Nico, ter voorbereiding 

van de 2e denktank vergadering. 

√ 

https://www.autismeoverijssel.nl/kennisnetwerk/missie
https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/juergen-jolink-voorzitter-ako-kernteam
https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/start-van-het-raak-pro-project-enactive-mind-autisme-van-denkwijze-naar-werkwijze
https://zorgnetonline.sharepoint.com/:w:/r/sites/AKOproject/Shared%20Documents/General/AKO%20KERNTEAM/Denktank%20toekomstscenario%27s/220111%20Oplossingsrichtingen%20brainstorm%20denktank.docx?d=w69e28f0bd35b494c93fb6eaca4c6df1e&csf=1&web=1&e=itqSNH


8 
 

- Op 13 november 2022 vond een 2e denktank bijeenkomst plaats en is een begin 

gemaakt met een concept AKO toekomstplan. 

2.3 3 overleggen medewerkers AKO  

De coördinator werkt samen met mensen met autisme bij de voorbereiding en 

uitvoering van het AKO kennisprogramma: 

- Overleg eerste opzet kennisprogramma 2022 met Jasper Wagteveld en Nynke 

Zuurmond (14-01-22) 

- Overleg kennisbijeenkomst Werk met Nynke Zuurmond en Pepijn Gansevles (23-

02-22) en Pepijn Gansevles (04-07-22) 

- Evaluatie overleg samenwerking 2022 en vooruitblik kennisprogramma 2023 

(10-10-22): met Jasper Wagteveld, Pepijn Gansevles, Nynke Zuurmond  

√ 

 

2.4 6 werkoverleggen voorzitter kernteam 

De coördinator had 6 werkoverleggen met de voorzitter van het kernteam: 

- 27-01-22: werkoverleg Angela Thissen - Gitta Griffioen 

- 13-04-22: werkoverleg Angela Thissen - Jürgen Jolink 

- 16-05-22: werkoverleg Angela Thissen - Jürgen Jolink 

- 08-09-22: extra werkoverleg Angela Thissen - Jürgen Jolink 

- 27-09-22: werkoverleg Angela Thissen - Jürgen Jolink 

- 07-11-22: werkoverleg Angela Thissen - Jürgen Jolink 

√ 

 

2.5 5 werkoverleggen coördinator werkgever 

De coördinator had 5 werkoverleggen met haar werkgever (tevens lid kernteam): 

- 29-03-22: werkoverleg Angela Thissen - André van Boekholt 

- 27-07-22: extra werkoverleg Angela Thissen - André van Boekholt 

- 29-08-22: halfjaargesprek Angela Thissen - André van Boekholt 

- 11-10-22: werkoverleg Angela Thissen -  André van Boekholt 

- 21-12-22: jaargesprek Angela Thissen - André van Boekholt 

√ 

 

2.6 3 kennismakingen en 22 verschillende ervaringsverhalen geprogrammeerd, 

uitgevoerd door 9 mensen 

- Kennismaking met Bodee Leusink (21-02-22) 

- Kennismaking met Richard Hannink (02-06-22) 

- Kennismaking Karin Menkehorst (met Jasper Wagteveld) (23-06-22) 

In totaal zijn 22 verschillende ervaringsverhalen geprogrammeerd tijdens 5 online 

vragenuurtjes, 5 voorlichtingen, 3 (blended) kennisbijeenkomsten en 2 

ledenbijeenkomsten. Deze zijn uitgevoerd door 9 verschillende mensen, waarvan 3 

mensen voor het eerst hun verhaal deelden. 

√ 

 

 

2.7 In 2022 zijn in totaal 98 netwerkmails verstuurd (29 kernteam, 44 

contactpersonen, 19 betrokken, 6 externen) 

√ 

 

2.8 Actueel ledenbestand 

De coördinator hield het bestand van AKO contactpersonen en betrokkenen actueel, 

plande online kennismakingen bij wisselingen in de wacht en paste logo’s aan indien 

gevraagd: 

- Professionals van Vitree/Triade zijn uit het emailbestand gehaald en Vitree/Triade 

is verwijderd van de AKO website (pagina leden). 

- MEE wisseling in de wacht (maart) 

- Actualisatie namen en emailadressen bestuurders n.a.v. ledenvergadering en 

mailing jaarverslag 2021 aan bestuurders (februari) 

- Aanpassing logo Attendiz, Trias (februari), Accare (maart) 

- Kennismaking bestuurder Trias jeugdhulp voor kernteam deelname (april)  

- De coördinator en voorzitter van het AKO kernteam hebben kennis gemaakt met 

nieuwe bestuurder van Jarabee (september) 

- Zorgplus wisseling in de wacht (augustus) 

- NVA wisseling in de wacht (oktober) 

- Humanitas-DMH wisseling in de wacht (november) 

√ 

 

2.9 Jaarverslag 2021 opgeleverd en jaarverslag 2022 voorbereid √ 

https://www.autismeoverijssel.nl/kennisnetwerk/deelnemers/organisaties
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- Het AKO Jaarverslag 2021 is in januari 2022 conform landelijk format opgesteld 

en vastgesteld door het kernteam. In dit jaarverslag is het financieel 

jaaroverzicht 2021 opgenomen. Het ondertekende jaarverslag 2021 is ingediend 

bij het landelijk subsidieproject en is op de website geplaatst. 

- Stand van zaken uitvoering activiteiten 2022 heeft de coördinator bijgehouden in 

een overzicht in Teams, wat bij beide kernteamvergaderingen is geagendeerd en 

wat de basis vormde voor het jaarverslag 2022. 

2.10 Jaarplan 2023 opgesteld 

Het jaarplan 2023 is op 15-12-22 vastgesteld door het kernteam, gepubliceerd op de 

website en verspreid onder AKO contactpersonen.  

√ 

2.11 Financiele administratie uitgevoerd en gecontroleerd  

- De coördinator heeft de betaling van facturen en vrijwilligersovereenkomsten 

uitgevoerd in samenwerking met de afdeling boekhouding van Dimence en het 

Proquro systeem fiatteringssysteem. 

- Op 19 januari 2022 heeft de coördinator het financieel jaaroverzicht 2021 en 

jaarverslag 2021 afgestemd met de financieel controller van de Dimence Groep. 

- De coördinator heeft de contributie inning en overige facturering (tickets 

kennisbijeenkomsten, externe trainingen) aangestuurd, deze is uitgevoerd door 

de debiteurenadministratie van Dimence (april 2022). 

- De coördinator heeft in mei 2022 informatie aangeleverd aan de controller van 

de Dimence Groep, voor een accountantscontrole van de jaarrekening (die is 

goedgekeurd).  

- De coördinator heeft op 10 november 2022 met Jan-Kees Buitenhuis (controller 

Dimence Groep) de financiële verantwoording over 2022 doorgenomen en 

gecontroleerd. Een ondertekend financieel overzicht is naar de landelijke 

procesondersteuner gestuurd, tezamen met een inhoudelijke rapportage. Deze 

zijn 14-11 akkoord bevonden. 

√ 

 

 

 

2.12 Tijdregistratie bijgehouden 

De coördinator en ondersteuner hielden een tijdregistratie van coördinatie-uren bij in 

Excel in 2022.  

√ 

2.13 Afscheid en ode aan Gitta Griffioen 

Onvoorzien: Gitta griffioen nam afscheid van Jarabee en als voorzitter van het AKO 

kernteam. Coordinator Angela Thissen schreef namens alle AKO leden een ode aan 

Gitta en sprak die uit tijdens de AKO ledenvergadering (8 februari 2022). 

√ 

2.14 Afscheid en ode aan Ria Brands 

Onvoorzien: Ria Brands heeft het Autisme kennisnetwerk Overijssel overgedragen 

aan haar collega Evelyn Kamann. Coordinator Angela Thissen schreef namens alle 

AKO leden een ode aan Ria en zette haar in de bloemetjes tijdens een 

overdrachtsmoment op 22 februari 2022. 

√ 

2.15 Deelname Webinar Stam 

Onvoorzien: de coördinator nam 5 april deel aan het Webinar “Hoe laat je het talent 

van mensen met autisme tot bloei komen?” door Maarten van Klaveren van Stam BV. 

Ter voorbereiding van de bijeenkomst ‘Autisme en aan het werk’. 

√ 

2.16 Vervanging ondersteuning coördinatie 

Onvoorzien: in verband met ziekte van de ondersteuner van AKO heeft de 

coördinator samen met de werkgever voor tijdelijke vervanging gezorgd (dank Lindy 

Antheunisse!).  

√ 

   

Doel 3: kennisstructuur en ontmoeting                                                

Er is een structurele ontmoeting/samenwerking en een kennisinfrastructuur in de 

regio Overijssel 

 

3.1 

 

In 2022 werden 3 kennisbijeenkomsten georganiseerd, in totaal 368 

mensen bereikt  

- Autisme & Gehechtheid: 24 mei vanuit Helmertheater Enschede, livestream  

- Autisme & Verslaving: 29 juni vanuit studio OOTBTV, livestream  

√ 

https://www.autismeoverijssel.nl/kennisnetwerk/missie
https://www.autismeoverijssel.nl/over/missie-jaarplan-en-verslag
https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/ode-aan-gitta-griffioen
https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/ode-aan-gitta-griffioen
https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/ode-aan-ria
https://www.autismeoverijssel.nl/kennisnetwerk/kennisbijeenkomsten/autisme-hechting
https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/impressie-autisme-verslaving-29-juni-2022
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- Autisme & aan het Werk: 13 september vanuit Steerne Deventer  

De coördinator en ondersteuner werkten hierin samen met mensen met autisme. 

 

Gehechtheid (24-05-22): 

- In totaal hebben we 158 mensen bereikt met deze bijeenkomst over 

gehechtheid. 

- Op het hoogtepunt keken 65 deelnemers mee met de livestream. 

- 16 deelnemers waren aanwezig in de zaal: 8 AKO leden, 1 vrijwilliger van Iets 

Drinken in Hengelo, 6 (naasten van) mensen met autisme en 1 medewerker van 

Autlook.  

- 2 externen namen deel tegen betaling (1 in de zaal aanwezig en 1 online) 

- Van de 82 mensen die hadden aangegeven aanspraak te willen maken op 

accreditatie, hebben er 50 aantoonbaar deelgenomen. We hebben dus in totaal 

50 certificaten uitgereikt (39 SKJ, 3 FGzPt, 1 NIP, 7 NVO) 

Verslaving (29-06-22): 

- In totaal hebben we 139 mensen bereikt met deze bijeenkomst over 

gehechtheid. 

- Op het hoogtepunt keken 58 deelnemers mee met de livestream. 

- 20 deelnemers waren aanwezig in de zaal: AKO leden Erna Dogger, Sven 

Mestebeld, Humanitas DMH (4), RIBW (6), Jados (1), MEE (1), Trias (1) en 5 

(naasten van) mensen met autisme 

- Van de 55 mensen die hadden aangegeven aanspraak te willen maken op 

accreditatie, hebben er 33 aantoonbaar deelgenomen. We hebben dus in totaal 

33 certificaten uitgereikt (13 SKJ, 4 NVO, 16 bewijzen van deelname) 

Werk (13-09-22, samenwerking met NVA project WerkWeb-Autisme): 

- In totaal namen 71 mensen deel (geregistreerd op de lijst), onder hen AKO 

deelnemers van Attendiz, Dimence Groep, Erna Dogger training & coaching, 

Jados, Mediant, MEE, NVA, RIBW Overijssel, SOTOG, Stam en Zorgplus GGZ. En 

maar liefst 29 deelnemers uit 3 verschillende gemeenten, 2 leerwerkbedrijven, 3 

(potentieel) werkgevers, UWV en diverse ZZP’ers, waarvan sommigen uit het 

hoge noorden waren afgereisd naar Deventer. Ook waren 8 werkzoekenden 

aanwezig en zij werden tijdens de informatiemarkt één op één gekoppeld aan 

een gesprekspartner naar keuze (UWV, jobcoach, potentieel werkgever, etc.). 

- Concrete opbrengst: het bedrijf Thales had positieve ervaringen: "Wij zijn 

ondertussen met 3 kandidaten met autisme in gesprek over een functie of 

werkervaringsplek binnen Thales". 

- Onder deelnemers heeft de coördinator 2 december 2023 een mail gestuurd met 

uitnodiging voor online groepsinterviews over de bekendheid en het gebruik van 

WerkWeb-Autisme (werkwebautisme.nl), op verzoek van het Verwey-Jonker 

Instituut. 

- Zie impressie met reacties 

3.2 23 deelnemers 1e online AKO ledenvergadering 

Tijdens de eerste online ledenvergadering op 8 februari 2022 namen 23 deelnemers 

deel en werd het jaarplan 2022 en het jaarverslag 2021 besproken. Ook werd een 

AKO sfeervideo getoond, gemaakt door Pepijn Gansevles.  

√ 

3.3 22 deelnemers 2e AKO ledenbijeenkomst  

De tweede ledenvergadering vond plaats in de Steerne in Deventer op 7 juni 2022, 

Het thema ‘samenwerken vanuit gelijkwaardigheid’ stond centraal. In totaal namen 

22 deelnemers deel, uit 12 verschillenden organisaties. Gijs Horvers was 

gespreksleider, zie een impressie. 

√ 

3.4 14 deelnemers bij 4 kwartaal overleggen werkgroep (L)VB en autisme  

De coördinator faciliteerde 4 overleggen met de AKO contactpersonen van (L)VB 

organisaties in 2022. In MS Teams is een aparte kennismap aangemaakt voor deze 

werkgroep: 

- 18-01-22: eerste kwartaaloverleg: 3 deelnemers 

√ 

 

https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/impressie-autisme-en-aan-het-werk
https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/impressie-autisme-en-aan-het-werk
https://www.youtube.com/watch?v=FVg675jJOyk
https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/10-jaar-ako-samenwerking-vanuit-gelijkwaardigheid-gevierd
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- 12-04-22: tweede kwartaaloverleg: 4 deelnemers 

- 06-09-22: derde kwartaaloverleg: 4 deelnemers 

- 06-12-22: vierde kwartaaloverleg: 3 deelnemers 

3.5 In totaal 75 deelnemers bij 5 online AKO vragenuurtjes  

De coördinator organiseerde samen met en in overleg met mensen met autisme 5 

online vragenuurtjes, tijdens elk vragenuurtje beantwoordde iemand met autisme 

vragen rondom thema’s (zie archief met links naar impressies):  

- 01-02-22: 1e online vragenuurtje over omgaan met stress, burnout, bijkomende 

(lichamelijke) klachten, medicatie (n=14) 

- 29-03-22: 2e online vragenuurtje over depressie, rouwverwerking, suïcide (n=19) 

- 31-05-22: 3e online vragenuurtje over gehechtheid (n=11)  

- 25-10-22: 4e online vragenuurtje over slaapproblematiek (n=19) 

- 29-11-22: 5e online vragenuurtje over een gezin vol autisme (n=12) 

√ 

3.6 150 mensen bereikt bij 5 voorlichtingen/trainingen op aanvraag:  

De coördinator verwerkte externe aanvragen voor voorlichtingen etc.: 

- Mail van Marieke Maas van het SWV Deventer (februari 2022) 

- Gesprek met Frank Kliebisch van NICE innovations over EMOGY en verspreiding 

van informatie (februari 2022) 

- Trainingen ABC voor Stichting VCO Consent (12 mei en 2 juni 2022) door Nynke 

Zuurmond met in totaal 12 deelnemers 

- Filmavond Mind My Mind voor SOTOG (8 november 2022) door Annelien Blom-

Ziengs en Angela Thissen met 120 bezoekers 

- Voorlichting tijdens SOTOG scholing carrousel over autisme, depressie en 

suïcidaliteit op 18 november 2022 door Nynke Zuurmond met 18 deelnemers 

- Training ABC voor Stichting Ieder kind telt op 7 december 2022 door Nynke 

Zuurmond  

- Aanvraag verwerkt voor ABC training voor zorgorganisatie Van Boeijen in 

Meppel, uit te voeren door Nynke Zuurmond (1 februari 2023) 

- Aanvraag ontvangen en verwerkt voor voorlichtingsavond over autisme en 

verslaving, via Attendiz en samen met Tactus (22 februari 2023). 

√ 

 

 

 

 

3.7 SKJ/NIP/NVO/FGzPt accreditatie toegekend voor 2 kennisbijeenkomsten in 

2022 en aangevraagd voor 1 kennisbijeenkomst in 2023. Accreditatie 

uitgebreid met VSR, Registerplein en Register Vaktherapie 

- De coördinator heeft de blended AKO kennisbijeenkomsten accreditatie 

aangevraagd  bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), de Nederlandse 

vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), het Nederlands Instituut 

van Psychologen (NIP: Kinder- en Jeugdpsycholoog) en de Federatie van 

Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt): 

o Gehechtheid (24-05-22): SKJ/NIP/NVO/FGzPt toegekend 

o Verslaving (29-06-22): SKJ/NIP/NVO/FGzPT toegekend  

- De coördinator heeft SKJ/NIP/NVO/FGzPt accreditatie aangevraagd voor de 

kennisbijeenkomst Autisme & trauma(verwerking), die op 28 februari 2023 

plaatsvindt.  

- De coördinator heeft autorisatie aangevraagd (en toegekend gekregen) bij de 

Vereniging voor Verpleegkundig Specialisten (V&VN, VSR), het Registerplein en 

Register Vaktherapie. Ook is bij deze verenigingen accreditatie aangevraagd voor 

de kennisbijeenkomst over trauma in 2023. 

√ 

 

3.8 3 facturen kennisbijeenkomsten verstuurd naar niet-leden 

De coördinator heeft 2 (professionele, niet AKO lid) deelnemers aan de AKO 

kennisbijeenkomst een factuur na afloop van de bijeenkomst (in samenwerking met 

de debiteurenadministratie) gestuurd: één voor deelname en twee voor terugkijk-

links. 

√ 

3.9 Deelname bij accreditatie toekenning aantoonbaar gemaakt en 83 

certificaten (NIP/NVO/SKJ/FGzPt) verwerkt 

De coördinator controleerde aantoonbare online deelname bij AKO 

kennisbijeenkomsten (via logbestand en chat) en verwerkte deze t.b.v. accreditatie:  

 

https://www.autismeoverijssel.nl/bijeenkomsten/archief
https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/mind-my-mind-in-t-berflo-in-hengelo-succes
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- Gehechtheid (50 in totaal): de ondersteuner maakte op basis van de 

aanwezigheidsregistratie 39 SKJ accreditatiebewijzen en verstuurde deze per 

mail naar iedere deelnemer afzonderlijk. De coördinator verwerkte de presentie 

van de overige 11 deelnemers online via PE-online voor NIP/NVO/FGzPt 

deelnemers. 

- Verslaving (33 in totaal): de coördinator verwerkte online 4 NVO accreditaties en 

14 SKJ accreditaties. Bij 8 deelnemers was het SKJ nummer onjuist en werden 

geen punten toegekend. Aan hen heeft de coördinator een mail en bewijs van 

deelname gestuurd. Aan 7 deelnemers is een bewijs van deelname gemaakt, op 

speciaal verzoek.  

3.10 Beschikbaar maken en verspreiden terugkijk-links kennisbijeenkomsten aan 

deelnemers en op aanvraag (157 views) 

De coördinator zorgde voor het beschikbaar maken en verspreiden van een 

terugkijk-links: 

Online vragenuurtje over depressiviteit (29-03-22): 3 views 

- Het online vragenuurtje over depressie, rouwverwerking en suïcide is met 

toestemming van alle aanwezigen opgenomen, een terugkijk-link is gemaild naar 

een medewerker van Ambiq en het RIBW, die hier specifiek om vroegen.  

Kennisbijeenkomst Autisme & Gehechtheid (24-05-22): 72 views 

- 158 mensen hebben een tijdelijke terugkijk-link ontvangen op de dag na de 

kennisbijeenkomst: deze is 52 keer bekeken.  

- De terugkijk-link naar de kennisbijeenkomsten Autisme & Gehechtheid in 2021 

en 2022 zijn aangevraagd en verzonden naar: de Dimence Groep (Jeugd GGZ, 

Mindfit), Jados, 7 deelnemers aan online vragenuurtje over gehechtheid (31-05-

21), Jarabee, Accare, DTZC, RIBW Overijssel, Trias. Deze had 20 views. 

Kennisbijeenkomst Autisme & Verslaving (29-06-22): 82 views 

- 138 deelnemers hebben een tijdelijke terugkijk-link ontvangen een dag na de 

bijeenkomst: deze is 76 keer bekeken. 

- De terugkijk-link naar de kennisbijeenkomst Autisme & Verslaving is 

aangevraagd en verzonden naar Trias. Deze had 6 views. 

√ 

3.11 Deelnemersregistratie AKO activiteiten uitgevoerd 

De coördinator registreerde het aantal daadwerkelijke deelnemers bij alle AKO 

activiteiten (indien niet bekend het aantal aanmeldingen) en koppelde dit terug aan 

het kernteam, de AKO contactpersonen en nam deze op in het jaarverslag 2022. Zie 

bijlage bij dit overzicht. 

√ 

 

3.12 Invitational conference en AWA bestendigingsoverleg bijgewoond 

- Onvoorzien: coördinator was live en ondersteuner was online aanwezig bij de 

invitational conference ‘Crisis of kans in de autismehulpverlening?’ op 23 maart 

2022. Georganiseerd door het SCOS van Dimence.  

- Onvoorzien: coördinator schoof aan bij overleg t.b.v. bestendiging Academische 

Werkplaats Autisme (15-09-22) 

√ 

 

 

   

Doel 4: signaalfunctie                                                                              

Het regionale netwerk heeft een signaalfunctie                                                                                                                 

 

4.1 

4.2 

4.3 

85 vragen beantwoord in 2022  

De ondersteuner en coördinator beantwoordden alle mails (eigen inbox, info autisme 

Overijssel mailbox, websiteformulieren) en telefoontjes en hielden een jaaroverzicht 

2022 bij met binnengekomen vragen, conform format vanuit het landelijk netwerk. 

Soort vraag aantal percentage 

Advies 4 5% 

Beleidsvraag 2 2% 

Delen informatie  28 33% 

Netwerkvraag 12 14% 

Onderzoeksvraag 6 7% 

Sociale kaart (aanbod) 15 18% 

Wegwijsvraag 15 18% 

√ 
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N.v.t. 3 4% 

totaal: 85 100% 

 

 

Doel 5: informatiefunctie                                                                         

Het regionale Autismenetwerk heeft een informatieve 

functie                                                                                                                      

 

5.1 43.889 paginaweergaves en 15.582 bezoekers website 

De ondersteuner en coördinator houden de website inclusief sociale kaart bij (zie ook 

doel 7): 

- 43.889 paginaweergaves   

- 15.582 bezoekers 

√ 

5.2 Er zijn 8 nieuwsbrieven verstuurd (naar 463 volgers): 

04-02-22, 09-03-22, 08-04-22, 09-06-22, 07-07-22, 22-09-22, 29-11-22, 20-12-22 

√ 

 

5.3 1316 volgers FB, 552 volgers LinkedIn en 1007 volgers Twitter 

- De (kennis)bijeenkomsten over gehechtheid, verslaving en werk zijn gepromoot 

via een Facebook event  

- 712 volgers en 604 vind ik leuks Facebook, 552 volgers LinkedIn en 1007 volgers 

Twitter 

√ 

5.4 Sfeervideo AKO kennisbijeenkomsten opgeleverd (Pepijn): 215 views 

Pepijn Gansevles heeft een sfeervideo gemaakt van de AKO kennisbijeenkomsten en 

deze is gepubliceerd en verspreid, allereerst verspreid onder leden (8 februari), 

betrokkenen (22 februari), geïnteresseerden (7 maart) en externen via een 

nieuwsbrief en social media (8 maart) 

√ 

5.5 Vraagboom Oekraïne opgesteld 

Onvoorzien: de coördinator heeft met hulp van alle contactpersonen een vraagboom 

voor kinderen en jongeren met autisme in Twente opgesteld op verzoek van 

Margretha du Carmo van Nu Twente | Noaberschap Ukraine-Twente: deze 

organisatie springt in de bres, coördineert en zorgt voor host-families in Twente voor 

vluchtelingen uit Oekraïne (https://www.nutwente.nl/), april 2022 

√ 

5.6 Sfeervideo AKO ledenvergadering opgeleverd (landelijk): 200 views 

Onvoorzien: camerajournalist Kim de Bis maakte een sfeervideo van onze 

ledenbijeenkomst op 07-06-22, met korte interviews met Pepijn Gansevles, Nynke 

Zuurmond, Angela Thissen en Els de Vries 

√ 

   

Doel 6: landelijke verbinding                                                                

De coördinator levert een bijdrage aan de kennisbevordering en kennisdeling van 

en tussen de regionale netwerken (met uiteindelijk het realiseren van een 

landelijke kennisinfrastructuur als doel)                                                                                                                   

 

6.1 

6.2 

3 landelijke coördinatorenoverleggen en 1 kennisdeelbijeenkomst 

bijgewoond 

De coördinator is aanwezig bij de (online) landelijke coördinatoren overleggen, 

samen met iemand met autisme. 

- 15-02-22: met Pepijn Gansevles 

- 14-04-22: met Jasper Wagteveld 

- 06-10-22: met Nynke Zuurmond 

De coördinator was aanwezig bij de landelijke kennisdeelbijeenkomst voor 

coördinatoren (15-06-22). 

√ 

6.3 3 landelijke inventarisaties ingevuld en 3 landelijke opbrengsten verspreid 

De coördinator nam actief deel aan landelijke inventarisaties en Q&A’s en 

verspreidde informatie en landelijke opbrengsten onder AKO contactpersonen: 

- Februari: lancering pagina met landelijke Webinars en uitkomsten evaluatie 

samenwerking met (naasten van) mensen met autisme 

- Maart: inventarisatie NVA congres deelname 

√ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FVg675jJOyk
https://www.nutwente.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=HwzwBR3-GGg


14 
 

- Maart: deelnemers gezocht voor concept brochure landelijke informatietafel 

autisme (na de diagnose) 

- Maart: opties voor etaleerpagina landelijke website doorgegeven 

- April: deelname inventarisatie banner 

- April: uitzetten en terugkoppelen vraag over rol van netwerken in situatie 

Oekraïne  

6.4 

6.5 

Facturering basisinzet coördinatie 2021 en 2022 verantwoord voor subsidie 

- De coördinator heeft in maart 2022 gezorgd voor facturering van deel 2 van de 

basisinzet coördinatie in 2021 (€10.000), nadat het AKO jaarverslag 2021 was 

goedgekeurd. 

- De factuur voor deel 1 (€10.000) van de basisinzet coördinatie in 2022 is in 

januari 2022 verzonden, na goedkeuring van het ingediende AKO jaarplan 2022.  

- De factuur voor deel 2 (€14.225) van de basisinzet coördinatie is in november 

2022 verzonden, na goedkeuring op ingediende financiële en inhoudelijke 

verantwoording. 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Coordinator nam deel aan landelijke coördinerende groep 

De coördinator nam -net als in 2021- deel aan de coördinerende groep in 2022, ter 

afsluiting van de huidige subsidieperiode (2018-2022). Dit betreffen extra uren 

(174,5 uren in totaal, €13.087,50), die door Dimence zijn gefactureerd. Ze zijn op 

het financieel overzicht van AKO zichtbaar.  

- Werkoverleggen coördinerende groep op 13-01-22, 20-01-22, 03-02-22, 17-02-22, 24-02-

22, 16-03-22, 31-03-22, 07-04-22, 19-04-22, 18-05-22, 01-06-22, 09-06-22, 27-06-22 

- Overleg coalitie toekomst 11-01-22, 01-02-22, 21-03-22 

- Overleg coalitie afsluitende bijeenkomsten en producten 27-01-22, 10-02-22, 14-02-22, 

16-03-22, 11-04-22, 

- Samenvatting vragenlijst ‘evaluatie MS teams’ gemaakt o.b.v. 13 reacties van 

coördinatoren (januari en februari) 

- Inrichten en actualiseren webpagina met Autisme Webinars in Nederland 

- Coordinator heeft gezorgd voor voorbereiding van de agenda van coördinatoren overleg 

(15-02) en het notuleren coördinatoren overleg (15-02) 

- Coalitie inzet mensen met autisme, eindverslaglegging van evaluatie 2021 (februari) 

- Analyseren regionale jaarverslagen 2021 tot totaalopbrengsten (februari - juni) 

- Voorbereiding factsheet opbrengsten 2021 met extern ontwerper (maart - juli) 

- Voorbereiden afsluitende bijeenkomst op 15 juni voor coördinatoren (april, mei, juni) 

√ 

 

 

   

Doel 7: Ontwikkel/borgfunctie in de regio, met de website als aandachtspunten in 

2022  

 

7.1 Nieuwe website opgeleverd 

Coördinator, ondersteuner en mensen met autisme actualiseren de huidige website 

met de beheerder van de website (A&M Impact), met een nieuwe look-a-feel, 

navigatie, aanmeldformulieren en beheersysteem: 

- Op 14-01-2022 is een voorstel voor de navigatie van de nieuwe website 

besproken met Jasper Wagteveld en Nynke Zuurmond. 

- Op 17-01-2022 vond een brainstormoverleg plaats met A&M Impactdiensten 

over de gewenste navigatie van de nieuwe website.  

- Diverse ontwerpen zijn aan mensen met autisme en het kernteam voor feedback 

voorgelegd (februari). 

- Op 14-03-2022, 31-03-2022 en 21-04-22 hebben Els de Vries en Angela Thissen 

technische uitleg gekregen over de website, het eerste frame is 16-03 

opgeleverd en Els en Angela zijn vervolgens de pagina’s gaan vullen. 

- Op 17-05-22 waren Els en Angela aanwezig tijdens een event van A&M Impact 

en volgden zij workshops over online vindbaarheid van websites en 

toegankelijkheid van websites voor mensen met een beperking. Op 28-07-22 

ontving de coördinator een zomerscan van de homepagina van het Autisme 

Kennisnetwerk Overijssel via Charlotte van Oostrum (firmground.nl) met tips 

√ 
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waarmee je direct kunt starten om de toegankelijkheid van de website te 

verbeteren.  

- Website ging 02-06-22 live en werd 07-06-22 gepresenteerd tijdens de 

ledenvergadering in Deventer. Alle AKO contactpersonen ontvingen een mok in 

nieuwe loof-and-feel. 

   

Coördinator heeft opleiding ‘Regie in ketens en netwerken’ aan de Erasmus 

Academie met goed gevolg afgerond (maart – september 2022) 

 

 - Zie omschrijving van de opleiding ‘Regie in ketens en netwerken’.  

Coordinator heeft deze opleiding gevolgd en afgerond met een 8 als 

eindbeoordeling. Deze opleiding was akkoord door werkgever André van Boekholt 

(Dimence, lid AKO kernteam) en conform gemaakte afspraken in het kernteam 

van het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (besluit kernteam 16-11-21). 

√ 

 

https://www.eur.nl/erasmusacademie/cursus/opleiding-regie-ketens-en-netwerken?gclid=Cj0KCQiA09eQBhCxARIsAAYRiynrvKcOjdlOm1CQgxrcGup8q-hYVA5PUuMx78az4mpabgnmz6lXJWEaAqIzEALw_wcB
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Vragenuurtje 1 Ledenvergadering Vragenuurtje 2 1e KennisbijeenkomstVragenuurtje 3 Ledenbijeenkomst2e Kennisbijeenkomst3e KennisbijeenkomstVragenuurtje 4 Vragenuurtje 5

1-feb 8-feb 24-mei 31-mei 7-jun 29-jun 13-sep 25-okt 29-nov

Stress: Jasper Online Depressie: 

Nynke

Gehechtheid: 

Hanneke, Nynke

Deventer WERK Slaap: Nynke Gezin autisme: 

Richard 
aanmeldingen SKJ/NIP/NVO/FGzPt uitgereikt aanmeldingen SKJ/NIP/NVO/FGzPt uitgereiktop lijst aanwezig

Accent op Talent 1 1 1

Accare 1 22 13 3 2 26

Ambiq 2 6 4 1 1 4 2 12

Assortimens 0

Attendiz 1 10 8 1 20

Autismehuis 7 7

Aveleijn 2 2

Baalderborg groep 1 1 2

Curess 1 1

De Dimence Groep 1 1 3 7 1 1 20 4 8 2 3 46

De Twentse Zorgcentra 1 1 1 1 3

Driestroomhuis Haaksbergen 0

Erna Dogger autismecoach 1 1 1 1 1 1 4

Frion 1 1 1 1 3

Frits Stribos 1 1

Humanitas DMH 1 2 1 2 7 1 12

Jados 1 1 2 3 7

Jarabee 1 1 2

Karakter 1 1 1 7 2 1 2 3 1 3 19

Mediant 1 31 11 1 1 11 5 1 46

MEE SAMEN 2 1 5 1 1 11 3 2 1 23

NEVS 1 1 1 2

NVA Overijssel 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 13

Pluryn 1 3 1 4 2 8

Prisma Loopbaanadvies 0

RIBW Overijssel 2 2 5 4 21 1 5 5 4 48

Scauting Twente 1 1 1 2

SOTOG 2 1 1 4 2 4 2 1 15

Stam Overijssel 1 1 1 3

Trias 8 2 1 4 1 13

WelzijnPlus 0

WijKracht 1 2 1 3

Zorgplus GGZ 2 2 2 1 7

extern (niet leden) 2 2 2 29 33

extern (naasten/mensen met autisme)2 2 2 26 2 4 13 11 60

Iets drinken 3 1 4

sprekers 1 1 4 3 3 4 5 1 1 20

meekijkers 1 1 2

organisatie 1 2 1 3 2 1 1 2 4 5 1 1 18

Totaal # deelnemers 14 23 19 158 50 11 22 139 33 71 19 12 488

Kijkers live stream kennisbijeenkomst 65 58 83

Deelnemers in de zaal aanwezig 16 20

Stream meekijkers 0 0 14

Aangevraagde certificaten (bij aanmelding) 82 55 150

Uitgereikte certificaten (o.b.v. deelname) 50 33 652

SKJ 39 14

NIP 1 0

NVO 7 4

FGzPt 3 0

bewijzen van deelname 15

No show (ontvangen terugkijk link) 68 60

No show onder aangemelde deelnemers met accreditatie 32 22

No show in percentage 43% 39% 43% 40%

# organiserend comite

Waardering bijeenkomst (online evaluatie) 7.8 7,8 7,6

Waardering stream (online evaluatie) 8,3 7,8

YouTube terugkijk viewers onder deelnemers 52 76

YouTube terugblik viewers op verzoek/extern 20 6

Inkomsten uit tickets externen (niet AKO leden)

 €125 deelname en €50 voor terugkijk link 1*ticket, 1*terugkijklink 1*terugkijklink

GEHECHTHEID VERSLAVING

BIJLAGE 2: OVERZICHT 

DEELNEMERS AKO 

ACTIVITEITEN 2022 

AKO KENGETALLEN (bron jaarverslagen) 2022 2021 2020 2019

# AKO leden 33 31 31 28

# nieuwe leden 3 5 5 0

# opzeggingen 1 2 5 0

Inkomsten ledencontributie € 56.150 € 56.100 € 65.000 € 63.050

# kernteam vergaderingen 2 2 2 2

# denktankbijeenkomsten 2 0 0 0

# AKO team overleggen 3 2 1 3

# werkoverleggen voorzitter 6 7

# werkoverleggen werkgever 5 4

# kennismakingen nieuwe mensen met autisme 3 3

# netwerkmails 98 62 19

# kennisbijeenkomsten 3 3 3 2

# online vragenuurtjes 5 7 0 0

# online ledenbijeenkomst 1 1 0 0

# fysieke ledenbijeenkomst 1 0 1 1

# kwartaaloverleggen (L)VB 4 1 0 0

# externe voorlichtingen en trainingen 5 1 0 4

# totaal aantal mensen bereikt met alle activiteiten 652 828 473

waarvan AKO leden 555 721

# mensen met autisme ingezet 8 11 9 9

# ervaringsverhalen ingezet 22

# uitgereikte certificaten 83 315 193 0
NIP 1 1 0

NVO 11 6 0

FGzPt 3 0 0

SKJ 53 298 193

Registerplein 0 0 0

Verpleegkundig Specialisten 0 0 0

Vaktherapeuten 0 0 0

bewijzen van deelname 15 0 0

# verkochte tickets kennisbijeenkomsten (€125) 1 11 0 0

# verkochte terugkijk-links (€50) 2 5 0 0

# binnengekomen vragen (website/telefoon/mail) 85 87 84 91

# views terugkijk links kennisbijeenkomsten 157 70

# views sfeervideo's AKO bijeenkomsten 415

# paginaweergaven website 43.889 53.294 52.340

# bezoekers website 15.582 17.988 16.739

# nieuwsbrieven 8 10 9

# volgers Linked In 552 413

# volgers twitter 1007 1015

# volgers facebook 1316 1134

totaal aantal volgers 2875 2562

# landelijke coordinatoren overleggen 4 4 3 3


