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DOEL 1
Autisme 
netwerken

Convenantpartijen
437 betalend | 91 niet-betalend 

528

Convenant aanwezig

17

Regionale netwerken 

18

De actieve netwerken zijn te vinden op de website 

autismenetwerkennederland.nl

Ik stop met mijn eenmanszaak en ga weer in loondienst werken”.
Noord-Brabant West

Het is fijn om directe lijntjes te hebben met (ervarings)deskundigen op allerlei gebieden  
rondom autisme in de regio. Door de inbreng van (ervarings)deskundigen in het  
netwerk en ophalen van verhalen kan het sociaal team met de gemeente kijken hoe  
wij onze dienstverlening kunnen verbeteren”.
Yvonne (sociaal werker gemeente Molenlanden), Zuid-Holland Zuid 
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DOEL 2
Duurzame inrichting 
(governance)

Stuurgroep-
vergaderingen

61

Ik vind het heel fijn dat ik kan bijdrage aan de verbetering van kennis over  
autisme op mijn eigen manier. Ik ondersteun bij het beheer van de website en  
zit in verschillende werkgroepen”. 
P.W. (ervaringsdeskundige), Zuid-Limburg

Mijn rol is ook ‘haler’. Doordat ik kom ‘halen’ in het netwerk heb ik wat te bieden 
aan mensen met autisme, mijn collega’s en mijn netwerk”. 
Zuid-Holland Zuid 

Werkoverleggen tussen coördinator/voorzitter 
stuurgroep en werkgever/penvoerder

179
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DOEL 3
Kennisstructuur  
en ontmoeting

Proeftuinen/ 
werkgroepen/overig

170

Kennis-/ 
netwerkbijeenkomsten

142

Voor mij vooral veel herkenning, maar tijdens het netwerken merkte ik dat hulpverleners  
waar ik dan mee sprak hen zeker aan het denken heeft gebracht om anders te kijken naar 
autisme en ook mijn ervaringen m.b.t. de sprekers wilde weten en/of hoe ik bij een andere  
benadering mij zou voelen. Met name het voorbeeld van de 2 bergen bracht discussie op 
gang aangezien hulpverleners op verschillende manieren m.b.t afstand en gelijkwaardig
heidspositie naar de cliënten te werken.”
Drenthe

‘Waarom moeilijk doen als het samen kan’, ‘beweging maken’, successen delen,  
‘ANG (com)Passie!”
Groningen 

Mensen 
bereikt

5002

OPBRENGSTEN 2022 >IN ÉÉN OOGOPSLAG



DOEL 4
Signaalfunctie

Geregistreerde signalen/vragen  
die bij het autismenetwerk  

binnenkomen

1030

Netwerken hebben gebruik gemaakt  
van de monitor bij het registreren  

van binnengekomen vragen

13

Wij hebben in januari, februari, in de autismeweek, in juni en in de maanden oktober,  
november en december naast de reguliere regiobijeenkomsten (12) ook extra bijeenkomsten 
georganiseerd met steeds tussen de 10 en 60 deelnemers. Een deel was online, maar veel  
kon dit jaar ook weer fysiek. Denk aan de professionele inzet dierbegeleiding bij autisme,  
een meeting over Levensloopbegeleiding, een kennissessie over autisme en scheiden,  
autisme op latere leeftijd, autisme en werk samen met Autismewerkweb, en autisme en  
moeilijk verstaanbaar gedrag én wat heb je daar zelf in te doen als begeleider met een  
psychomotore therapeut van ’s Heeren loo”.
Noord-Holland Zaanstreek & Waterland 

Respect voor hen die hun grenzen getrotseerd moeten hebben om op een druk symposium 
als dit te delen wat hun weg met hun autisme hen gebracht heeft in het leven. Ook een hart 
onder de riem als je zorgen hebt om je eigen kind en het vinden van een weg in het leven.”
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DOEL 5
Informatiefunctie

Netwerken hebben 
aanvullend social media

12
Regionale websites  

(sociale kaart)

17
Nieuwsbrieven

58

4.634
volgers

5.196
volgers

2.001
volgers

278
volgers

Wat een mooie site! En mooi ingedeeld, rustige uitstraling, duidelijk hoe je door kunt linken  
naar een onderwerp. Ook het systeem met de sociale kaart die je per rubriek kunt aanklikken”.
Gelderland 

Wil je via deze weg toch nogmaals bedanken voor de moeite die je neemt om met mij  
te bellen, ondanks dat je verder niet aan ons verbonden bent. Ik waardeer dit erg,  
en merk ook echt wel hoe fijn het is om met iemand te praten die de situatie snapt en  
zich kan voorstellen wat onze dochter meemaakt, dat is iets wat ik wel heb gemist in het  
vorige hulpverleningstraject”.
Groningen
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DOEL 6
Landelijke  
verbinding

Landelijke/regio  
overstijgende bijeenkomsten  

in regio’s (online)

9

Vergaderingen van 
de landelijke 

coördinerende groep 

13

Landelijke  
coördinatoren  

overleggen

4

Na een rondje netwerken heb ik altijd ideeën of aanknopingspunten voor mijn eigen  
netwerk in ZHZ. Het delen en herkennen geeft me energie.”
Nel, Zuid-Holland Zuid

Luister hier naar 
onze podcast

Klik hier

Kijk hier naar de 
livestream

Klik hier

Kijk hier naar de 
etalagepaina

Klik hier
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DOEL 7
Ontwikkelfunctie

(naasten van) met autisme 
ingezet bij een activiteit van een van 

de regionale netwerken

221

Een heel waardevolle oproep om echt met elkaar te verbinden”.
Gelderland 

Pilots / projecten / 
innovaties

20

OPBRENGSTEN 2022 >IN ÉÉN OOGOPSLAG



Financiën
In 2022 genereerden regionale netwerken 50% van hun inkomsten  
zelf met betalende convenantpartners en gemiddeld 50% van de  

inkomsten bestond uit de landelijke subsidie.

• De activiteiten in de 18 regionale netwerken zijn gerealiseerd met een totaalbedrag 
 van € 973.038,04. 

• 83% personele middelen en 17% overige kosten (inzet ervaringsdeskundigheid en 
 materiële middelen: website, bijeenkomsten)
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