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We kennen elkaar sinds 2011 toen ik als coördinator van het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (heette toen
samenwerkingsverband Autisme Overijssel) aan de slag ging.
Jij was een van de eerste mensen die ik toen ontmoette: als bevlogen hulpverlener van het eerste uur zette jij je
met hart en ziel in voor mensen met autisme. Soms tegen de stroom in roeiend, maar altijd bereid om te blijven
strijden voor een goede hulpverlening aan die mensen die zorg nodig hebben, op weg naar een betere toekomst voor
deze cliënten.
Dankzij jouw inspanningen was de
Samenwerkingsverband autisme Overijssel
kenniskring met professionals in West
Overijssel actief gebleven, terwijl deze in anno november 2011
Twente tijdens de coördinator loze periode
RIAN WestOverijssel (WO)
was gesneuveld. Ook had jij als voorzitter
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bijeen en actief gehouden.
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Je was van onschatbare waarde bij de
innovatie die volgde: de vaste
samenstelling van de consultteams
uitbreiden met mensen met autisme en
het bespreken van adviesvragen samen
met de aanvrager, de betreffende persoon
met autisme en diens eigen netwerk. In
Overijssel waren we een van de eersten
die dit vanuit gelijkwaardigheid in praktijk
brachten. Tot op de dag van vandaag
nemen organisaties hier initiatieven in,
Trias is een van deze organisaties!
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Binnen het project Autisme & Eigen Kracht (AEK) speelde je een sleutelrol: je was
ambassadeur naar je Trias collega’s en als voorzitter van het consultteam Zwolle werkte je mee
aan een prachtig filmpje (483 kijkers!) in 2014. De foto links is eind 2013 gemaakt tijdens een
AEK oogstbijeenkomst in Raalte.
Nog steeds word ik erg blij als ik je zie. Je bent een anker voor mij en het Autisme Kennisnetwerk
Overijssel. Een baken van vertrouwen en kennis: wat weet jij veel en wat ken jij veel mensen.
Vragen waarop Els en ik het antwoord schuldig moest blijven kunnen wij altijd aan jou stellen: jij
weet altijd wel een spoor te benoemen waarop we kunnen voortborduren.
Ook introduceer jij bij vergaderingen en bijeenkomsten vaak een stagiair: je hebt ook oog voor de toekomst en het
belang van goede opleidingsmogelijkheden.
Je neemt afscheid van een prachtig werkend leven. Ik heb begrepen dat je stopt in het primair proces maar nog wel
projectmatig blijft werken bij Trias. Dat is een geruststelling voor ons. Je bent niet alleen een vakman, maar ook een
warm, loyaal en lief mens. Precies op de enige dag die ik dit najaar in mijn agenda had geblokt voor een andere
verplichting, vier jij jouw afscheid. Met pijn in mijn hart kan ik dus niet aanwezig zijn. Ik ga die dag niet alleen jouw
fijne energie missen, maar ik mis ook alle mooie woorden die vast en zeker over jou gesproken gaan worden.
Vandaar deze bijdrage, mede namens Els de Vries, Gitta Griffioen (voorzitter stuurgroep) en al jouw collega’s bij het
Autisme Kennisnetwerk Overijssel,
het ga je goed en tot snel 😉,
Angela Thissen

