
Beste José,        

Sinds 2012 ben jij betrokken bij de stuurgroep van het Autisme Kennisnetwerk 

Overijssel (AKO) namens Ambiq. Je nam in september van dat jaar het stokje 

over van bestuurder Diny Haafkes. En met verve! 

Al in de jaarverslagen uit 2008 en 2009 van het Samenwerkingsverband 

Autismehulpverlening Overijssel (zoals het AKO toen nog heette) zien we 

Ambiq terug: “Diny Haafkes namens LVG de Eik en Vitree, voorheen De Reeve 

en jeugdzorg Flevoland”. Op 1 januari 2011 is Ambiq uiteindelijk ontstaan uit 

een fusie tussen De Eik, Dreei en Z.O.N.. Onder jouw constante leiding heb je de 

jaren daarna een eenheid weten te creëren voor je personeel in een sterk 

veranderende buitenwereld. Dat is heel bewonderenswaardig.  

We leerden je direct kennen als een actief bestuurder die altijd de 

samenwerking opzocht. Je nam niet alleen deel aan de stuurgroep van het 

Autisme Kennisnetwerk, je zat ook in het bestuur van IszO ( Intersectoraal 

Zorgprogramma Gedragsstoornissen Overijssel), Hulp aan Huis (HaH) en Jeugd 

Partners Twente (JPT). Je stimuleerde toentertijd de contacten tussen de 

coördinatoren onderling (Pien van Riessen, Annabeth Jongkind, Elly van der 

Helm en ondergetekende). Ook recent ben jij/Ambiq actief binnen 

OZJT/Samen14 en andere regionale netwerken zoals het Expertisenetwerk 

Jeugd Overijssel. 

Ambiq was een belangrijke partner in het ketenproject van de sectoren VB en 

GGZ, wat in 2009 startte op initiatief van Menzis (ketenproject VB ASS). Joris 

Veldmaat van Ambiq leidde het deelproject ‘Verbetering van transfer en 

doorstroom van jeugdigen’. Ook werkte Ambiq (Ester Mik) mee aan de in 2011 

opgeleverde diagnostiekrichtlijn VB ASS en in het RIAN Twente zat Monique ter 

Pelle namens Ambiq aan tafel. De laatste jaren was Aafke Verburgh actief 

betrokken bij alle AKO activiteiten, inmiddels heeft Jet Nolten deze taak 

overgenomen. Jij en Monique faciliteren al deze medewerkers omdat jullie het 

belang van het delen van kennis en ervaringen beiden hoog in het vaandel 

hebben staan.  

Op jou en jouw aanwezigheid kon je bouwen. In 2016 nam Gitta Griffioen 

(Jarabee) het voorzitterschap van het AKO kernteam over. In een korte periode 

van afwezigheid in 2018 en 2019 nam jij haar voorzittersrol op je. Je was bij elke 

vergadering goed voorbereid en had de (soms vele) agendastukken van tevoren 

al gelezen. Je was ook altijd bereid om aan een extra vraag mee te werken. Zo 

heb ik je diverse keren gevraagd je mening te geven over het AKO en in het 

bijzonder mijn rol als coördinator hierin (360 graden feedback). Je gaf hier altijd 

(positief ;-) gehoor aan. 

Ook was je altijd op tijd aanwezig. Sterker nog, je was vaak als eerste aanwezig bij 

vergaderingen, vergezeld van je ipad. Je miste nooit een deadline in mails en 

reageerde altijd binnen de afgesproken tijd, bijvoorbeeld op concept AKO 

jaarplannen en AKO toetredingen. Ook ben je attent. Bij ziekte, wat Els in 2022 

overkwam, was je de eerste die om een adres vroeg om een kaartje te sturen.  

Tijdens de laatste kernteamvergadering namen we met een presentje al afscheid 

van je. Het was heerlijk om samen met Els het archief in te duiken en deze ode aan 

jou op te stellen. We gaan je enorm missen, danken je voor je inspiratie en wensen je alle goeds! 

Namens het Autisme Kennisnetwerk Overijssel, Angela Thissen (coördinator, 16 februari 2023) 
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