
Beste Gitta,        

In april 2016 nam jij de voorzittershamer over van Herma van der Wal en vanaf toen 

leidde jij alle (leden en stuurgroep)vergaderingen van het Autisme Kennisnetwerk 

Overijssel.  

We wisten dat jij hiervoor de geknipte persoon was: we leerden jou al veel eerder 

kennen in het toenmalige RIAN Twente (Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk). 

In dit Twentse autismenetwerk was jij een stabiele en actieve aanwezigheid. Jij 

overzag niet alleen het jeugdzorgveld, maar het gehele zorgdomein. En niet alleen 

Twente, maar geheel Overijssel. Jij zag in dat het -juist voor mensen met autisme- 

nodig was om in de regio Overijssel beter te gaan samenwerken. 

Samenwerken was voor jou niet alleen noodzaak, je had er zichtbaar plezier in. Aan elke vergadertafel zat 

jij goedgemutst en goed voorbereid. Op één keer na, toen mails opeens in je spam terecht waren 

gekomen en je een stuurgroep vergadering zonder afmelding miste. Dat waren we niet van je gewend ;-). 

Als voorzitter van het kernteam van het Autisme 

Kennisnetwerk Overijssel schatte jij de samenwerking met 

mensen met autisme op waarde in. Bij elke beslissing werden 

ervaringen van mensen met autisme expliciet meegewogen. 

Dit samen vergaderen, gelijkwaardig, was aan jouw leiding 

toevertrouwd en je maakte de vergaderkamers voor iedereen 

een veilige plek. In Overijssel liepen we hierin voorop, al 

vonden we het zelf gewoon een normale manier van 

organiseren. 

De organisatie die jij na 30 jaar gaat verlaten, Jarabee, was 

direct na het ontstaan van het Overijssels autismenetwerk (2006) al betrokken. Ook dat is best uniek als je 

kijkt naar andere autismenetwerken, waar de jeugdzorg niet overal als vanzelfsprekende partner 

participeert. 

Kwalitatief goede scholing voor professionals, alle perspectieven op tafel, het signaleren van gaten in de 

autismehulpverlening, een eerlijk gedragen contributiestelsel en daadwerkelijk samenwerken om kennis 

en ervaringen te verbinden, daar stond jij voor. Als autismenetwerk hebben we onder jouw leiding grote 

stappen hierin gezet.  

Als geen ander wist jij dat samenwerken niet vanzelf gaat. De druk op de (jeugd)zorg wordt elke dag 

gevoeld, professionals werken onder hoge druk. Levert samenwerking in een autismenetwerk je wel iets 

op, als je zelf amper je eigen ‘workload’ aan kan? Jij liet zien dat dit kon en werkte. Dat het opdoen van 

inspiratie, nieuwe kennis en contacten er voor zorgen dat je -samen met clienten- juiste stappen kan 

zetten.  

Jij nam niet alleen de (onbezoldigde) rol als voorzitter van de stuurgroep op je, je maakte ook tijd in je 

drukke bestuuragenda vrij voor werkoverleggen met mij als coördinator. Jij zag mij, jij zag mensen met 

autisme, professionals en bestuurders. En het groter geheel. 

Vandaag, 8 februari 2022, leid jij ons door de laatste AKO ledenvergadering. Online ook nog eens. Ik denk 

dat ik namens iedereen kan spreken als ik mijn waardering voor jou als mens en bestuurder uitspreek. En 

onze enorm grote dank voor jouw jarenlange bijdrage en steun aan het Autisme Kennisnetwerk Overijssel. 

We wensen je een fijne periode toe waarin je allereerst goed afscheid neemt van de mensen met wie je 

jarenlang samen hebt gewerkt en vanaf 1 maart geniet van je welverdiende pensioen. 

Namens het Autisme Kennisnetwerk Overijssel, 

Angela Thissen (coördinator, 8 februari 2022) 
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