
 
Beste Ria,        

Op 14 december 2011 nam jij de voorzittershamer van het Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk  

(RIAN) West Overijssel over van Eddy de Vries (Dimence). Jij nam al deel aan het RIAN West Overijssel 

vanaf het ontstaan, maar nu ook als voorzitter. MEE IJsseloevers, en toenmalige MEE Twente, waren een 

van de initiatiefnemers van het samenwerkingsverband autismehulpverlening Overijssel (voorloper 

Autisme Kennisnetwerk Overijssel). 

2011 was de tijd waarin het project Autisme & Eigen Kracht (AEK) van start ging. Jij speelde een 

belangrijke rol in de ontwerpfase van dit project en de uitvoering hiervan. MEE IJsseloevers was al bekend 

met het eigenkracht gedachtegoed en vervulde de trekkersrol in het deelproject levensloopbegeleiding 

(Femke Palstra, Marieke Schoonderwoerd) en in het Autisme Consultteam Deventer (Christine Linders). 

Ook was MEE IJsseloevers actief met een tweetal ambassadeurs (Marga de Valk en Sabine Hollak). Jij Ria 

zorgde er voor dat de opgedane AEK kennis binnen MEE IJsseloevers rijkelijk kon stromen, via al deze 

betrokkenen. Je was tevens een fervent voorstander van het doen van onderzoek naar de opbrengsten 

van dit AEK project: zowel kwalitatief (leergeschiedenissen door Seinpost) als kwantitatief (Hogeschool 

Arnhem-Nijmegen, lectoraat levensloopbegeleiding). 

Je bleef voorzitter van het RIAN West Overijssel, totdat Autisme Kennisnetwerk Overijssel in 2014 besloot 

om een nieuwe fase in te gaan. De RIAN vergaderingen werden opgeheven evenals de regionale 

kenniskringen en de consultteams. Bij deze (voorbereiding van de) besluitvorming was ook jij betrokken, 

je was immers lid van de stuurgroep, die omgedoopt werd tot kernteam. 

Je was niet zomaar een lid van het kernteam: je was een erg actief lid! Het 

ging jou niet alleen om het varen van de juiste koers als Autisme 

Kennisnetwerk Overijssel, je wilde ook inhoudelijk bijdragen.  

Zo bereidde je de kennisbijeenkomsten Autisme & Thuiszitters in 2018 en 

2019 mee voor. Met Martine Delfos als spreker. Tijdens de eerste 

kennisbijeenkomst op 7 november 2018 bereikten we maar liefst 400 

mensen in de zaal! We maakten van deze bijeenkomst een sfeerfilmpje: jij 

had hierin een prachtige interviewende rol en werkte samen met filmer 

Mans Rademaker. Aanwezigen omschreven deze bijeenkomst als 

“ontregelend en inspirerend”.  

Het vervolg hierop kon niet uitblijven. De 2e bijeenkomst op 12 april 2019 

was extra bijzonder: secretaris-generaal van het ministerie van VWS, Erik 

Gerritsen, kwam op werkbezoek. Voorafgaand aan de lezing door Martine 

Delfos gingen Erik Gerritsen en zijn collega’s in gesprek met vier jongeren 

met autisme (Max, Jonne, Marthijn en Pepijn).  

Jij Ria bent een stabiele factor in het Autisme Kennisnetwerk Overijssel. 

Jouw aanwezigheid bij projecten, vergaderingen en kennisbijeenkomsten 

zorgt voor warmte en verbinding. Jij hebt een duidelijke visie op 

samenwerking en het verbinden van kennis en ervaringen voor een realistische 

beeldvorming, juist over autisme. 

We danken je voor je bijdrage en steun aan het Autisme Kennisnetwerk Overijssel 

tot nu toe. Dit is gelukkig geen afscheid. Jouw rol in het AKO kernteam wordt 

weliswaar vanaf nu door Evelyn Kamann ingevuld, jij blijft bij het Autisme 

Kennisnetwerk Overijssel betrokken en daarmee in ons hart! Mede door jouw 

inzet, liefde en inspiratie heeft het netwerk door kunnen ontwikkelen tot wat het 

nu is! Namens het Autisme Kennisnetwerk Overijssel, BEDANKT!  

Angela Thissen (coördinator, 22 februari 2022) 

https://www.autismeoverijssel.nl/kennisnetwerk/kennisbijeenkomsten/autisme-thuiszitters
https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/ontregelend-en-inspirerend-bijeenkomst-autisme-thuiszitters
https://youtu.be/iWH39eXMqgU
https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/geslaagd-werkbezoek-erik-gerritsen-vws-aan-ako

