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1. INLEIDING
Voor u ligt het jaarverslag van het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) over 2021. Het was
wederom een bijzonder jaar wegens Covid-19. Met weinig fysieke ontmoetingen en vooral online
vergaderingen, kennisbijeenkomsten en vragenuurtjes. Niet eerder bereikte het AKO met haar
kennisbijeenkomsten zoveel (online) deelnemers! In dit jaarverslag 2021 lees je hier meer over.
2. KORTE TERUGBLIK OP 2021 (samenvatting)
In hoofdstuk 3 kunt u uitgebreid lezen wat we met de activiteiten per doel hebben bereikt in 2021.
Hieronder volgt een korte samenvatting van 2021:
•

Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel heeft in 2021 5 nieuwe AKO leden welkom geheten!

•

Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel heeft in 2021 3 blended kennisbijeenkomsten
georganiseerd:
Autisme & Gehechtheid op 20 april 2021
Autisme & Seksualiteit op 10 juni 2021
Autisme & Eenzaamheid op 5 oktober 2021
o 721 mensen bereikt (87% AKO professionals)
o 315 certificaten uitgereikt
o 3 kennisbijeenkomsten SKJ geaccrediteerd (HBO-ers) en 1 bijeenkomst
(eenzaamheid) ook NVO/NIP/FGzPt geaccrediteerd (wetenschappers)
o In totaal 315 (181 + 59 + 75) certificaten uitgereikt, waarvan 6 NVO, 1 NIP en 0
FGzPt

•

Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel heeft in 2021 7 online vragenuurtjes georganiseerd
(februari, maart, mei, juni, september, november en december) met in totaal 71
deelnemers

•

Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel heeft in 2021 bijgedragen aan verdere
professionalisering van/binnen het landelijk netwerk van coördinatoren:
o Landelijke website: www.autismenetwerkennederland.nl
o Factsheet met opbrengsten regionale netwerken 2019 en 2020
o Handreiking met belangrijkste ingrediënten van een draaiend netwerk
o Zie volledig overzicht op onze website

•

Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel heeft in 2021 een start gemaakt met de actualisatie
van de website

•

Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel heeft in 2021 afscheid genomen van Frans Bouma
(Trias Jeugdhulp) met een ode
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3. RESULTATEN PER DOEL IN 2021
In onderstaande tabel vindt u per doel wat in 2021 bereikt is.
OVERZICHT ACTIVITEITEN 2021
Doel 1: algemeen
Er is een regionaal convenant (AKO)
1.1

1.2

Met hulp van huidige leden heeft het AKO 5 nieuwe leden welkom geheten in 2021:
Januari 2021: Uw Welzijnplus (kennislid: ZZP-er).
Maart 2021: Curess (organisatielid) en Accent op Talent (kennislid: ZZP-er).
Juni 2021: Stam (kennislid: zorgpraktijk).
Oktober 2021: NEVS (kennislid: ZZP-er).
In 2021 heeft het Autisme Kennisnetwerk Overijssel 2 opzegging gehad:
Triade Vitree heeft in juli 2021 haar lidmaatschap per 01-01-2022 opgezegd.
Driestroomhuis Haaksbergen heeft in december 2021 haar lidmaatschap per 01-012023 opgezegd.
Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel heeft per 31-12-2021 in totaal 31 leden, waarvan
30 betalend.

√

√

Quote: mail oud medewerker Accare (29-07-2021)
“Ik ben ruim 11 jaar werkzaam geweest bij Accare, standplaats Deventer en heb mij altijd met veel
plezier, interesse en belangstelling aangemeld voor jullie bijeenkomsten aangaande autisme.
Sinds 1 juli heb ik een nieuwe baan. Nu ben ik onmiddellijk weer naar je op zoek gegaan, heb me
aangemeld voor de nieuwsbrief want ik wil graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
aangezien ik ook hier met mijn huidige functie veel met ASS in aanraking kom. Mijn doel is dan om
jullie ook uit te breiden naar hier en alle kennis en ervaringen deze kant op te trekken en onze
ervaringen weer met jullie te delen (en kansen en mogelijkheden etc.)” Work in progress
Doel 2: duurzame inrichting (governance)
De inrichting van het netwerk is conform de afspraken in het convenant
van het netwerk en conform de voorwaarden subsidie VWS
2.1

-

2 online kernteam (stuurgroep) vergaderingen: 11 februari 2021 en 16 november
7 online werkoverleggen coördinator / voorzitter kernteam (Jarabee):

√

14 januari, 2 februari, 24 februari, 31 maart, 30 juni, 8 november, 22 november.
-

4 online werkoverleggen coördinator / werkgever (Dimence):
16 maart, 1 juni, 18 oktober, 22 december.

2.2

Het AKO kernteam is in 2021 begonnen met het werken in een AKO Teams.
Coördinator verstuurde 17 stand van zaken mails naar kernteam:

√

8 en 20 januari, 15 en 22 februari, 1 en 10 maart, 23 april, 18 mei, 9 juni, 8 juli, 13 september, 22
september, 4 oktober, 11 en 29 oktober, 9 en 24 december.

2.3

Coördinator verstuurde 26 stand van zaken mails naar AKO contactpersonen
(bereik ruim 50):

√

11, 19 en 29 januari, 1, 15, 24 februari, 3, 16, 25 en 31 maart, 22 april, 18 mei, 28 juni, 5 en 12
juli, 31 augustus, 6, 21 en 28 september, 6, 19 en 26 oktober, 16 november, 1 december (2*), 21
december.

2.4

Coördinator verstuurde 15 mails naar AKO contactpersonen en betrokkenen
(professionals werkzaam bij aangesloten organisatie, bereik 550):

√

1 ,16 en 25 februari, 1 en 25 maart, 22 april, 18 en 25 mei, 11 en 28 juni, 12 juli, 6, 21 en 28
september, 21 december

2.5

Coördinator verstuurde 4 extra mails naar:
externen (niet AKO leden, bereik 120): 1 maart (uitnodigingen AKO bijeenkomsten
Gehechtheid en Seksualiteit), 5 juli (uitnodiging AKO bijeenkomst Eenzaamheid).
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√

2.6

2.7
2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Bestuurders AKO leden: 29 januari (jaarverslag 2020).
Financiele administraties AKO leden: 7 april (contributie 2021).
Het AKO jaarverslag 2020 is in januari 2021 conform landelijk format opgesteld en
vastgesteld door het kernteam. In dit jaarverslag is het financieel jaaroverzicht 2020
opgenomen, wat op 19 januari 2021 is gecontroleerd door de controller van de Dimence
Groep. Het ondertekende jaarverslag 2020 is ingediend bij het landelijk subsidieproject,
op basis waarvan het 2e gedeelte van subsidie voor de basisinzet voor coördinatie over
2020 kan worden toegekend.
Het AKO jaarplan 2022 is conform landelijk format opgesteld, vastgesteld door het
kernteam en gepubliceerd op 21 december 2021.
Coördinator heeft het bestand van AKO contactpersonen en betrokkenen actueel
gehouden. Bij Scauting Twente vond een wisseling plaats in contactpersoon: er heeft
een kennismaking met de nieuwe AKO contactpersoon Gonda van Darwinkel plaats
gevonden.
De financiële administratie is in 2021 door Dimence uitgevoerd en niet door de
Dimence Groep. De coördinator heeft deze overdracht in goede banen geleid:
Coördinator voert betaling van facturen en vrijwilligersovereenkomsten uit in
samenwerking met de afdeling boekhouding van Dimence en het Proquro systeem
fiatteringssysteem.
Coördinator stemde het financieel jaaroverzicht 2020 en jaarverslag 2020 af met de
financieel controller van de Dimence Groep (19 januari 2021).
Contributie inning van alle AKO leden en overige facturering (tickets
kennisbijeenkomsten, externe trainingen) is uitgevoerd door de
debiteurenadministratie van Dimence, aangestuurd door de coördinator (april
2021).
Er is een tijdregistratie van coördinatie-uren bijgehouden in 2021 (door coördinator en
ondersteuning) en op basis hiervan kon een aangescherpte planning voor 2022 worden
gemaakt.
Onvoorzien: Dimence is werkgever van de coördinator. Wegens het vertrek van Herma
van der Wal bij de Dimence Groep is het dienstverband van de coördinator
ondergebracht bij de manager van ‘Topreferente GGZ’ van Dimence (André van
Boekholt), tevens lid van het AKO kernteam.
De rollen van Dimence binnen het AKO zijn in 2021 opnieuw tegen het licht
gehouden (boekhouding, werkgeverschap, scholing) en besproken en vastgesteld in
het kernteam (november 2021). Deze worden in 2022 in het convenant 2020-2024
doorgevoerd.
Met de inkoper van de Dimence Groep heeft de coördinator de standaard offerte
en algemene voorwaarden (behorende bij offertes voor externe trainingen /
voorlichtingen) aangescherpt o.a. als het gaat om annuleringsvoorwaarden.
Onvoorzien: Frans Bouma van Trias nam eind 2021 afscheid van zijn werkend
leven. Frans was bij praktisch bij alle AKO activiteiten aanwezig vanaf het prille begin
(was organisator van kenniskring West Overijssel en voorzitter van het consultatieteam
Zwolle). Hij werkte binnen Trias aan gelijkwaardige inzet van ervaringsdeskundigheid in
de dienstverlening en zorgde tevens ook voor goede opleiding van professionals (hij
nam vaak een stagiaire mee naar AKO activiteiten). De coördinator schreef namens AKO
een ode aan Frans om hem te danken voor zijn aanwezigheid en inzet.

√

√
√

√

√

√

√

Quote: AKO contactpersoon, die met vervroegd pensioen gaat (04-03-2021):
"Met grote belangstelling heb ik altijd de mails en activiteiten van het Autisme Kennisnetwerk
Overijssel gevolgd. Op korte termijn ga ik met vervroegd pensioen. Succes met jullie mooie en nodige
werk!"

4

Doel 3: kennisstructuur en ontmoeting
Er is een structurele ontmoeting/samenwerking en
een kennisinfrastructuur in de regio
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

In 2021 zijn 3 blended kennisbijeenkomsten georganiseerd:
Autisme & Gehechtheid (nieuw) op 20 april 2021.
Autisme & Seksualiteit (herhaling) op 10 juni 2021.
Autisme & Eenzaamheid (nieuw) op 5 oktober 2021.
In totaal zijn maar liefst 721 (376 + 158 + 187) mensen bereikt met deze 3 AKO
kennisbijeenkomsten (87% AKO professionals).
In totaal zijn 315 (181 + 59 + 75) certificaten uitgereikt, waarvan 6 NVO en 1
NIP.
Voor niet-leden is in 2021 voor het eerst een ticketprijs gehanteerd. In 2021 zijn in
totaal 11 tickets (€125 per ticket) en 5 terugkijklinks (€50 per link)
gefactureerd. Mensen met autisme (en naasten) konden gratis deelnemen. De
uitvoering hiervan is geëvalueerd in de kernteamvergadering van 16 november
2021.
5 AKO leden hebben terugkijk-links van deze bijeenkomsten ontvangen van de
coördinator (op aanvraag): Ambiq, Mediant, Frits Stribos, Jados, Pluryn.
Op basis van opnames van twee AKO kennisbijeenkomsten in 2021 heeft Pepijn
Gansevles eind 2021 een AKO sfeervideo gemaakt. Het wordt in 2022 op de
(vernieuwde) website geplaatst.
De coördinator heeft voor de 3 AKO kennisbijeenkomsten accreditatie aangevraagd voor
en toegekend gekregen door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
De coördinator heeft zich georiënteerd op andere accreditaties, met hulp van collega’s
bij Dimence. Voor het 3e programma ‘Autisme & Eenzaamheid’ is accreditatie
aangevraagd en toegekend door de Nederlandse vereniging van pedagogen en
onderwijskundigen (NVO), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP: Kinder- en
Jeugdpsycholoog) en de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en
Psychotherapeuten (FGzPt). Laatstgenoemde werd in eerste instantie afgewezen, na
het indienen van een bezwaarschrift is accreditatie alsnog toegekend.
Op 27 januari 2021 werd de jaarlijkse AKO ledenvergadering online georganiseerd via
Teams met 24 deelnemers! Er is een campagne gestart voor de werving van nieuwe
AKO leden en huidige AKO leden zijn voorzien van een ondersteunend A4. Er is tevens
een verslag gemaakt van de vergadering.
In 2021 werden 7 maandelijkse online ‘vragenuurtje’ georganiseerd via Teams met
71 deelnemers
-

3.6

1:
2:
3:
4:
5:
6:

23
30
26
29
28
30

-

√

√

√

√

februari (Seksualiteit: Pepijn): 25 deelnemers
maart (Werk: Nynke): 17 deelnemers
mei (Gehechtheid: Hanneke, Nynke): 12 deelnemers
juni 2021 (Seksualiteit, Annelien): 5 deelnemers
september 2021 (Relaties, Jasper): 12 deelnemers
november 2021 (Eenzaamheid, Pepijn): 5 deelnemers

Vragenuurtje 7: 21 december 2021 (evaluatie, Nynke): 5 deelnemers
Coördinator heeft 6 externe aanvragen voor voorlichtingen verwerkt en gezorgd
voor offertes. Er is in 2021 1 externe training uitgevoerd, 1 opdracht is last minute
geannuleerd en leidde tot een nieuwe opdracht in 2022:
-

3.7

Vragenuurtje
Vragenuurtje
Vragenuurtje
Vragenuurtje
Vragenuurtje
Vragenuurtje

√

√

Training Autisme BelevingsCircuit via Samenwerkingsverband VO Deventer: aanvraag april
2021, uitvoering 22 juni 2021, uitgevoerd door Nynke Zuurmond, zie hier een impressie.
Annulering van Autisme Belevingscircuit training voor Academie (december 2020 offerte) “Er is
voor gekozen om dit jaar geen fysieke trainingen meer aan te bieden” In overleg met
opdrachtgever is deze last minute annulering gefactureerd (50% offertebedrag) en vergoed
aan uitvoerder (mei 2021). Tevens is akkoord gekregen op een nieuwe offerte voor een
Autisme Belevingscircuit voor dezelfde Academie in 2022 (mei 2022).

Onvoorzien: op initiatief/vraag van contactpersoon bij Aveleijn is 9 november 2021 een
eerste online meeting georganiseerd voor contactpersonen van 8 aangesloten (L)VB
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√

organisaties (aanwezigheid Thijs van DTZC, Alieke van Aveleijn en Aafje van Ambiq) en
er is een online VB/ASS diagnostiek map aangemaakt in AKO Teams. Deze werkgroep
gaat in 2022 verder (4 kwartaal overleggen gepland).
Quote: telefoontje medewerkster Ambiq over delen terugkijk-link met ouders (15-06-2021):
“Ik heb de AKO kennisbijeenkomst over ‘Autisme & Seksualiteit’ live meegekeken. Ouders van een
client zijn hier ook erg in geïnteresseerd, maar zij moesten die dag/tijdstip werken. Ik zou hen graag
de terugkijk-link willen sturen, zodat zij de presentaties zelf kunnen bekijken. Daarna voeren we
samen het gesprek hierover. Mag dat?” Het antwoord was natuurlijk: JA!
Quote: opdrachtgever over AKO training, uitgevoerd door Nynke Zuurmond (23-06-2021):
“Erg boeiend en een enthousiaste cursusleidster!”
Quote: contactpersoon Mediant over het verspreiden van terugkijk-links onder collega’s (28-06-2021)
“Hallo, Mediant is partner van AKO en de informatie wordt door ons gedeeld met de behandelaren. Het
lukt de behandelaren niet altijd om een Webinar te bekijken via de livestream, maar hebben wel
interesse. Is het mogelijk om deze Webinars op een later tijdstip terug te kijken? Ik merk dat er
behoefte is aan deze mogelijkheid. Met vriendelijke groet, Teammanager COS”
Quote: uit evaluatie kennisbijeenkomst ‘Autisme & Seksualiteit’ (11-06-2021)
“Ik zag er eigenlijk tegenop om een online studiemiddag, met dit mooie weer, te volgen. Maar ik vond
het erg leuk. De tijd ging snel, de 'theoretische' sprekers waren duidelijk en gebruikten fijn
taalgebruik. En de personen uit de praktijk vertelden het ook goed. De tijd vloog voorbij!”
Quote: mail van systeemtherapeut van Pluryn (07-07-2021):
“Ik stuur je deze mail omdat ik een paar vragen heb. Inmiddels heb ik een aantal bijeenkomsten
(digitaal) van het kennisnetwerk bijgewoond. En uit elke lezing/ presentatie haal ik zeer nuttige zaken
voor mijzelf maar ook zeker voor anderen. Ik ben systeemtherapeut bij Pluryn en ik ben (o.a.)
betrokken als systeemtherapeut bij de .. (een groep voor kinderen met Ass problematiek). Het aanbod
van .. is ook buiten regionaal. Een aantal keren heb ik de informatie zoals over Hechting en
Seksualiteit zelf verwerkt in een overzichtelijk document voor ouders. Echter zijn er ook veel ouders
die heel goed en zelfstandig van jullie aanbod en kennis kunnen profiteren. Zelf wil ik netjes met het
aanbod omgaan vandaar dat ik de info zelf verwerk. Mijn vraag: mag ik ouders attenderen op jullie
bestaan en kennis en kunnen zij dan er (gratis) gebruik van maken als client van Pluryn of als ouders
van een kind met Ass problematiek?” Het antwoord was JA en terugkijk-links zijn gedeeld!
Quotes: deelnemers online vragenuurtje ‘Relaties’ (28-09-2021)
“Erg bedankt voor het verhelderende vragenuurtje!”
“Dank voor de mooie bijeenkomst weer!”
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Doel 4: signaalfunctie
Het regionale netwerk heeft een signaalfunctie
4.1
4.2
4.3

Ondersteuner en coördinator beantwoordden 40 binnengekomen mails en 31
websiteformulieren met vragen.
Ondersteuner en coördinator beantwoordden 16 telefoontjes.
Ondersteuner en coördinator hebben een jaaroverzicht 2021 bijgehouden van alle 87
binnengekomen vragen.

√
√
√

Quote: uit monitor
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Doel 5: informatiefunctie
Het regionale Autismenetwerk heeft een informatieve functie
5.1

5.2

De website is actueel gehouden door ondersteuner/coördinator middels het plaatsen van
89 nieuwsberichten, 91 agenda-items en 9 nieuwe nuttige adressen (sociale
kaart)
Stijging in # bezoekers website: 17.988 bezoekers in 2021 (versus 16.739 in 2020)
Stijging in # paginaweergaven: 53.294 in 2021 (versus 52.340 in 2020)
Er zijn 10 nieuwsbrieven verstuurd (471 volgers):

√

√

21 januari, 2 februari, 2 maart, 18 maart, 22 april, 15 juni, 13 juli, 21 september, 7 oktober, 22
december

5.3

5.4

Er is in 2021 social media ingezet:
Facebook 1134 volgers: 514 mensen vinden pagina leuk en 620 mensen volgen pagina
LinkedIn 413 volgers
Twitter 1015 volgers
Onvoorzien: er is een start gemaakt met de autisme wegwijzer pagina voor Overijssel
en 20 AKO convenantpartners zijn gelinkt

√

√

Een post over het afscheid van Fans Bouma op de LinkedIn pagina van het Autisme Kennisnetwerk
Overijssel op 21-10-2021 kreeg 1,268 impressions en 30 reacties
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Doel 6: landelijke verbinding
De coördinator levert een bijdrage aan de kennisbevordering en
kennisdeling van en tussen de regionale netwerken
6.1

AKO coördinator was aanwezig bij de 3 online landelijke coördinatoren overleggen,
samen met iemand met autisme:
-

6.2
6.3

-

6.4
6.5

Coördinatoren overleg 2 maart met Nynke Zuurmond
Coördinatoren overleg 3 juni met Pepijn Gansevles

Coördinatoren overleg 16 november met Jasper Wagteveld
AKO coördinator was aanwezig bij landelijke kennisdeelbijeenkomst voor coördinatoren:
Kennisdeelbijeenkomst (14 oktober 2021)
AKO coördinator nam actief deel aan 5 online meetings/Q&A’s en leverde input voor
10 landelijke inventarisaties/evaluaties:
-

-

Overleggen coördinerende groep: 14 en 26 januari, 12 februari, 16 maart, 6 en 21 april, 11 en
18 mei, 26 mei, 17 juni, 29 juni, 15 juli, 2 september, 28 oktober, 22 november, 2 en 14
december
Initiatief nemen en inrichting online digitale kennisstructuur (Teams), opstellen
(video)handleiding, helpdesk zijn voor mede-coördinatoren, publiceren (hele jaar)
Initiatief nemen voor en invullen van inventarisatie samenwerking online kennisdeling voor
grote groepen (april), samenvatting terugkoppelen aan coördinatoren en publiceren eerste
voorstel (juni), overleggen organisatie (september en oktober) en opleveren 2 e voorstel
‘beschikbare Webinars in 2022 bundelen en toegankelijk maken’
Opstellen opbrengsten regionale autismenetwerken 2019 en 2020 o.b.v. alle regionale
jaarverslagen (incl. samenvatting, publiceren factsheet)
Opstellen stappenplan aanvragen SKJ accreditatie (augustus/september)

-

Coalitie toekomst autismenetwerken 2023-2025: overleggen (juni en september) en notuleren

-

-

√
√

Online deelname Q&A over format Monitor binnengekomen vragen (januari)
Aanleveren informatie voor op landelijke website (februari) en verspreiden nieuws (maart)
Invullen inventarisatie over contributies en verdeelsleutels in regio’s (maart)
Invullen inventarisatie over stuurgroepen in regionale netwerken (maart)
Online afscheid collega coördinator NH KAM (online april)
Invullen inventarisatie samenwerking online kennisdeling voor grote groepen (mei) en
verspreiden samenvatting (juli)
Input leveren voor VOG mensen met autisme die (vrijwillig) actief zijn bij de netwerken (mei)
Input leveren voor profiel, taak- en functieomschrijving coördinator (deel 1, mei) en
functiehuis werkgever (deel 2, juni)
Input leveren op deelinventarisatie (vraag uit autismenetwerk Amsterdam) m.b.t. inzet
mensen met autisme: voorbeeld overeenkomst, tarief ZZP/vrijwilliger (mei/juni 2021)
Online deelname Q&A over Levensloopbegeleiding VAB (juni)
Wandeling met coördinator SAG: input toekomst ophalen (juli)
Online interview evaluatie 'Handvatten voor samenwerking met mensen met autisme en
naasten binnen autismenetwerken' (september)
Invullen evaluatie monitor registreren vragen (oktober)
Oplevering handreiking (november)

Invullen inventarisatie werken in Teams (december)
Onvoorzien: AKO is benaderd door het Regionaal Expertisenetwerk Overijssel en
heeft meegewerkt aan een vragenlijst en interview (april 2021)
Extra inzet coördinator aan coördinerende groep en coalities:
-

√

√
√

Quote: uit kernteam -stuurgroep- vergadering (16-11-2021)
“Het AKO kernteam onderschrijft het belang van een landelijk netwerk van coördinatoren. Niet alleen
wat betreft bundeling van inhoudelijke -regionaal overstijgende- opbrengsten, de verdere
professionalisering van alle netwerken, de uitwisseling van kennis en ervaring, maar ook als het gaat
om het werkplezier van de coördinator. Kernteamleden vinden het belangrijk dat een gezamenlijk
collectief in stand wordt gehouden, ook na 2022.”
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Doel 7: Ontwikkel/borgfunctie, aandachtspunten in 2021
- online ‘vragenuurtje’ voor AKO leden
- AKO ondernemerschap
7.1

Coordinator brainstormde samen met collega’s (Jasper, Nynke en Pepijn) over de opzet
en uitvoering van de maandelijkse online ‘vragenuurtje’ en de 3 AKO
kennisbijeenkomsten uit en evalueerde deze in 2 overleggen:
-

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

7.7

Brainstorm overleg: 13 januari 2021
Evaluatie overleg 26 oktober 2021

Coördinator breidde de pool aan mensen met autisme uit met 3 mensen met autisme
en zorgde voor onderling contact:
-

√

√

Kennismaking Celine Mollink: 2 februari 2021
Kennismaking Anne Onnink: 31 maart 2021
Kennismaking Wouter Wethmar (via Dion Marsman): 11 juni 2021

Contact leggen tussen R. en Y.: 6 juli 2021
Bij de 3 AKO kennisbijeenkomsten waren in totaal 11 mensen met autisme
betrokken (gehechtheid 2, seksualiteit 3, eenzaamheid 6)
Coordinator betrok 6 mensen met autisme (Jasper, Nynke, Pepijn, Wouter, Hanneke,
Annelien) bij 7 maandelijkse online ‘vragenuurtje’:
-

Vragenuurtje
Vragenuurtje
Vragenuurtje
Vragenuurtje
Vragenuurtje
Vragenuurtje

1:
2:
3:
4:
5:
6:

23
30
26
29
28
30

-

Vragenuurtje 7: 21 december 2021 (Evaluatie, Nynke)

√
√

februari (Seksualiteit: Pepijn)
maart (Werk: Nynke)
mei (Gehechtheid: Hanneke, Nynke)
juni 2021 (Seksualiteit, Annelien)
september 2021 (Relaties, Jasper)
november 2021 (Eenzaamheid, Pepijn)

Coordinator heeft in 2021 een analyse gemaakt van de impact van de AKO
kennisbijeenkomsten in 2020 (# en type deelnemers) en in februari 2021 besproken
met het AKO kernteam.
Coordinator heeft in 2021 een overzicht bijgehouden met statistieken van alle AKO
activiteiten (ledenvergadering, vragenuurtjes en kennisbijeenkomsten). Dit
overzicht is halverwege 2021 gedeeld met AKO contactpersonen en in november
besproken met het kernteam. Zie bijlage 1.
Coördinator heeft offerte opgevraagd en goedgekeurd voor de actualisatie en verdere
digitalisering van de huidige website bij de huidige beheerder van de website. Een
eerste verkenning van de home pagina en gewenste nieuwe navigatie heeft plaats
gevonden in 2021.
Coordinator heeft mogelijkheden en uitvoerbaarheid van betalingsopties voor deelname
aan kennisbijeenkomsten voor niet-leden onderzocht en besproken in het AKO
kernteam (februari 2021). Deze zijn geëvalueerd in de kernteam vergadering van
november 2021.

√

√

√

Op 14 juni 2021 ontvingen we een mail van R. (man met autisme regio Deventer, op zoek naar
lotgenoten) en 1 juli 2021 van Y. (vrouw met autisme regio Nijverdal, wil ervaringskennis delen over
autistic burnout). Met toestemming van beiden heb ik emailadressen uitgewisseld en contact gelegd.
Quote (6 juli 2021)
“Dank voor het 'matchen', ik ga Y. zeker een berichtje sturen.”
“Dankjewel!! En R. als je wil, stuur mij gerust een berichtje.”
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4. FINANCIELE VERANTWOORDING
4.1 Boekhouding
Stichting Dimence is boekhouder voor het AKO:
Draagt zorg voor betaling van facturen via een aparte kostenplaats (58128).
Draagt zorg voor inning van jaarlijkse contributie.
Een controller van Dimence stelt jaarlijks (begin van het jaar) samen met de coördinator, ook
in dienst van de Dimence Groep, het financieel overzicht op.
Het jaarverslag 2021, inclusief het financieel overzicht, is vastgesteld door het kernteam (lees
stuurgroep).

4.2 Landelijke subsidie (inkomsten uit derden)
In 2021 ontving het AKO een landelijke subsidie à €20.000 voor basisinzet coördinatie.
In 2021 heeft de coördinator tevens deelgenomen aan de coördinerende groep van het
landelijk netwerk (subsidieproject) conform detacheringsovereenkomst (46 weken, 4 uur per
week, 184 uren totaal, €75 per uur).
Gedurende het jaar 2021 heeft de coördinator -aanvullend op bovenstaande inzet in de
coördinerende groep- zich ingezet voor extra coalities binnen het landelijke netwerk, met
goedkeuring van opdrachtgever en kernteam.

4.3 Financiele terugblik op 2021
We sluiten het jaar 2021 af met een positief resultaat van €433,-, zie het financieel eindoverzicht
op de volgende pagina 11. Alle activiteiten zijn conform begroting uitgevoerd.
Dit financieel overzicht is door de coördinator opgesteld en 19 januari 2022 besproken met de
controller van de Dimence Groep. Alle facturen zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.
Een paar toelichtingen, in aanvulling op de toelichting over de landelijke subsidie in 4.2:
-

De inkomsten uit derden (tickets, extra lidmaatschappen, externe voorlichtingen) zijn in 2021
lager uitgevallen dan begroot.
De kosten voor accreditatie zijn hoger dan begroot: voor de kennisbijeenkomst ‘Autisme &
Eenzaamheid’ is ook accreditatie aangevraagd voor NIP/NVO en FGzPt (en toegekend).
Het kernteam heeft in het najaar van 2021 besloten om de actualisatie van de sterk
verouderde AKO website hetzelfde jaar nog in gang te zetten.
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2021

BEGROTE
INKOMSTEN

DAADWERKELIJKE
INKOMSTEN

INKOMSTEN: contributie huidige leden
Contributie partnerleden €4.000 (6)
Contributie organisatieleden (12)
Groot (>250 fte): €2.000
Contributie organisatieleden (3)
Klein (<250 fte): €1.500
Contributie zorgpraktijk (2*€300) en kennisleden (2*€200)

€ 24.000,00
€ 24.000,00

€ 24.000,00
€ 24.000,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 1.000,00
€ 53.500,00

€ 1.000,00
€ 53.500,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 13.800,00

€ 18.487,50

€ 33.800,00

€ 38.487,50

€ 7.500,00

€ 2.600,00
€ 1.250,00
€ 250,00
€ 4.100,00

INKOMSTEN UIT DERDEN (MEE Nederland subsidie)
VWS subsidie: basisinzet regionale coordinatie 2021 (post 12)
€20.000 totaal, waarvan 75% coordinatie en 25% overheadkosten
Deel 1 (€10.000) in februari 2021 ontvangen
Deel 2 (€10.000) voorziening, in 2022 te ontvangen

VWS subsidie 2021: inzet Angela Thissen coordinerende groep
(detacheringsovereenkomst 46 weken, 4 uur per week, 184 uren
totaal, €75 per uur: €13.800) en extra coalities (€4.687,50)

INKOMSTEN UIT DERDEN (nieuwe leden, tickets)
Contributie 5 nieuwe AKO leden
Uw welzijn
plus (€200),
Accent&op
Talent (€200), Curess
Tickets
bijeenkomst
'Autisme
Gehechtheid'
(€125 deelname
en €50
terugkijk-link)
Tickets
bijeenkomst
'Autisme
& Eenzaamheid'
2 * deelname €125 (Carintreggeland en Autlook)

INKOMSTEN UIT DERDEN: externe trainingen
Last minute geannuleerde training Stichting Consent
(50%
gefactureerd)
ABC training
samenwerkingsverband (SWV) VO Deventer

€ 325,00
€ 750,00
€ 1.075,00

(Nynke Zuurmond)
€ 94.800,00

Website: jaarlijkse kosten voor hosting/beheer website
Kosten Surveymonkey
Inzet coordinator
- 18 uur per week, daadwerkelijk gemaakte kosten voor loon, premies,
reis- en materiele kosten, tegen kostprijs doorberekend, calculatie
achteraf (€50.556,54)
- kosten opleiding coordinator (€4.687,50)
18
uurcoordinator
per week, 46inweken
(828 uren totaal)
Inzet
coordinerende
groep VWS project
4 uur per week, daadwerkelijk gemaakte kosten voor loon, premies,
reis- en materiele kosten, tegen kostprijs doorberekend, calculatie
achteraf
4 uur per
week, 46 weken,
€67 per uur, prijspeil 2021
Inzet
ondersteuning
coordinatie

€ 97.162,50

BEGROTE
DAADWERKELIJKE
UITGAVEN
UITGAVEN
€ 1.400,00
€ 1.347,94
€ 750,00
€ 432,00
€ 55.476,00
€ 55.244,04

€ 12.328,00

€ 11.315,52

€ 7.500,00

€ 8.812,00

€ 6.000,00
€ 4.000,00

€ 6.187,49
€ 5.248,01

€ 300,00

€ 1.142,24

€ 87.754,00

€ 7.000,00
€ 96.729,24

-4 uur per week, 46 weken, €7.500 (184 uren, €41 per uur)
-extra inzet ondersteuning coordinatie in 2021 (32 uren)
uit
flexibel
ondersteuningsbudget,
maanden januari en februari
Inzet
mensen
met autisme
waarvan
11,5 uren inzet voor
externe
training livestream,
(4,5 Consent inhuur
en 7 SWV
Kennisbijeenkomsten:
zaalhuur,
catering,

sprekers
Accreditatie aanvragen SKJ, NVO/NIP, FGzPt
SKJ
(3 * 3 jaar)
en NIP/NVO
en FGzPt (2 * 1 jaar)
Actualisatie
website
(deel 2021)

Resultaat 2021

€ 433,26

Reservemiddelen (1-1-21)
Reservemiddelen (1-1-22)

€ 90.178,00
€ 90.612,00
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Dit jaarverslag, inclusief financieel overzicht 2021, is akkoord bevonden door:
Angela Thissen (coördinator AKO)
Jan-Kees Buitenhuis (controller Dimence groep)
Gitta Griffioen (bestuurder Jarabee, voorzitter stuurgroep AKO)

Naam autismenetwerk
Huidige convenant periode
Naam organisatie penvoerder
Naam organisatie werkgever coördinator
Naam organisatie voorzitter netwerk
Naam Coördinator
Aantal uur per week
Uurprijs 2021

Autisme Kennisnetwerk Overijssel
22 April 2020 - 2024
Stichting Dimence (tevens boekhouder)
Stichting Dimence
Jarabee
Angela Thissen en Els de Vries (ondersteuning)
Coordinator 18 uur per week, ondersteuner 4 uur per week
Coordinator: €67 per uur (inclusief personele lasten en opleiding)
Ondersteuner: €41 per uur
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BIJLAGE 1: OVERZICHT
DEELNEMERS AKO
ACTIVITEITEN 2021

Ledenvergadering Vragenuurtje 1 Vragenuurtje 2 Kennisbijeenkomst 1 Vragenuurtje 3 Kennisbijeenkomst 2 Vragenuurtje 4 Vragenuurtje 5 kennisbijeenkomst 3
27-jan

23-feb
Seksualiteit

online

30-mrt
Werk (Nynke)

(Pepijn)

20-apr
Gehechtheid, Mediant

25-mei
Gehechtheid

10-jun
Seksualiteit, Steerne

29-jun
Seksualiteit

(Jacqueline, Nynke,
Hanneke)

(Hanneke, Nynke,
Nicole, Yvonne)

(Kirstin, Pepijn, Annelien,
Annemiek)

(Annelien)

aanmeldingen SKJ uitgereikt

Accent op Talent
Accare
2
Ambiq
1
2
Attendiz
1
1
Autismehuis
Aveleijn
Baalderborg groep
Curess
De Twentse Zorgcentra
De Dimence Groep
1
Driestroomhuis Haaksbergen
Erna Dogger autismecoach
Frion
2
Frits Stribos
Humanitas DMH
1
1
JADOS
1
Jarabee
1
Karakter
2
Mediant
3
MEE Ijsseloevers/Veluwe/oost
1
3
NVA Overijssel
1
1
Pluryn
RIBW Overijssel
1
4
Scauting Twente
1
SOTOG
2
Trias
3
3
Vitree Triade
WelzijnPlus
1
WijKracht
1
1
Stam Overijssel
extern (niet leden en naasten/mensen 3met autisme)2
sprekers
meekijkers
Totaal # deelnemers
24
Kijkers live stream kennisbijeenkomst
Deelnemers in de zaal aanwezig
Stream meekijkers
Aangevraagde certificaten (bij aanmelding)
Uitgereikte certificaten (o.b.v. deelname)
No show (ontvangen terugkijk link)
No show onder SKJ aangemelde deelnemers
No show vragenuurtje (met/zonder afmelding)
No show in percentage
# organiserend comite

2

Waardering bijeenkomst (online evaluatie)
Waardering stream (online evaluatie)
YouTube terugkijk viewers onder deelnemers
YouTube terugblik viewers op verzoek/extern
Inkomsten uit tickets externen (niet AKO leden)

23

1

2

1
4
1
1
1
1

1
1

1
6
15
14

4
1

1
0

2

11
31
2
1

5
16
2
1

6
9

1
3
3
29
22
28
8
2
8
7
2
17
63
7
1
14

0
2
1
25
8
11
3
1
5
2
4
7
36
3
0
6

43

376
220

3
11
33

1

1
3
1
5
7
3
1
3
5
2
20
7
1

1

2
1

Vragenuurtje 6 Vragenuurtje 7

5-okt
30-nov
Eenzaamheid, Steerne (Sander, Nynke, Eenzaamheid
pepijn, Jasper, Anne, Laura, Wouter)

aanmeldingen SKJ uitgereikt

1
9
23
35

aanmeldingen SKJ uitgereikt NVO

1
5
16

5
5
17

1

1
2
4

21-dec
Evaluatie en
casussen (Nynke)

(Pepijn)

NIP

FGzPt

1
1

1

2
2

1
1
5
1
1
3
1
1
8
2
1

3

1

1
1
1
1

2

2

1

1

6

4

2
4

1

13

2
2

2

1

181

7

158
69
1
16

59

5

12

1
8
29

1
4
15

1

1

5
7
2
7
5
12
3
7
6
1
8
9
1

2
1
2
3
2
6
1
4
3

5
1
41

3
1
6
6

187
72
26

75

2
4
1

1
2

1

1
1

1
1
1

1

1

1
1

1

1

16
14

265
181

108
59

156
2
16
13%
3

41%
9

32%

51%
7

45%

6
18
33%
2

48%
9

25%

8,2 n=9
8,4 n=9

8 n=26
8,4 n=26

144
19

47
17

93
2

€

-

13

0

5

5

4
9
44%
4

3
8
38%
2

28
5
10
50%
3

7,6 n=44
7,6 n=44

€ 1.250

1

89
49

8
15
53%
5

6

110
82

73
84

9
32
28%
2

28-sep
Relaties (Jasper)

€

250

