Jaarplan 2019
Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO)

Convenantpartijen anno 2019 (27):
Accare, Ambelt, Ambiq, AT-Groep Zorg, Attendiz, Autismehuis, Auti-Start,
Aveleijn, Baalderborggroep, Carintreggeland, De Twentse Zorgcentra, Dimence
Groep, Frion, Humanitas DMH, Intermetzo, JADOS, Jarabee, Jobstap, MEE
IJsseloevers, Mediant, NVA, Karakter, RIBW Groep Overijssel, Speciaal Onderwijs
Twente Oost Gelderland, Trias, Vitree, WijKracht

Angela Thissen- van Heeswijk,
coördinator Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO)
17 januari 2019
www.autismeoverijssel.nl
a.thissen@autismehulpverlening.nl
@rianoverijssel
YouTube: autismeoverijssel
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INLEIDING: autisme, andere manier van informatieverwerking
Mensen met autisme hebben een andere manier van informatieverwerking en hebben daardoor
vaak moeite met sociale contacten en met communicatie, zij hebben vaak gefixeerde interesses en
raken snel overprikkeld. Ook hebben mensen met autisme moeite om de details die zij waarnemen
te verwerken tot een samenhangend geheel. Bij ongeveer de helft van de mensen met autisme is
tevens sprake van een verstandelijke beperking, maar er zijn ook vormen van autisme waarbij
sprake is van een normale of hoge intelligentie. Autisme heeft invloed op alle levensgebieden in
alle levensfasen. De hulpvraag van mensen met autisme is gevarieerd en betreft meerdere
levensgebieden. De wetenschap en kennis over de behandeling en begeleiding van mensen met
een autisme is nog volop in beweging.
MISSIE Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO)
In het Autisme Kennisnetwerk Overijssel werken mensen met autisme, naasten van mensen met
autisme en professionals samen om:
1. Een realistisch beeld over autisme neer te zetten
2. De kwaliteit van diensten te verbeteren
3. De participatie van mensen met autisme te verbeteren
4. Alle gemeenten in Overijssel nog autismevriendelijker te maken
Binnen het Overijssels netwerk hebben we een duurzame (betaalde) inzet van autismeervaringsdeskundigen gerealiseerd.
PROFIEL EN CONVENANT Autisme Overijssel
In Overijssel wonen 1.142.360 inwoners (peildatum 2015). Zwolle is de hoofdstad van Overijssel.
Enschede is de grootste stad. Overijssel telt 25 gemeenten.
Sinds 2006 wordt samengewerkt op basis van convenantafspraken. In navolging van het landelijk
convenant, is in juni 2006 -voor de periode van 4 jaar-, in juni 2010 -voor de periode van 2 jaaren in 2012 –voor de periode van 5 jaar- het convenant Autisme Overijssel gesloten. In 2015 is het
convenant herijkt voor de periode 2016-2020. Net als 2018 zijn er ook in 2019 in totaal 27
convenantpartners in Overijssel.
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TERUGBLIK 2018

Kennis en ontmoetingsfunctie
De ledenvergadering (februari 2018) werd goed bezocht. Net als de twee georganiseerde
kennisbijeenkomsten in 2018. In april 2018 bereikten we 200 bezoekers bij de bijeenkomst
Autisme & Relaties in Haaksbergen. In november 2018 bereikten we 400 bezoekers bij de
bijeenkomsten Autisme & Thuiszitters in Deventer. De gekozen thema’s, de sprekers en de
stem van de jongeren / mensen met autisme als uitgangspunt bij elke kennisbijeenkomst
spreekt aan.
De nieuw ingeslagen weg, naast leden ook andere (extern) geïnteresseerden uitnodigen via
social media en nieuwsbrieven, zorgde voor een groter bereik. Uit de evaluaties bleek dat
mensen echt geraakt waren. Van de bijeenkomst ‘Autisme & Thuiszitters’ is een uitgebreid
verslag geschreven en gedeeld met de aanwezigen. Ook is er nadien een kort sfeerfilmpje
gelanceerd en heeft het veel aandacht via social media gekregen. De Secretaris-Generaal van
VWS, Erik Gerritsen, werd nieuwsgierig en brengt in 2019 een werkbezoek aan Overijssel.
In 2018 is tevens een bezoek gebracht aan de gemeente Deventer (januari) en de gemeente
Staphorst (april). In juni 2018 is een mailing verzorgd naar alle gemeenten om het AKO onder
de aandacht te brengen. In juni 2018 is een training aan WMO medewerkers van de gemeente
Hengelo verzorgd.
Bij al deze kennis-/ontmoetingsactiviteiten werkte coördinator Angela Thissen samen met
Jasper Wagteveld, Nynke Zuurmond en Gijs Horvers. Per activiteit werden
(ervaringsdeskundige) sprekers benaderd en betrokken. Bij de kennisbijeenkomst Autisme &
Thuiszitters werkten zes Overijsselse jongeren met autisme mee door een vlog op te nemen,
die getoond werd tijdens de bijeenkomsten.

4

Landelijk: borging autisme netwerken
In 2018 hebben 2 landelijke coördinatoren overleggen plaats gevonden. Angela Thissen was
samen met Jasper Wagteveld en Gijs Horvers aanwezig.
Het netwerk in Overijssel (in de persoon van coördinator Angela Thissen) droeg bij aan de
kennisbevordering en kennisdeling van en tussen de regionale coördinatoren door het leveren
van een bijdrage aan landelijke bijeenkomsten:
Meedenken in een denktank bijeenkomst met VWS over vervolgsubsidie 2018-2022
‘Duurzame verankering autisme netwerken’. De toekenning voor de subsidie vond plaats in
november 2018.
Mede voorbereiden en voorzitten van de landelijke coördinatoren overleggen.
De NVA vierde haar 40 jarig bestaan met 40 portretten. Jasper Wagteveld en Gijs Horvers
waren hierbij betrokken, evenals bij het jaarlijkse NVA congres.
Informatie functie
In 2018 is de website actueel gehouden met gemiddeld tweewekelijks een nieuwsbericht, een
actuele activiteiten agenda en een actueel overzicht met producten. De 196 nuttige adressen
(levensbrede sociale kaart Overijssel) zijn actueel gehouden en worden verreweg het meest
bezocht op onze website. De website is sterk verouderd en is aan herontwerp toe.
In 2018 zijn we gestart met interviews:
Ghaja van der Worp (januari 2018).
Tom Michorius (april 2018).
Signaalfunctie
In 2018 zijn er in totaal 59 vragen binnen gekomen. Naast 17 technische vragen (verspreiding
van berichten, aanpassen van nuttige adressen, sollicitaties, opnemen activiteit in de agenda
van de website) kwamen er 42 inhoudelijke vragen binnen. Van zowel professionals als
mensen met autisme, ouders, partners en mantelzorgers. Inhoudelijke vragen gingen met
name over de thema’s: onderwijs (14), levensloopbegeleiding (10), coaching (6) en wonen
(6). Het (anonieme) overzicht met binnengekomen vragen is geagendeerd bij de
kernteamvergaderingen en is op te vragen via a.thissen@autismehulpverlening.nl.
Governance Autisme Kennisnetwerk Overijssel
De coördinator in de persoon van Angela Thissen - in dienst van Dimence Groep en tegen
kostprijs ‘uitgeleend’ aan het autismenetwerk- ondersteunde het kennisnetwerk op strategisch,
tactisch en uitvoerend niveau (16 uur per week). De coördinator werd ondersteund door een
communicatiemedewerker in de persoon van Els de Vries voor ondersteunende uitvoerende
werkzaamheden (zoals de website, faciliteren van vergaderingen, beantwoorden mails,
aannemen telefoontjes, verslaglegging, emailbeheer etc.).
In 2018 is de contributie van organisatieleden verhoogd. Enerzijds om het jaarlijkse gat tussen
inkomsten en uitgaven te dichten. Anderzijds om het contributieverschil tussen partnerleden
en organisatieleden kleiner te maken. We maken onderscheid in grote (>250 medewerkers)
organisatieleden en kleine (<250 medewerkers) organisatieleden:
Contributie voor >250 medewerkers = €1.500 per jaar
Contributie voor <250 medewerkers = €1.250 per jaar
Desondanks waren de uitgaven in 2018 groter dan de contributie inkomsten (zie financieel
jaarverslag 2018 op de volgende pagina).
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018

CONTRIBUTIE
INKOMSTEN 2018
€ 35.000

Contributie partnerleden (7) €5.000
Contributie organisatieleden (16)
Groot (>250 fte): €1.500
Contributie organisatieleden (3)
Klein (<250 fte): €1.250
Inkomsten uit derden:

€ 24.000
€ 3.750
€ 137

Voorlichting Hengelo
Inkomsten €550 - uitgaven: €413 = €137

TOTALE INKOMSTEN *

€ 62.887

Jaarlijkse kosten voor hosting/beheer website /
mailchimp
Drukwerk, PR materiaal, relatiegeschenken
Kosten coordinatie Angela Thissen

UITGAVEN 2018
€ 1.348
€ 230
€ 45.368

(16 uur per week, 46 weken, €62 per uur, prijspeil 2018)

Ondersteuning communicatiemedewerker

€ 15.000

(8 uur per week, 46 weken, €42 per uur)
Inzet ervaringsdeskundigheid (ledenvergadering,
kernteam, gemeenten, CCE overleg, coordinatoren
overleggen)

Kennisbijeenkomst Autisme & Relaties:

€ 2.513

€ 618

4 sprekers: €975
Catering/zaalhuur: €1.182
Totaal: €2.157 (ons aandeel = €618)

Kennisbijeenkomsten Autisme & Thuiszitters

€ 4.035

Spreker Martine Delfos: €750
Catering/zaalhuur/techniek: €2.444
Filmen: €841
Totaal: €4.035

TOTAAL UITGAVEN

€ 69.112

* BINNENKORT TE ONTVANGEN INKOMSTEN:

€ 9.375

VWS subsidiemiddelen (via MEE Nl)
€5.000 (restant uit 2016) en €4.375 (1/10/2018 31/12/2018)

INKOMSTEN - UITGAVEN

€ 3.151

BALANS 1 januari 2018
BALANS 1 januari 2019

€ 79.095
€ 82.245
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DOELEN EN ACTIVITEITEN IN 2019
In 2019 gaan we door met het verwezenlijken van onze missie en het uitvoering geven aan alle
functies (signaal, informatie en kennis/ontmoeting). Dat was geen vanzelfsprekendheid gezien de
niet sluitende begroting. We hoeven in 2019 niet te schrappen in activiteiten en uren omdat er
nieuwe VWS subsidiemiddelen beschikbaar zijn gekomen voor de regio’s. Aanvullend op de
contributie-inkomsten zetten we deze middelen in om de huidige functies en activiteiten te kunnen
blijven uitvoeren maar ook om aan aantal activiteiten te intensiveren en vernieuwen. Hiermee
voldoen we als regionaal autismenetwerk aan alle gevraagde randvoorwaarden (zie kader).
1. De governance van het Kennisnetwerk vraagt in 2019 extra aandacht. Het huidige convenant
(2016-2020) loopt in 2019 af. In 2019 richten we een proces van herijking in en betrekken we
onze leden en potentieel nieuwe leden. In dit proces inventariseren we ook de (benodigde)
competenties van de coördinator en de gewenste invulling van coördinatie.
2. We hebben in 2018 gemerkt dat een langdurig en zorgvuldig proces op weg naar een
kennisbijeenkomst, waar samen wordt gewerkt in een team met mensen met autisme, zorgt
voor verdieping. In 2019 willen we dit blijven doen.
3. De landelijke activiteiten worden in 2019 intensiever: naast het nieuwe VWS subsidietraject
heeft VWS ook opdracht gegeven aan Vanuit Autisme Bekeken om een pilot
levensloopbegeleiding bij mensen met autisme gestart. Inbreng, ook vanuit Overijssel, is
gewenst.
4. Als laatste is de website toe aan vernieuwing. Dit vraag om een extra investering, in zowel tijd
als kosten.

Randvoorwaarden VWS regionale subsidiemiddelen
Elk regionaal netwerk draagt bij aan de volgende activiteiten in 2018-2022:
a. Structurele inzet en innovatie van regionetwerken;
b. Het realiseren van een duurzame kennisinfrastructuur die voor een ieder herkenbaar en vindbaar is
(website, e-mail infrastructuur);
c. Een signaalfunctie t.a.v. de casuïstiek in de praktijk en daarbij gevonden succesvolle oplossingen en
knelpunten;
d. Het verankeren van een regionale duurzame inzet van autisme-ervaringsdeskundigheid;
e. Het regionale netwerk draagt bij aan de kennisbevordering en kennisdeling van en tussen de regionale
coördinatoren waaronder het leveren van een bijdrage aan landelijke bijeenkomsten;
f.
Het realiseren/actualiseren van een levensbrede regionale sociale kaart voor mensen met autisme;
g. Het opzetten van een landelijke kennisinfrastructuur vanuit MEE NL voor het organiseren van landelijke
bijeenkomsten en het realiseren van netwerkverbindingen tussen de regionale netwerken en het ontsluiten
van kennis die bij netwerken worden opgedaan voor input voor landelijke overlegtafels (met onder meer
VWS, VAB, VVA en VNG);
h. Verbinden en regionale verankering van de uitkomsten van de pilot Levensloopbegeleiding voor mensen
met autisme.
Om de inzet van de regionale netwerken te kunnen continueren is per regionaal netwerk €17.500 per jaar
beschikbaar. Een netwerk kan hierover beschikken door aan te geven hoe invulling gegeven wordt aan een
aantal randvoorwaarden, zoals:
1. Het regionale netwerk organiseert structurele samenwerking en kennisdeling in de eigen regio.
2. Het regionale netwerk ontwikkelt en realiseert een duurzame kennisinfrastructuur die voor iedereen
(ongeacht regio) herkenbaar en vindbaar is via website, algemeen e-mailadres, telefoonnummer, actuele
levensbrede sociale kaart en een (anoniem) overzicht van binnengekomen vragen
3. Het regionale netwerk verankert de duurzame inzet van autisme-ervaringsdeskundigen in de organisatie en
activiteiten van het netwerk en neemt hier een vergoeding voor op in de begroting (bijvoorbeeld voor
sturing, voorbereiding van beleid, uitvoering van activiteiten).
4. Het regionale netwerk levert jaarlijks een jaarplan om transparantie in aanpak en (subsidie)opbrengsten
per netwerk beter inzichtelijk te maken, te denken valt aan:
5. Het regionale netwerk inventariseert de (benodigde) competenties van de coördinator en hoe het netwerk
‘robuuster’ kan worden en daarmee minder afhankelijk is van één persoon/coördinator.
6. Het regionale netwerk draagt bij aan kennisdeling tussen de coördinatoren, waaronder tenminste deelname
aan 2 landelijke bijeenkomsten.
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Kennis- en
ontmoetingsfunctie
(8 uur coördinatie per
week)

Activiteiten
In rood: intensivering in 2019
1. Samen met mensen met autisme het voorbereiden van, organiseren van en
verdieping zoeken in 2 kennisbijeenkomsten:
o Follow-up bijeenkomst Autisme & Thuiszitters op 12 april 2019
o De 2e kennisbijeenkomst wordt georganiseerd rondom het thema
Autisme & Seksualiteit of Autisme & Werk.
2. Voorbereiden en organiseren van jaarlijkse ledenvergadering
3. Voorbereiden en organiseren van 2 kernteamvergaderingen
4. Aanvragen van gemeenten/organisaties voor training/voorlichting creëren,
offreren, plannen, samen voorbereiden en uitvoeren:
o 6 februari 2019 wordt een voorlichting voor VSO Isselborgh verzorgd
o 19 maart 2019 en 4 juni 2019 worden lezingen voor SOTOG verzorgd
o Met het Etty Hillesum Lyceum (Deventer) wordt verkend hoe we een
voorlichting aan leerlingen, docenten en mentoren kunnen verzorgen

Duurzame inrichting
kennisnetwerk
(6 uur coördinatie per
week)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opstellen jaarverslag 2019, jaarplan en begroting 2020
Mailadressen bestand actueel houden
Verzorgen van stand van zaken mailings naar kernteam en contactpersonen
Werven van nieuwe leden
Financiële administratie (facturen/inkomsten)
Proces begeleiden voor herijking huidige convenant
Inventariseren (benodigde) competenties coördinator

Informatie functie
(4 uur coördinatie per
week)

12.
13.
14.
15.
16.

Duurzame kennisinfrastructuur met actuele website (agenda-/nieuwsitems)
Website herontwerpen (eind 2019, na herijking convenant)
Nuttige adressen actueel houden en aanvullen (sociale kaart)
Social media inzetten
Minimaal elk kwartaal een nieuwsbrief versturen

Signaalfunctie
(4 uur coördinatie per
week)

17. Mailtjes via algemeen emailadres (zichtbaar op website) beantwoorden
18. Aannemen telefoontjes: bieden luisterend oor en soms adviseren
19. Opstellen (anoniem) overzicht binnengekomen vragen 2019 en twee keer per
jaar een analyse bespreken in kernteam

Landelijke activiteiten
(2 uur coördinatie per
week)

20. Kennisdeling in (minimaal 2) landelijke coördinatie overleggen
21. Landelijke kennisuitwisseling t.b.v. VWS subsidie (MEE Nl) en t.b.v. pilot
levensloopbegeleiding (VAB)
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BEGROTING 2019

BEGROTING 2019

CONTRIBUTIE
INKOMSTEN
€ 35.000
€ 24.000

Contributie partnerleden (7) €5.000
Contributie organisatieleden (16)
Groot (>250 fte): €1.500
Contributie organisatieleden (3)
Klein (<250 fte): €1.250

€ 3.750
€ 62.750
SUBSIDIE
INKOMSTEN
€ 17.500

VWS subsidie

UITGAVEN
Website: jaarlijkse kosten voor hosting/beheer
website / mailchimp
Website: eenmalige kosten vernieuwing website
Drukwerk conferentiemateriaal, PR materiaal,
relatiegeschenken
Inzet coordinatie netwerk

€ 1.500
€ 7.000
€ 500
€ 46.729

(16 uur per week, 46 weken, €63 per uur, prijspeil 2019)

Inzet ondersteuning coordinatie

€ 15.000

(8 uur per week, 46 weken, €42 per uur)
Inzet ervaringsdeskundigheid (66 uren)

€ 4.950
€ 2.500
€ 2.500

Kennisbijeenkomst 1
Kennisbijeenkomst 2

SALDO

9

€ 80.679
-€ 429

