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IDENTITEIT & MISSIE

Wie zijn we?
Het Autisme Expertise Netwerk Drenthe is een samenwerkingsverband van organisaties en
personen die de levenskwaliteit en participatiemogelijkheden van mensen met autisme en
hun naasten in alle levensfasen duurzaam willen verbeteren.
Het netwerk gaat in januari 2017 van start.
De iniatiefnemers zijn: NVA Drenthe, MEE Drenthe, Accare, Jonx (een onderdeel van Lentis),
GGZ Drenthe en Novo/Cosis/Promenscare.
Welkom om bij het netwerk aan te sluiten zijn alle in Drenthe actieve personen en organisaties
die een bijdrage kunnen leveren aan onze gezamenlijke missie en die de uitgangspunten van
het convenant willen onderschrijven.
Het Autisme Expertise Netwerk Drenthe participeert tevens in het landelijk verband van
autismenetwerken en wordt ondersteund door het ministerie van VWS.
Wat beogen we?
Het netwerk wil een duurzame vindplaats zijn van kennis, kunde en praktijkervaringen
rond autisme voor betrokkenen, hun naasten én professionals in alle gemeenten van
Drenthe. Het netwerk heeft daarnaast tot doel regionale en lokale partijen over de
levensdomeinen heen met elkaar te verbinden om samen knelpunten op te lossen.
Onze missie: de levenskwaliteit en participatiemogelijkheden van mensen met autisme en
hun naasten in alle levensfasen duurzaam verbeteren en voorkomen dat mensen tussen
wal en schip raken.
Hiermee werken we aan opheffing van de 'witte plek' die Drenthe op dit punt de laatste jaren
was, zoals eerder is vastgesteld door het ministerie van VWS.
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VISIE EN UTGANGSPUNTEN

Het Regionale Autisme Expertise Netwerk ontleent haar bestaansrecht aan de toegevoegde
waarde voor mensen met autisme en hun naasten.
WAT is in onze visie hiervoor nodig?
1. Kennis delen = vermenigvuldigen
Zichtbaar en bereikbaar maken van de beschikbare mogelijkheden en expertise.
Ervaringsdeskundigen en professionals in contact brengen met elkaar en het veld,
heldere aanspreekpunten creëren, faciliteren dat er passend aanbod komt op de
vraag.
2. Maatschappelijk agenderen
Urgentie van inclusiviteit voelbaar maken, behoefte zichtbaar maken, doorbreken van
isolement, verhalen vertellen die impact hebben.
3. 'Versleep de kennis, niet de mens'
Generalistisch / integraal benaderen, ontschotten, kennis lokaal beschikbaar maken,
naar de betrokkenen toebrengen.
4. 'We laten niemand los’
Bij complexe casuistiek een patstelling doorbreken door een integrale benadering van
de vraag van de cliënt, waarbij deskundigen vanuit verschillende organisaties
samenwerken en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen om tot een oplossing te
komen. Het belang van de cliënt staat voorop. Gezocht wordt naar een oplossing op
maat, zo nodig afwijkend van bestaand aanbod of organisatiebelangen.
5. De vraag achter de vraag stellen
Out of the box denken, de 'verborgen' vragen boven tafel krijgen, denken in
mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, bestaande structuren doorbreken.
HOE gaan we dit doen?
We hanteren de volgende ankers, die landelijk zijn vastgesteld:
1. Faciliterend
Wij zijn als netwerk primair gericht op faciliteren (en minder op organiseren). De
achtergrond daarvan is dat we vinden dat het eigenaarschap bij de deelnemende
partijen zelf dient te blijven. We stellen bijvoorbeeld graag samen vast welke
behoefte/kans er is; het blijft aan partijen zelf om (samen) de oplossing te bieden c.q.
een aanbod daarop te ontwikkelen/in beeld te brengen.
2. Aanhakend
Wij zoeken als netwerk naar mogelijkheden om zoveel als kan aan te sluiten bij
bestaande netwerken, structuren en initiatieven. Exclusiviteit is niet ons doel.
3. Domeinoverstijdend
Wij streven uitdrukkelijk naar een heterogene samenstelling van het netwerk over alle
levensdomeinen heen: zorg, wonen, onderwijs, werk en vrije tijd.
4. Ervaringsdeskundig
We willen consequent uitgaan van de vraag (en niet van het aanbod) en bovendien
een autismevriendelijk netwerk zijn, met als motto: doen wat je zegt.
Dit betekent dat we vinden dat we structureel de juiste (relevante)
ervaringsdeskundigen bij de netwerkactiviteiten moeten betrekken. Dit kunnen
mensen met autisme zelf zijn, of hun naasten.
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5. Out of the box
We geloven dat er geen standaardvragen en geen standaardoplossingen zijn. We
willen elkaar graag prikkelen tot 'out of the box'-denken. De oplossing voor
vraagstukken ligt niet altijd in een professioneel ondersteuningsaanbod. Er kan ook
sprake zijn van 'verborgen' vragen': problematiek die nog niet heeft geleid tot een
escalatie kan uit oogpunt van preventie wel degelijk om actie vragen ('ingrijpen op
een lagere trede van de ellendeladder').
Hoe gaan we met elkaar om?
We vragen van alle deelnemende partijen de volgende uitgangspunten te onderschrijven en
uit te dragen:
•
•
•

We werken samen vanuit gelijkwaardigheid.
We erkennen dat samenwerking vraagt dat je inlevert op volledige eigen autonomie.
We commiteren ons om te investeren: brengen én halen.

Ondergetekende initiatiefnemers, gemandateerd namens de instelling die zij rechtsgeldig
vertegenwoordigen:
•
•
•
•
•
•

NVA – vertegenwoordigd door Rieja Drukker
MEE Drenthe – vertegenwoordigd door John Vaneman
Accare – vertegenwoordigd door Drs. P. Dijkshoorn
GGZ Drenthe – vertegenwoordigd door Peter van der Noord
Jonx, onderdeel van Lentis – vertegenwoordigd door Mario Fokkens
Novo/Cosis/Promens-Care – vertegenwoordigd door Ria Stegehuis

overwegende dat:
•

de eigen regie van mensen met autisme en hun netwerk uitgangspunt is;

•
•

ervaringsdeskundigen een vanzelfsprekende plaats binnen het netwerk hebben;
partijen zelf het eigenaarschap houden over het aanbod van hulp en diensten voor
mensen met autisme en hun familie/naasten;

•
een niet vrijblijvende intersectorale- en regionale samenwerking noodzakelijk is om te
bevorderen dat de individueel benodigde ondersteuning/zorg voor mensen met
autisme en hun familie/naasten binnen het sociaal domein in alle levensfasen op een
geïntegreerde manier beschikbaar komt;
•

alle deelnemende partijen:
a) in enige vorm bijdragen aan participatie van kinderen en volwassenen met
autisme;
b) streven naar samenhang en completeren van het regionale aanbod voor
mensen met autisme wat tot uitvoering komt in passende ondersteuning op
lokaal niveau. binnen het sociaal domein;
c) blijvende onderlinge uitwisseling willen stimuleren en realiseren;
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d) de verantwoordelijkheid oppakken tot het nemen van initiatieven om door
onderlinge samenwerking knelpunten die niet binnen de eigen instelling of
sector op te lossen zijn, op te lossen of hiertoe verbetervoorstellen te doen;
e) werken nauw samen met en binnen het sociaal domein.
•

uitvoering van bovenstaande punten zal leiden tot verbetering van passende
maatwerkhulpverlening in de regio;

komen het volgende overeen:
•

er wordt een samenwerking met elkaar aangegaan voor de duur van vooralsnog één
jaar (23 januari 2017 t/m 31 december 2017) met de intentie de samenwerking
daarna voort te zetten;

•

deze samenwerking heeft de vorm van een regionaal, intersectoraal netwerk voor de
totale doelgroep: kinderen en volwassenen met autisme, hun familie en naasten;

•

de stuurgroepleden worden voorgedragen uit de initiatiefnemende partijen;

•

de stuurgroepleden vertegenwoordigen partijen zonder last of ruggespraak

en verplichten zich:
•

een bijdrage te leveren aan de realisering van de doelen van het netwerk;

•

naar vermogen een bijdrage te leveren aan de realisering van het werkplan en aan
activiteiten die worden ingezet ten behoeve van de door de stuurgroep
overeengekomen doelstellingen;

•

informatie over bestaande en nieuwe ontwikkelingen m.b.t. autisme te delen;

•

ieder - uitgezonderd de NVA - gelijkelijk voor 20% bij te dragen aan de financiering
van een coördinator voor het netwerk, te weten € 2.000,- per organisatie.

Nieuwe deelnemers
Andere partijen dan de initiatiefnemers die bij het netwerk willen aansluiten, leveren voor de
duur van dit convenant geen financiële bijdrage aan de kosten voor een coördinator. Wel
onderschrijven zij alle andere onderdelen van het conventant, zoals de missie, doelstellingen
en uitgangspunten en verplichten zich (in natura):
•

een bijdrage te leveren aan de realisering van de doelen van het netwerk;

•

naar vermogen een bijdrage te leveren aan de realisering van het werkplan en aan
activiteiten die worden ingezet ten behoeve van de overeengekomen doelstellingen;

•

informatie over bestaande en nieuwe ontwikkelingen m.b.t. autisme te delen;

en nemen kennis van de mogelijkheid dat een op de kostprijs gebaseerde bijdrage gevraagd
kan worden voor eventuele, vrijwillige deelname / afname van nog te organiseren of te
ontwikkelen producten of diensten.
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De taken van de stuurgroep zijn:
•
•

de missie van het autisme expertisenetwerk uitdragen;
inclusie van mensen met een kwetsbaarheid zoals autisme in het eigen netwerk op
bestuurlijk niveau agenderen;
leiding geven aan de coördinator;
hoofdlijnen van beleid voorbereiden en vaststellen;
monitoren van de voortgang van (onderdelen van) het werkplan en ontwikkelplan;
het conventant periodiek herijken en draagvlak creëeren voor duurzame verankering
van de samenwerking;
verzorgen van de informatie naar en de communicatie met de partijen;
het verspreiden van kennis en kunde rondom ASS via voorlichting en
deskundigheidsbevordering;
vaststellen van een periodiek werkplan;
het maken van een begroting en het vaststellen van een jaarrekening;
het afleggen van verantwoordelijkheid aan de Raden van Bestuur van de
deelnemende partijen;
het nemen van een voorgenomen besluit over toetreding van partijen. De
deelnemende partijen beslissen hier uiteindelijk over.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De stuurgroep wordt in haar werkzaamheden ondersteund door de coördinator Autisme
Expertise Netwerk Drenthe en opereert vanuit MEE Drenthe. De coördinator blijft in dienst
van de eigen initiatiefnemende instelling en rapporteert aan / wordt functioneel aangestuurd
door de stuurgroep. De coördinator maakt daarnaast deel uit van het landelijke netwerk van
coördinatoren die met elkaar kennis delen en producten ontwikkelen die de ontwikkeling van
autismenetwerken steunen.
De taken van de coördinator zijn:
•

opstellen van een werkplan voor 2017 met onderdelen uit de activiteitenlijst die voor
meerdere jaren is opgesteld (bijlage);
het verspreiden van kennis en kunde rondom ASS via voorlichting en
deskundigheidsbevordering;
het vastgestelde werkplan lokaal, zoveel mogelijk verspreid over de 12 gemeenten, tot
uitvoering brengen;
professionals uit verschillende organisaties domeinoverstijgend met elkaar in contact
brengen;
actief op zoek gaan naar de (verborgen) vragen die spelen;
de uitwisseling van kennis en kunde faciliteren;
het gezamenlijk oplossen van knelpunten stimuleren, waarbij actief
ervaringsdeskundigen worden betrokken;
nieuwe partners bij het netwerk betrekken.

•
•
•
•
•
•
•

Financiën en ondersteuning
De financiering van het samenwerkingsverband wordt geregeld door:
•

•

een bijdrage van 20% (te weten € 2.000) van elk van de initiatiefnemende partijen,
uitgezonderd de NVA ter dekking van de financiering van een coördinator voor het
netwerk (uitgezonderd de NVA).
een bijdrage van € 10.000 aan (eenmalige) subsidie vanuit het landelijk Project
Duurzame Verankering Autismenetwerken;
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•
•

•

het verwerven van fondsen en subsidies (stuurgroep en coördinator onderzoeken
actief de mogelijkheden hiertoe);
actief te zoeken toekomstige financieringsmogelijkheden van deelnemende
instellingen; het beschikbaar stellen van menskracht voor activiteiten in werkgroepen;
onderlinge afspraken tussen deelnemende instellingen;
het verwerven van – op kostprijs gebaseerde - inkomsten uit bijdragen voor
producten of diensten die vanuit het netwerk ontwikkeld zouden kunnen worden en
op basis van vrijwilligheid door deelnemers of derden kunnen worden afgenomen.

Evaluatie en bijstellingen
De werking van het convenant zal in de stuurgroep worden geëvalueerd. Daarbij wordt
nagegaan op welke wijze hetgeen in dit convenant is vastgelegd door de partijen is
gerealiseerd. Wijzigingen of aanvullingen op het convenant zijn slechts geldig voor zover zij
schriftelijk door de partijen zijn overeengekomen.
Werkingsduur
Het convenant treedt in werking op de datum van ondertekening door partijen en eindigt 31
december 2017. Ruim van tevoren zal de stuurgroep de resultaten van het netwerk evalueren
en voorstellen doen hoe de doelstellingen en resultaten van het netwerk in de toekomst
geborgd kunnen worden. Daarin zal ook de toekomstige financiering meegenomen worden.
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Ondertekening convenantpartners
te Assen, op 23 januari 2017
De initiatiefnemers, zoals genoemd in het convenant:

Nederlandse Vereniging voor
Autisme (NVA), afdeling
Groningen/Drenthe

Mw. R. Drukker
(Voorzitter)

Stichting MEE Drenthe

Drs. J. Vaneman
(Directeur-bestuurder)

Stichting Universitaire en
Algemene Kinder- en
jeugdpsychiatrie Noord
Nederland, Accare

Drs. P. Dijkshoorn,
(Bestuurder)

GGZ Drenthe

Drs. P. van der Noord
(Directeur Behandelzaken
GGZ Drenthe, psychiater)

Jonx, onderdeel van Lentis

Dhr. M. Fokkens
(Manager Algemene zaken
Jonx autisme)

Novo/Cosis/Promens-Care

Mw. Drs. R. Stegehuis
(vz RvB Cosis/NOVO/
Promens-Care)
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Bijlage: ondertekening convenant door nieuwe deelnemers

Plaats:

Plaats:

Datum:

Datum:

Horizon begeleiding

Jados/IVA/Capito Wonen/Stumass

Bouwke van Eeken

Rob Mauw

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

Plaats:

Plaats:

Datum:

Datum:

Stam B.V.

Ambiq
0

mw. M. Tissing

Linda Vos

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

Plaats:

Plaats:

Datum:

Scauting
André Oostenveld

Datum:

Renn4
Ingrid Cornelissen
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Plaats:
Datum:

Progrez
Carla Grijzen
---------------------------------------------------Plaats:
Datum:

Buurderij de Haan
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