1. Missie, visie en speerpunten Autisme Netwerk Groningen 2021
Missie
Het ANG wil onder het motto ‘delen in plaats van verdelen’ bijdragen aan een inclusieve (autismevriendelijke) samenleving.
Een samenleving die uitgaat van de kracht van diversiteit waar mensen met autisme naar vermogen en duurzaam op alle levensterreinen een volwaardig leven kunnen leiden.
Dat vraagt integrale samenwerking, (h)erkenning van elkaars expertise en een platform- en verbindingsfunctie.

Visie
Het ANG wil:
•
•
•
•

bijdragen aan een realistisch beeld van autisme;
een platform en verbindingsfunctie faciliteren waarbij autismekennis/-kunde vanuit wetenschap, praktijk én ervaring gebundeld en ontsloten wordt ;
passende adequate maatwerkondersteuning langs de levensloop en bij alle levensterreinen stimuleren en bevorderen;
integrale afstemming, samenhang en samenwerking tussen ervaring, zorg, onderwijs, gemeenten en andere partijen stimuleren en initiëren;

Convenantpartners
Accare,
ATN/Jonx|Lentis
CareHouse/Kids at Home,
Cosis
Elker
De Trans
’s Heerenloo,
Humanitas DMH
Horizon Begeleiding
JADOS
Koninklijke Kentalis,
MEE Groningen
Molendrift
Nieuw Woelwijck
NVA Groningen/Drenthe
Reik
Script
STAM BV
Koninklijke Visio
De Zijlen

Speerpunten
Informatie, Advies en Consultatie
(signaleren en faciliteren)

Delen kennis, kunde en ervaring (met
convenantpartners en anderen)

(Integrale) samenwerking
(stimuleren, verbinden en initiëren)

(signaleren en initiëren)
➢
➢
➢
➢
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Behouden rol als provinciale vindplaats
voor autisme.
Actueel houden website ANG, sociale
kaart en Facebookpagina.
Continueren en borgen Informatie- en
Adviespunt.
Ketengroep Consultatie en Advies
continueren en borgen.

➢
➢
➢

➢

Continueren trimesterbijeenkomsten voor
convenantpartners.
Continueren denktank en ervaringsgroep.
Activiteiten initiëren voor vergroten
impact Manifest Autismevriendelijke
provincie Groningen.
ANG-Stimuleringsprijs vervangen door
nieuwe vorm om goede voorbeelden van
inclusie, integrale samenwerking en
oplossingen voor knelpunten zichtbaar te
maken.
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Samenwerking met gemeenten zoeken met
Handreiking “Verbinden op passende, duurzame en
levensbrede integrale aanpak voor inclusie van
kinderen en volwassenen met autisme op lokaal
niveau” als onderlegger.
Mensen met autisme/naasten van mensen met
autisme participeren binnen alle niveaus en
activiteiten van het netwerk.
Stimuleren co-creaties met en tussen
personen/organisaties en sectoren.
Stimuleren van inzet levensbrede
levensloopondersteuning en bijdragen aan
doorontwikkeling.
Verbinding collega-autismenetwerken, VAB en MEE
NL in kader van landelijk VWS-subsidie

