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1. Inleiding  

In 2020 zijn we gestart met de vierde convenantperiode van Autisme Netwerk Groningen. Dit is ons  
jaarverslag 2020. Een terugblik op een jaar dat ook voor Autisme Netwerk Groningen, net als voor 
iedereen en voor elke organisatie, een ander jaar was dan gepland. Corona maakte dat een aantal 
activiteiten niet of niet op de reguliere manier konden plaatsvinden.  
Onze missie en visie zijn leidend voor onze doelen en activiteiten. In dit jaarverslag leest u hoe wij 
hieraan in 2020 invulling hebben gegeven. 
 

1.1  Missie 
Het ANG wil onder het motto ‘delen in plaats van verdelen’ bijdragen aan een inclusieve 
(autismevriendelijke) samenleving waar mensen met autisme duurzaam op alle 
levensterreinen een volwaardig leven kunnen leiden. Een samenleving die uitgaat van de 
kracht van diversiteit. Dat vraagt integrale samenwerking, (h)erkenning van elkaars expertise 
en een platform- en verbindingsfunctie voor afstemming en samenwerking tussen de 
convenantpartners, ervaringsdeskundigen en andere relevante organisaties en bestuurlijke 
organen. 

 

1.2   Visie 
Het ANG is een netwerk van organisaties die ondersteuning bieden aan kinderen en 
volwassenen met autisme. 
Het ANG wil SIGNALEREN, FACILITEREN, STIMULEREN, VERBINDEN, INITIËREN. 

➢ Faciliteren en initiëren dat ervaringsdeskundigen als gelijkwaardige gesprekspartner 
binnen alle geledingen van het netwerk participeren; 

➢ Realistisch beeld van autisme bevorderen; 
➢ Passende adequate maatwerkondersteuning langs de levensloop en alle 

levensterreinen stimuleren en bevorderen; 
➢ Integrale samenwerking en afstemming tussen zorgaanbieders, onderwijs, 

gemeenten en andere partijen stimuleren; 
➢ Samenhang stimuleren en initiëren tussen mantelzorgondersteuning, informele 

ondersteuning en formele ondersteuning; 
➢ Signaleren van knelpunten en good-practices; 
➢ Initiëren en faciliteren van oplossingsrichtingen bij knelpunten op individueel niveau 

en bij cases-overstijgend niveau; 
➢ Stimuleren en verspreiding van good-pratices. 

 

2. Inhoudelijke 2020 kort samengevat  
 

We maakten een start met een nieuwe convenantperiode en er zijn twee nieuwe organisaties met 
wie de samenwerking binnen het convenant is gerealiseerd. De bij het netwerk betrokken mensen 
met autisme hebben samen een blog als middel ontwikkeld om de hiermee de veelzijdigheid van 
autisme meer inzichtelijk te maken. Het netwerk gaf de voedingsbodem voor het initiatief en 
Autisme Digitaal is de drijvende kracht bij de doorontwikkeling van de blog ‘Autisme is veelzijdig’.  
Er kwamen weer verschillende algemene vragen bij de coördinator, specifieke Informatie en 
Adviesvragen m.b.t autisme bij de consulent Informatie en Advies en een aantal consultatie- en 
adviesvragen bij de ketengroep binnen. Er vond een reguliere platformbijeenkomst plaats en er was 
een moment van reflectie met alle sleutelfiguren van de convenantpartners. 
Op landelijk niveau zijn mooie ontwikkelstappen gezet voor verbinding en stroomlijning tussen de 
verschillende autismenetwerken. 
 

https://www.autismedigitaal.nl/veelzijdig/
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3. Resultaten van de doelen en de activiteiten in 2020  
 
De resultaten van de doelen en activiteiten zijn is onderverdeeld in de volgende items:   

1. Algemeen/organisatorisch – het convenant  
2. Duurzame inrichting – structuur netwerk  
3. Kennisstructuur – kennis en ontmoeting  
4. Signaalfunctie  
5. Informatiefunctie   
6. Landelijke verbinding 
 
  

TERUGBLIK OP ANG ACTIVITEITEN IN 2020  
  

3.1 ALGEMEEN  
Er is een regionaal convenant (ANG) 
  

  Vanaf 2020 is het nieuwe, herijkte convenant ANG 2020-2023 van toepassing. 
  

  Reik stopt per 2021 met haar deelname aan het netwerk.  

Vanaf 2021 is Reik (onderdeel van Zorggroep Alliade) alleen nog actief in Friesland. In het 

najaar van 2020 werd Script nieuwe convenantparter van het ANG. 

Horizon Begeleiding besloot vanaf 2021 aan te sluiten als convenantpartner van het netwerk. 
 

  Deelnemers in 2020 

         

     

    

    

          
 

  Alle convenantpartners hebben één vaste contactpersoon (sleutelfiguur).  
De sleutelfiguur is de link van de organisatie naar (de coördinator van) het netwerk en 
omgekeerd.  
Er zijn enkele wijzigingen geweest in contactpersonen.  
De coördinator van het ANG heeft kennisgemaakt met deze nieuwe contactpersonen. 
  

 Op 1 december vond een digitale bijeenkomst plaats met alle sleutelfiguren van de 
convenantpartners om samen stil te staan bij de missie, de doelen en de activiteiten van het 
netwerk en de verbinding te versterken. 
Afspraken uit de bijeenkomst: 

➢ Jaarlijks een bijeenkomst als deze met alléén de sleutelfiguren.  
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➢ Een mailingroep van sleutelfiguren starten om elkaar te kunnen bevragen, 
informatie te kunnen delen en verbinding te houden/te activeren. Proberen we 
een half jaar en afhankelijk van de ervaring kijken we of dit het juiste middel is en 
of we ermee doorgaan. 

➢ Niet alleen wachten op informatie van de coördinator, maar zelf ook actief 
informatie delen vanuit je eigen organisatie aangaande autisme(vraagstukken-
/ontwikkelingen). Gaat om wisselwerking en om meer dan alleen casuïstiek. 

➢ Een aantal organisaties is nog niet aangesloten bij de ketengroep Consultatie en 
Advies, maar is wel geïnteresseerd. Ze kunnen zich aanmelden. 

➢ Voortdurend intern bij je organisatie aandacht vragen voor inbreng mogelijke 
cases voor de ketengroep. 

➢ Uitwerkpunt: hoe zou je ervaringsdeskundigen vanuit je eigen organisatie kunnen 
betrekken bij activiteiten van het ANG? 

 

 
 

 

            3.2.: DUURZAME INRICHTING  

                             De inrichting van het netwerk is conform de afspraken in het convenant en   
                        conform de voorwaarden subsidie VWS  
  
  De stuurgroep van het netwerk bestond in 2020 uit: 

➢ K. Weening (bestuurder MEE en voorzitter stuurgroep), 
➢ H. Vochteloo (manager Manager Klant en Innovatie De Zijlen), 
➢ F. Beuving (teamleider algemene zaken ATN/JONX),  
➢ T. Veldema (regiomanager Accare),  
➢ L. Ruijgers (Directeur Expertisecentrum Cosis),  
➢ B. Schnabilié (voorzitter NVA Groningen/Drenthe),  
➢ E. van Setten (ervaringsdeskundige)  
➢ M. Boersma (regiomanager STAM BV)  

 
  De stuurgroep kwam drie keer bijeen.  

De samenstelling van de stuurgroep is m.i.v. 2021 bijna geheel vernieuwd. Daarom werd in de 
stuurgroep ook aandacht besteed aan het ontstaan en de geschiedenis van het netwerk, de 
handreiking “Verbinden op passende, duurzame levensbrede integrale aanpak voor inclusie 
van kinderen en volwassenen met op autisme op lokaal niveau” én het manifest 
autismevriendelijke provincie Groningen. 
Aan de orde kwamen  verder o.a. monitoring jaarplanitems a.d.h.v. stand van zaken-verslagen, 
eindrekening 2019, jaarplan en begroting 2021.  
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  Financiële administratie:   
➢ met input van Cosis t.a.v. personele kosten stelde de coördinator de conceptbegroting 

op en werd deze  besproken en vastgesteld in de stuurgroep. 
➢ Facturen komen binnen bij de coördinator. 
➢ Coördinator leverde eind 2019 het overzicht met deelnemers en bedragen volgens 

verdeelsleutel aan bij Cosis. Cosis verzorgt de facturering. Evenals de facturering van 
deelname van de coördinator aan de adviesgroep van de landelijke autismenetwerken. 

➢ Cosis verzorgde de uitvoering van financiële administratie (betaling facturen, opstellen 
eindrekening). 
  

             3.3 KENNISINFRASTRUCTUUR EN ONTMOETING  
                Er is een structurele ontmoeting/samenwerking en een  
                  kennisinfrastructuur in de regio   
  In 2020 stonden drie platformbijeenkomsten gepland, waarvan één een in-company-training 

betrof. Het thema sensorische informatieverwerking’ komt niet voldoende tot z’n recht via 
digitale invulling en is daarom geannuleerd.  
In september vond de bijeenkomst ‘Interventies met dieren bij autisme’ plaats. De 
bijeenkomst had een goede opkomst (merendeel fysiek, aantal via MS Teams) en het thema 
werd belicht door vier sprekers vanuit drie perspectieven; wetenschap, praktijk en ervaring 
van binnenuit. 
De laatste bijeenkomst in 2020 was gericht op de sleutelfiguren. Zie 3.1.   

  De uitreiking van de Stimuleringsprijs in combinatie met een lezing is geannuleerd. 

Aanleiding was corona, maar gezien de afname van aanmeldingen hiervoor hebben we 

besloten om ons in 2021 te beraden op een andere manier van aandacht vragen voor good-

practices.  

  Het ANG maakte een landelijke Webinar, “De rol van ouders bij de begeleiding van 
jongvolwassenen met autisme”, georganiseerd door Expertisenetwerk Autisme Amsterdam, 
het Leo Kannerhuis, De Heeren van Zorg en AIC Amsterdam in samenwerking met Autisme TV, 
mede mogelijk.  
 

  Het expertiseteam van het ANG ‘Ketengroep Consultatie en Advies’ kan benut worden bij 

complexe casuïstiek. Naast onderlinge afstemming via mail en telefoon in kleine comités  

vonden de vijf reguliere bijeenkomsten plaats via video-vergaderingen. Het team bestaat uit 

functionarissen van de convenantpartners met de disciplines psychiater, GZ-psycholoog, 

orthopedagoog, cliëntondersteuner, behandelcoördinator, jobcoach, casemanager. Naast deze 

ketencoördinatoren zijn in de ketengroep drie ‘externen’ vertegenwoordigd; een 

ervaringsdeskundige, functionaris vanuit het O2G2 (onderwijs PO) en een functionaris vanuit 

VNN. 

Behalve het bespreken van casuïstiek is er ook ruimte voor verdieping van kennis, kunde en 

inzicht.  Naast de ingebrachte casuïstiek werd een presentatie gegeven over Elly Spoelder en 

Barbara Korthuis over ‘Autisme en Stress’ en gaf Paul Mulder een presentatie over de relatie 

tussen omgeving, gedrag, ontwikkeling en genetische afwijking bij het Cornelia de Lange 

syndroom, Marshall-Smith syndroom en Malan syndroom. Hij promoveerde dit jaar op dit 

onderwerp.  

  We hebben besloten om geen nieuwsbrief te ontwikkelen om te stimuleren casuïstiek in te 
brengen. We pakken in 2021 de promotie van de ketengroep opnieuw op.  
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          3.4.: SIGNAALFUNCTIE  
          Het regionale netwerk heeft een signaalfunctie   
  Opvallende punten/signalen die naar voren komen bij de binnenkomende vragen bij onze 

consulent Informatie en advies: 

o Net als in eerdere jaren kwamen er ook dit jaar weer de nodige vragen 

binnen rondom 18-/18+ 

o Het grote aantal (dreigende) thuiszitters in het onderwijs blijft zorgelijk. 

Bij het netwerk kwamen ook dit jaar verzoeken m.b.t. groepsgerichte voorlichting.  
Door de corona-maatregelen is het merendeel van de bijeenkomsten gecanceld door de 
organisatoren.  Een bijeenkomst voor POH’ers uit de provincie is inmiddels gepland voor 2021. 

  De vragen worden bijgehouden in een excelbestand volgens format.   
  Eén van de psychiaters van het FACT Team Groningen heeft de coördinator benadert 

aangaande het vraagstuk  duurzame woonplekken Beschermd Wonen voor 
jongeren/jongvolwassenen met autisme en complexe zorgvraag. N.a.v. hiervan heeft een 
overleg plaatsgevonden met een delegatie van de stuurgroep en het zorgkantoor.  
ATN/Jonx heeft hierbij de handschoen opgepakt en oriënteert zich samen met het FACT en de 
woningbouwstichting op mogelijkheden. Wordt vervolgd in 2021. 

 Vanuit onze proeftuin ‘Kijken hoe het kan’ hebben we een verzoek gedaan bij het 

consultatieteam Pesten om te onderzoeken of er een workshop pesten en autisme op scholen 

aangeboden kan worden. Het consultatieteam heeft onze vraag opgepakt en in januari is in 

Oost Groningen aan o.a. leerkrachten een eerste workshop als pilot aangeboden. 

          3.5.: INFORMATIEFUNCTIE 
          Het regionale Autismenetwerk heeft een informatieve functie   
  Naast bijna 40 algemene vragen via ons info-mail account, kwamen er bij ons consultmailadres 

en consulttelefoonnummer van het Informatie en Adviespunt ruim 50 vragen binnen m.b.t. 

individuele casuïstiek.  

De vragen zijn ongeveer gelijk verdeeld naar: 

• sociale kaart-vragen (bij wie kan ik terecht en dan met name op gebied van 

diagnostiek, wonen, onderwijs en lotgenotencontacten);  

• wegwijsvragen (welke route moet ik doorlopen om begeleiding, levensloopbegeleiding 

te krijgen, hoe ziet een diagnosetraject eruit etc.); 

• inhoudelijk adviesvragen (omgaan met eetproblemen, omgaan met partners met ASS, 

tips voor prikkelarm wonen, hoe vertel ik mijn werkgever over mijn ASS, hoe kan ik een 

leerling helpen bij stap naar VO, wat moet ik regelen voor 18+, probleem met 

werkgever, probleem met leerkracht, hoe werken aan weerbaarheid) 

De consulent heeft enkele keren advies ingewonnen bij de Ketengroep Consultatie en Advies 

van Autisme Netwerk Groningen. Dit jaar hadden we i.v.m. subsidieafbouw i.p.v. 8 uur, 4 uur 

per week een consulent Informatie en Advies beschikbaar. 
 

  We hebben een nieuwe webbeheerder voor onze website www.autismegroningen.nl.   

De website wordt in navolging van eerdere jaren nog steeds goed bezocht (ongeveer 200 tot 

300 bezoekers per week). We actualiseren de site regelmatig. Daarnaast communiceren we via 

een nieuwsflits (voor aanmelding gekoppeld aan de website) en onze facebookpagina.  

http://www.autismegroningen.nl/
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De sociale kaart en de pagina’s over diagnostiek, onderwijs, werk en dagbesteding en wat is 

autisme worden het meest bezocht. 

  Op ons laatste overleg met de bij het netwerk betrokken mensen met autisme  kwam de wens 

naar voren om de diversiteit m.b.t. autisme meer te laten zien. Hieruit is vanuit de groep het 

idee ontstaan voor een gezamenlijke blog. Eén van hen, Frederik Boven, eigenaar van de 

website ‘Autisme Digitaal’ heeft dit ontwikkeld en gekoppeld aan de site van Autisme Digitaal.  

Sinds de autismeweek zijn ze online. https://www.autismedigitaal.nl/veelzijdig/ 

Mooi voorbeeld van een actie die vanuit het netwerk ontstaat, maar een zelfstandige plek 

krijgt in de regio en inmiddels ook daarbuiten. 
 

          3.6. LANDELIJKE EN REGIONALE VERBINDING  
 
          De coördinator levert een bijdrage aan de kennisbevordering en  
          kennisdeling van en tussen de regionale netwerken.  
  
 De coördinator maakte in 2020 deel uit van de landelijke adviesgroep autismenetwerken en 

vanuit deze rol hielp zij o.a. mee met de voorbereiding van de kennisdeelbijeenkomsten.  
Ook is zij, samen met een ervaringsdeskundige, trekker van de inventarisatie ‘samenwerking 
met mensen met autisme en naasten bij autismenetwerken’ en schreef zij met de input van 
drie coördinatoren en twee ervaringsdeskundigen de notitie met handvatten voor deze 
samenwerking.  

 In het verlengde van meer samenwerking en samenhang tussen de autismenetwerken werd 
dit jaar een logo van het landelijk netwerk autismenetwerken ontwikkeld. 

 
  De coördinator Roelie Veldhuis was aanwezig bij het landelijk coördinatorenoverleg op 24 

september 2020 en bij de kennisdeelbijeenkomsten over ‘organiseren in en met netwerken’:   
• 11 juni 2020 (deel 1, online, o.l.v. Common Eye)  
• 24 september 2020 (deel 2, o.l.v. Common Eye)  
• 6 oktober 2020 (online follow-up, o.l.v. Common Eye)   

  Er is regelmatig overleg en intervisie met (de aangrenzende) autismenetwerken in Friesland, 

Drenthe en Gooi en Vechtstreek en Utrecht. 
 

          3.7: ONTWIKKEL/BORGFUNCTIE    
  Voortvloeiend uit (de inmiddels afgeronde) Proeftuin Autisme (samenwerking van 

ervaringsdeskundigen en professionals van het ANG en de gemeenten Oldambt en 

Westerwolde) en vanuit het manifest Autismevriendelijke provincie Groningen is contact 

gelegd met de gemeente Midden Groningen.   

Opbrengst uit dit gesprek is dat gemeente gaat onderzoeken hoe zij meer aandacht kan 

besteden aan scholing van de functionarissen BWRI m.b.t. autisme. Na een workshop, op een 

eerder moment door ons gegeven, was voor hen inzichtelijk geworden dat het op bepaalde 

punten nog ontbreekt aan kennis/kunde bij deze medewerkers. 

Daarnaast heeft de gemeente adviezen overgenomen voor duidelijke communicatie in hun 

schrijfwijzer en zijn wij in het najaar benaderd om een brief van de gemeente in het kader van 

schuldenproblematiek te beoordelen op autismevriendelijkheid. Samen met een 

https://www.autismedigitaal.nl/veelzijdig/
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ervaringsdeskundige is dit beoordeeld. Men heeft aangegeven de adviezen waardevol te 

vinden en mee te nemen in de uiteindelijke versie. 

Uitwerking manifest met jaarlijks focusonderwerpen. In 2020 waren dat de thema’s cultuur 

(niet een handig thema gebleken vanuit oogpunt van de corona), gemeenten en begrijpelijk 

taalgebruik, onderwijs en autisme. De coördinator heeft samen met twee 

ervaringsdeskundigen twee gesprekken gehad met o.a. de educator van het Groninger 

Museum. Er is o.a. een rondgang gemaakt om ‘vanuit autisme’ het museum te bekijken. Dit 

gesprek leidde tot de afspraak om op enkele maandagen de mogelijkheid te bieden voor 

mensen met autisme om het museum te bezoeken met aandacht voor prikkeldosering. Helaas 

heeft dat nog geen doorgang kunnen vinden door de corona-maatregelen. We gaan kijken 

naar de mogelijkheden in 2021. 

Wat betreft onderwijs en autisme is een werkgroep gestart gericht op aandacht voor autisme 

in het primair onderwijs. In de werkgroep is naast de coördinator een deelnemer vanuit het 

autismenetwerk, een lid van een expertisecentrum van een stichting PO en een ouder, tevens 

leerkracht betrokken. 
 

  Er zijn ongeveer 11 personen met autisme en/of naasten op persoonlijke titel betrokken bij het 

ANG. In 2020 leverden Douwe Wilts, Frederik Boven, Jan Maring, Esther Baas, Ellie van Setten 

en Denny Kroneman een actieve bijdrage. 
 

 
4.  Financiële terugblik 2020   

Inhoudelijk toelichting over uitgaven die anders zijn dan begroot en de reden daarvan.   
  
De uitgaven voor 2020 zijn fors lager uitgevallen dan begroot. We hebben over 2020 een positief 
saldo van € 18.000,-.  
Personeelskosten waren volgens begroting.  
 
Het verschil zit in: 

• extra inkomsten vanwege inzet coördinator voor landelijke adviesgroep. Extra inzet bij het 
netwerk ter vervanging is niet nodig geweest vanwege het feit dat er geen externe 
presentaties zijn gegeven door corona. 

• de materiële kosten. Dit is met name te verklaren uit feit dat platformbijeenkomsten niet op 
locatie hebben plaatsgevonden, de uitreiking van de stimuleringsprijs in combinatie met een 
lezing is geannuleerd (dus geen PR kosten, locatie- en cateringkosten, kosten lezing etc.), 
opname filmpje ketengroep niet kon doorgaan vanwege corona en de kosten voor de 
website fors lager waren i.v.m. andere keuze webbeheerder, platformbijeenkomsten niet 
‘live’ plaats konden vinden vanwege corona.  

We willen dit positief saldo geoormerkt meenemen naar: 
2021: 

• voor de inzet van de consulent informatie en advies voor 4 uur per week voor maximaal 
10.000 euro in 2021 en €1.000 voor opname filmpje ter promotie van de ketengroep; 

2022: 

• reservering voor de inzet van de consulent informatie en advies 2 uur per week voor 
maximaal € 5.000 en reservering voor € 2.000 voor symposium 2022. 
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Bijlage 1   Stand van zaken convenant  
  

Naam autismenetwerk   Autisme Netwerk Groningen 
Datum Convenant    2020-2023 
Naam organisatie penvoeder   Cosis 
Naam 
organisatie werkgever coördinator  

 Cosis 

Naam organisatie voorzitter 
netwerk  

 Karin Weening (MEE Groningen) 

Naam Coördinator   Roelie Veldhuis 
Aantal uur per week   20 uur 
Uurprijs   Effectieve uurprijs is € 65,- 
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 Financieel jaaroverzicht 2020  Realisatie Begroting  Realisatie 

 2020 2020  2019 

     t/m 12-2020      t/m 12-2020       t/m 12-2019  

   €    €      €  

salarissen 30.588 
 

30.588 
 

30.167 

vakantietoeslag 2.447  2.447  2.413 

eindejaarsuitkering 2.548  2.548  2.127 

eenmalige uitkering 459  458  0 

sociale lasten & pensioen premie 9.731  9.731  9.371 

overige personeelskosten 2.163  2.163  2.082 

totaal personeelskosten   47.936   47.935    46.161 

huisvesting en kantoorkosten 1.818 
 

2.520 
 

1.818 

afschrijvingskosten 0  300  0 

scholing 0  700  0 

kosten PR, voorlichting en website 50  1.500  569 

hosting 85  1.500  629 

update/vernieuwen website 617  3.700  0 

contributies/vakliteratuur 80  100  80 

vergaderkosten 656  2.700  1.279 

symposium 283  3.700  4.638 

ervaringskundigen 113  3.000  39 

algemene kosten 565  595  0 

totaal materiële kosten   4.267   20.315    9.053 

TOTAAL KOSTEN 52.203  68.250  55.213 

 
Bijdrage partners 

 
48.500 

 

* 
 
48.250 

  
47.750 

Subsidie verankering autisme netwerken 17.500 ** 17.500  17.500 

Vergoeding deelname Adviesgroep 4.419  2.500  3.074 

TOTAAL OPBRENGSTEN 70.419  68.250  68.324 

RESULTAAT   18.217   -0    13.110 

 

 
Resultaten voorgaande jaren 

 

 
71.695 

  

 
0 

  

 
58.585 

Totaal saldo   89.912    -0     71.695  

 

 
*) 

 

 
De convenantpartners dragen bij volgens een verdeelsleutel 

vastgelegd in het convenant. 

**) Waarvan er reeds €10.000 is ontvange n.  

 


