JAARVERSLAG 2021

Het ANG werkt samen met andere autismenetwerken

1

1.

Inleiding

Dit is ons jaarverslag 2021. 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 2021 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, o.a. door delen van kennis, kunde en
ervaring;
➢ Integrale samenwerking en afstemming tussen zorgaanbieders, onderwijs,
gemeenten en andere partijen stimuleren;
➢ 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.

Korte terugblik 2021

2.
-
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Webinar voor convenantpartners “Eet- en voedingsproblemen bij autisme”.
Webinar voor convenantpartners “Veelbelovende ‘nieuwe’ begeleidingsvormen,
therapieën, behandelingen bij autisme”.
Naast 36 algemene vragen rondom het netwerk kwamen 73 inhoudelijke autismegerelateerde vragen binnen bij de consulent Informatie en Advies.
Om het doel en de meerwaarde van de ketengroep meer inzichtelijk te maken voor onze
convenantpartners hebben we een promotiefilm laten maken.
Centraal thema was dit jaar ‘autisme en werk’. Dit leidde tot (deelname aan) een drietal
activiteiten.
De gemeente Midden- Groningen heeft ons twee keer benaderd met een vraag om mee
te denken.
De werkgroep onderwijs en autisme heeft een workshop ontwikkeld over werken vanuit
de driehoek (persoon met autisme/ouder, leerkracht en hulpverlener) en deze workshop
twee keer aangeboden aan derde jaar-studenten en herintreders van de PABO.

-

3.

De coördinator heeft deelgenomen aan de landelijke activiteiten van het landelijk
netwerk van autismenetwerken en maakte in 2021 deel uit van de coördinerende groep
van dit landelijk netwerk.

Resultaten van de doelen en de activiteiten in 2020

De resultaten van de doelen en activiteiten zijn 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
7. Ontwikkel- en borgfunctie

TERUGBLIK OP ANG ACTIVITEITEN IN 2021
3.1 ALGEMEEN
Er is een regionaal convenant (ANG)
3.1.1.

In 2021 is het convenant ANG 2020-2023 van toepassing.

3.1.2.

In 2021 sloot Autisme Digitaal ( een organisatie van, voor en door mensen met autisme) aan
als nieuwe convenantpartner.
Deelnemers in 2022 (aanpassen logo ’s heerenloo)

3.1.3.

Alle convenantpartners hebben één vaste contactpersoon (sleutelfiguur).
De sleutelfiguur is de link van de organisatie naar (de coördinator van) het netwerk en
omgekeerd. In december stond een bijeenkomst voor alléén de sleutelfiguren gepland.
Door ziekte van de coördinator kon dit niet doorgaan. Dit wordt doorgeschoven naar 2022.
Quote: Mooi dat Autisme Digitaal als organisatie van, voor en door mensen met autisme is
aangesloten bij het netwerk. Dit draagt bij aan meer gelijkwaardige samenwerking met
ervaringsdeskundigen.
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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 2021 uit:
➢ K. Weening (bestuurder MEE en voorzitter stuurgroep),
➢ H. Vochteloo (manager Manager Klant en Innovatie De Zijlen),
➢ A. Landlust (Gezondheidszorgpsycholoog en Teamleider inhoudelijke zaken
ATN/JONX),
➢ J. Noldes (psychiater Accare) of M. Pepping (orthopedagoog-generalist 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.
In de stuurgroep zit een vertegenwoordiging van de sectoren van de deelnemende
convenantpartners en twee ervaringsdeskundigen (een persoon met autisme en een naaste
van iemand met autisme).
Aan de orde kwamen verder o.a. vaststelling jaarverslag 2020, eindrekening 2020, monitoring
items uit jaarplan 20220 a.d.h.v. stand van zaken-verslagen, begroting 2021, memo rol
stuurgroep, 1e oriëntatie op toekomst ANG na huidige convenantperiode 2021-2022, wijze
formalisering samenwerking mensen met autisme binnen het ANG, info-graphic samenwerking
met gemeenten, concept jaarplan en begroting 2022 en vaststelling.
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.
➢ coördinator leverde eind 2019 het overzicht met deelnemers en bijdragen volgens
verdeelsleutel aan bij Cosis. Cosis verzorgt de facturering. Evenals de facturering van
deelname van de coördinator aan de adviesgroep van het netwerk van landelijke
autismenetwerken.
➢ Facturen komen binnen bij de coördinator.
➢ Cosis verzorgde de uitvoering van financiële administratie (betaling facturen,
facturering bijdragen convenantpartners, opstellen eindrekening).
Overige bijeenkomsten binnen het netwerk:
➢ 5 overleggen van de ketengroep consultatie en advies
➢ 6 overleggen coördinator en consulent Informatie en Advies
➢ 3 overleggen coördinator en voorzitter stuurgroep ter voorbereiding van
stuurgroepvergaderingen.
Informatie sleutelfiguren
➢ De coördinator verstuurde maandelijks een mailing naar de sleutelfiguren met daarin
ontwikkelingen rondom het netwerk, autismegerelateerde regionale of landelijke
informatie over autisme en symposia/webinars etc.. Ook konden convenantpartners
hiervan gebruik maken om autisme-informatie vanuit de eigen organisatie te delen
met andere partners. Een aantal organisaties heeft hiervan gebruik gemaakt.
Stuurgroep spreekt haar waardering uit voor het resultaat van de promotiefilm over de
ketengroep. Quote “Geeft een mooi beeld van de meerwaarde van kennis delen en de waarde
voor cliënten”.
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3.3 KENNISINFRASTRUCTUUR EN ONTMOETING
Er is een structurele ontmoeting/samenwerking en een
kennisinfrastructuur in de regio
➢ De denktank bestaande uit zeven afgevaardigden vanuit het netwerk en de
coördinator komt ongeveer één keer per kwartaal samen. Hier worden de inhoudelijke
thema’s voor o.a. de platformbijeenkomsten besproken en worden de uitwerking en
uitvoering van de thema’s voorbereid.
➢ Webinar voor convenantpartners met het thema ‘eet- en voedingsproblemen bij
autisme’. Deze webinar werd technisch ondersteund door Videoprofs. (94 deelnemers)
➢ Webinar voor convenantpartners met het thema ‘veelbelovende ‘nieuwe’
begeleidingsvormen, therapieën, behandelingen bij autisme’. (68 deelnemers)
➢ Door ziekte van de coördinator van het netwerk vond de in december geplande
bijeenkomst voor sleutelfiguren van onze convenantpartners niet plaats. De
bijeenkomst is verschoven naar 2022.
➢ In het kader van ons jaarthema ‘autisme en werk’ bereidden we met functionarissen
van onze convenantpartners JADOS en STAM enkele items uit.
➢ We maakten in het kader hiervan de webinar van STAM over autisme en werk mede
mogelijk. (ongeveer 200 deelnemers)
➢ De coördinator organiseerde samen met JADOS en STAM een webinar voor
gemeenten met het thema ‘Autisme en werk, wat werkt?!’(Ontwikkelings)perspectief
voor de klant, de coach, de gemeente en de werkgever (35 personen).
➢ De coördinator hield een interview met een werknemer met autisme en diens
werkgever in het kader van delen van good practices. Op de website en social media
werd aandacht besteed aan dit interview met de titel ‘Vertrouwen nodigt uit tot
ontwikkeling’. Klik hier om te lezen.

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 er vijf reguliere bijeenkomsten plaats. Ook dit jaar weer via video-vergaderingen. Het
team bestaat uit functionarissen van de convenantpartners met de disciplines psychiater,
(Gezondheidszorg)psycholoog, orthopedagoog, cliëntondersteuner, behandelcoördinator,
jobcoach, casemanager. Naast deze ketencoördinatoren zijn in de ketengroep drie ‘externen’
vertegenwoordigd; een ervaringsdeskundige, functionaris vanuit het expertisecentrum
Passend Onderwijs VO Ommelanden en een functionaris vanuit VNN.
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Behalve het bespreken van casuïstiek is er ook ruimte voor verdieping van kennis, kunde en
inzicht.
Om bij onze convenantpartners meer aandacht te vragen voor de mogelijkheden van de
ketengroep hebben we dit jaar een film laten maken over de ketengroep. Zie deze link of
klik op onderstaande afbeelding. De film is inmiddels meer dan 120 keer bekeken.

Samen met Autisme Expertise Netwerk Drenthe hebben we de eerste stappen gezet ter
voorbereiding van ons symposium in 2022. De gastsprekers zijn bekend.
Quote gemeentefunctionaris n.a.v. webinar “Autisme en werk”: “Ik vond de webinar
inspirerend. Het was zeer informatief en to the point. Bemiddeling en begeleiding is
maatwerk. Het voorbeeld van de "ijsberg" sprak mij erg aan.”
Quote medewerker convenantpartner n.a.v. webinar ‘autisme en voedingsproblemen’: “Ik
vind het mooi belicht vanuit verschillende disciplines waardoor er een redelijk compleet
beeld naar voren komt.

3.4.: SIGNAALFUNCTIE
Het regionale netwerk heeft een signaalfunctie
Bij ons meldpunt voor Informatie en Advies kwamen met name vragen binnen in het
kader van de sociale kaart, avondklok, (opstarten) lotgenotencontacten (o.a. puber
meidengroep) , logeervragen (te weinig passende, gespecialiseerde logeerplekken),
vastlopen situatie, mogelijkheden voor volwassen voor levensloopondersteuning,
ouders van volwassen jongvolwassen die zorgmijder zijn (en dan? Hoe kom je dan bij
hulpverlening). De vragen worden sinds vijf jaar bijgehouden in een excelbestand volgens
format. Inmiddels werken we sinds 2021 met een landelijk format van Autisme Netwerken
Nederland. In tegenstelling tot eerdere jaren kwamen er dit jaar minder onderwijsgerelateerde
vragen binnen.

3.5.: INFORMATIEFUNCTIE
Het regionale Autismenetwerk heeft een informatieve functie
Naast 36 algemene vragen over het netwerk via ons info-mail account, kwamen er bij ons
consultmailadres en consulttelefoonnummer van het Informatie en Adviespunt 73 vragen
binnen m.b.t. individuele casuïstiek. Zie bij ‘signaalfunctie’ het soort vragen dat is binnen
gekomen.
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De consulent heeft enkele keren advies ingewonnen bij de Ketengroep Consultatie en Advies
van Autisme Netwerk Groningen.
Dit jaar hadden we voor 4 uur per week een consulent Informatie en Advies beschikbaar.
Door de coronamaatregelen hebben er dit jaar geen voorlichtingsbijeenkomsten voor groepen
plaatsgevonden. Wel staan er inmiddels enkele afspraken voor 2022.
Onze website www.autismegroningen.nl heeft gemiddeld tussen de 200 en 250 bezoekers per
week.
We actualiseren de site regelmatig. Daarnaast communiceren we ongeveer 3 keer per jaar
via een nieuwsflits (aanmelding gekoppeld aan de website) en hebben we een
facebookpagina. De coördinator communiceert via haar eigen linkedin account informatie
over het ANG.
Meest bezochte onderdelen op de website in het afgelopen jaar zijn:

Door de contacten die er vanuit ons netwerk onderling ontstaan is Ellen Diemers van
MEE Groningen en bij ons actief als consulent Informatie en Advies, gevraagd om
samen met Simone Hein van Accare een training te geven over autisme aan studenten
orthopedagogiek.
We zijn benaderd door de RUG met het verzoek om voorlichting te geven aan
begeleiders van promovendi met autisme.

3.6. LANDELIJKE EN REGIONALE VERBINDING
De coördinator levert een bijdrage aan de kennisbevordering en
kennisdeling van en tussen de regionale netwerken.
De coördinator was aanwezig bij het landelijk coördinatorenoverleg op 2 maart en 3 juni en
de kennisdeelbijeenkomst van 14 oktober 2021.
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De coördinator maakte in 2021 deel uit van de landelijke coördinerende groep
autismenetwerken en vanuit deze rol hielp zij o.a. mee met de voorbereiding van de
inhoudelijke kennisdeelbijeenkomsten. Ook is zij, samen met een ervaringsdeskundige,
trekker van de inventarisatie ‘samenwerking met mensen met autisme en naasten bij
autismenetwerken’. In dit kader schreven zij, met de input van drie coördinatoren en twee
ervaringsdeskundigen de notitie met handvatten voor deze samenwerking. De handreiking
werd begin 2021 gedeeld met alle coördinatoren. Daarnaast bereidde zij samen met de
ervaringsdeskundige een interview-evaluatie en een beknopte schriftelijke evaluatie voor. De
interviews vonden in het najaar plaats tijdens drie digitale bijeenkomsten.
De coördinator nam deel aan de coalities sociale kaart en toekomst autismenetwerken. Samen
met de landelijke procesregisseur werkte ze mee aan de handreiking regionale netwerken.
Hiervoor werden op verschillende onderdelen inventarisaties gedaan onder alle
coördinatoren. Items gericht op de organisatie van een bestendig regionaal autismenetwerk.
Doel is niet één werkwijze, maar een collectief archief waar iedereen naar behoefte uit kan
putten.
Er is periodiek overleg en intervisie met (de aangrenzende) autismenetwerken in Friesland,
Drenthe en Gooi en Vechtstreek en Utrecht.
De coördinator heeft kennis gemaakt met de projectleider van het JENN (Jeugd Expertiseteam
Noord Nederland). Zij hebben het ANG meegenomen als expertisenetwerk in hun overzicht
van noordelijke netwerken.

3.7: ONTWIKKEL/BORGFUNCTIE
De coördinator heeft de ontwikkelingen m.b.t. de pilot Levensloopbegeleiding VAB gevolgd en
gedeeld met het netwerk. De consulent Informatie en Advies, maakt vanuit haar functie van
consulent bij MEE Noord deel uit van deze pilot.
Uitwerking manifest ‘provincie Groningen autismevriendelijk’. Jaarlijks koppelen we het
manifest aan één thema. In 2021 was het thema autisme én werk. Zie voor de activiteiten de
uitwerking bij punt 3.3. kennisinfrastructuur.
In het kader van begrijpelijk communiceren (item ANG 2020) zijn wij drie keer benaderd.
Student RUG doet in opdracht van het Groninger Museum onderzoek naar breder
toegankelijkheid van het museum. Een van onze ervaringsdeskundigen is door ons benaderd
hiervoor input te bieden.
De gemeente Midden- Groningen heeft ons twee keer benaderd in het kader van begrijpelijk
communiceren (thema ANG 2020)
Eén keer om een brief in het kader van
schuldhulpverlening te beoordelen op
taalgebruik.
Daarnaast heeft de coördinator samen met
één van onze ervaringsdeskundigen zitting
genomen in de jury voor de beoordeling van
de interne brieven van de gemeente op
begrijpelijkheid.
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➢ Vanuit onze ‘ontwikkelfunctie’ zijn we in 2020 gestart met een werkgroep ‘Onderwijs
en autisme’. Basis voor een doorlopende onderwijslijn van kinderen/jongeren met
autisme is goede en gelijkwaardige samenwerking tussen kind/jongere, ouders,
onderwijs en waar aan de orde, hulpverlening. In de werkgroep zit naast de
coördinator, de consulent Informatie en Advies van het ANG, een lid van een
expertisecentrum Passend Onderwijs VO Ommelanden en een ouder, tevens
voormalig leerkracht primair onderwijs.
De werkgroep heeft een workshop ontwikkeld gericht op samenwerking tussen
leerling, ouders, school en hulpverlening. N.a.v. contact van de coördinator met de
PABO in Groningen werden wij in het najaar benaderd om de workshop in twee rondes
aan te bieden tijdens een inspiratiedag voor 3e-jaars studenten en zij-instromers.

Quotes van aantal deelnemers aan de workshop:
•
•
•
•
•
•

Mooi verhaal Dit was een superworkshop.
Duidelijke beelden en verhalen om het spectrum beter te begrijpen
Ik ging er zelf nuchter in en wist niet veel over autisme. Door dit verhaal heb ik een veel
beter beeld gekregen over autisme
Bouw rust in je lessen, geef leerlingen bedenktijd, wees een luisterend oor voor de
ouders en help bij het zoeken naar oplossingen
Ik zal vooral de mogelijke hulpinstanties onthouden
Ik weet beter hoe ik moet handelen in de praktijk

Naast deelname aan de stuurgroep zijn de overige mensen met autisme die zich in 2021 actief
inzetten voor het autisme netwerk bijna allemaal aangesloten bij Autisme Digitaal. Sinds
Autisme Digitaal is aangesloten als convenantpartner zijn we met hen een formele
samenwerking aangegaan rondom vrijwillige inzet van mensen met autisme bij ons netwerk.
Er zijn ongeveer 11 personen met autisme en/of naasten op persoonlijke titel betrokken bij het
ANG. In 2021 leverden Douwe Wilts, Frederik Boven, Coen Hut, Maarten Ketelaar, Esther Baas,
Ellie van Setten en Denny Kroneman een structurele actieve bijdrage. Daarnaast waren bij
onze webinars in totaal vier personen met autisme incidenteel betrokken in de rol van
gastspreker.
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Opbrengst van onze inspanningen vanuit de proeftuin Autisme (2017-2019) en de
samenwerking met consultatieteam Pesten. Gemeente Eems-Delta heeft het
opgenomen in hun aanbod.
Thema

Pesten en autisme

Titel

Workshop Pesten en Autisme

Doelgroep
Beschrijving activiteit

Leerkrachten, basis en voortgezet onderwijs, BSO medewerkers
Pesten en autisme:
Het onderwijssysteem is nog niet passend genoeg voor kinderen
met Autisme, zij ondervinden vrijwel zonder uitzondering
problemen op school. Zaken als overprikkeling, pesten,
overschatting en onderschatting en moeite met plannen en het
houden van overzicht spelen een grote rol. Er zijn onder kinderen
met autisme relatief veel thuiszitters, daarin kunnen
pestervaringen een rol spelen. Heel veel volwassenen met autisme
hebben negatieve herinneringen aan hun schooltijd i.v.m. pesten

Voor leerlingen met autisme zijn abstracte begrippen als plagen,
agressie en pesten moeilijk te bevatten. Zij missen de sociale
antennes om in te schatten wanneer plagen niet grappig meer is
en reageren vaak onhandig en inadequaat in dit soort situaties.
Een voorbeeld kan dit verduidelijken.
Leerlingen in het Nederlandse basisonderwijs vertellen slechts in
een kwart van de gevallen aan de leraar dat ze worden gepest en
in één derde van de gevallen aan hun ouders. De leraar grijpt in
veel gevallen niet in omdat pesten moeilijk te signaleren is en
omdat de leraar niet altijd bekend is met een effectieve aanpak.
Pesten gaat niet vanzelf over maar met goede ondersteuning is het
mogelijk om het probleem aan te pakken.
Het Consultatieteam Pesten biedt ondersteuning bij situaties van
pesten, ook als ouders en school er soms niet uitkomen.

Periode
Tijd
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In de workshop wordt met filmbeelden en praktijksituaties
ingegaan op pesten en autisme en de werkwijze van het
Consultatieteam Pesten.
In overleg
Workshop van 2,5 uur, maximaal 25 deelnemers met 2 trainers en
een ervaringsdeskundige

4.

Financiële terugblik 2021

Inhoudelijk toelichting op uitgaven die anders zijn dan begroot en de reden daarvan.
De uitgaven voor 2021 zijn lager uitgevallen dan begroot. We hebben daardoor over 2021 een
positief saldo van €2.969,- De te verwachten benodigde inzet van reservegelden is niet nodig
gebleken.
Personeelskosten waren volgens begroting.
Het verschil zit met name in de volgende redenen:
• extra inkomsten vanwege inzet coördinator voor landelijke coördinerende groep. Dit was bij
het opstellen van de begroting nog niet bekend.
• De materiële kosten zijn op onderdelen lager uitgevallen:
o dit is met name te verklaren uit feit dat platformbijeenkomsten niet op locatie
hebben plaatsgevonden, (dus geen PR kosten, locatie- en cateringkosten).
o de bijeenkomst voor sleutelfiguren heeft niet plaats kunnen vinden. Deze
bijeenkomst is verplaatst naar 2022.
o in de begroting is het bedrag van reservering voor het symposium voor 2022
opgenomen.
Dit bedrag is vanzelfsprekend nog niet uitgegeven in 2021.
De filmopname was duurder dan begroot.
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Financieel jaaroverzicht 2021

Realisatie

Begroting

2021

2021

t/m 12-2021

t/m 12-2021

€

€

Personeelskosten coördinator

49.338

49.338

Inzet consulent MEE Noord

10.000

10.000

totaal personeelskosten

59.338

59.3338

1.818

2.000

huisvesting en kantoor- en afschrijving
scholing
kosten PR, voorlichting en website
hosting
update/vernieuwen website
contributies/vakliteratuur

0

1.000

2.989
290

1.700
500

0

0

80

200

vergaderkosten

2.083

3.500

Inclusie; manifest, kracht van verhalen,
beeldvorming, handreiking gemeenten
ervaringskundigen

1125

1.000

430

2.500

algemene kosten

0

200

Reservering symposium 2022

0

2.500

8.815

15.100

TOTAAL KOSTEN

68.153

74.438

Bijdrage partners
Subsidie verankering autisme netwerken

47.000

totaal materiële kosten

Vergoeding deelname Adviesgroep

20.000

*
**

47.000
20.000

4.122

0

71.122

67.000

RESULTAAT

2.969

-7.438

Resultaat boekjaar

2.969

0

0

7.438

TOTAAL OPBRENGSTEN

Overheveling vanuit reserves

*) De convenantpartners dragen bij volgens een verdeelsleutel
vastgelegd in het convenant.
**) Waarvan er reeds €10.000 is ontvange n.
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