1. Aanleiding
Sinds 2006 is er een Convenant Autisme Zaanstreek/Waterland. Elke twee jaar wordt het
convenant geëvalueerd en eventueel aangepast en opnieuw ondertekend.
Met ingang van het nieuwe convenant wordt de naam veranderd in: Autisme Netwerk
Zaanstreek-Waterland.
2. Doel
Het belangrijkste doel van het Autisme Netwerk is dat mensen met autisme niet tussen wal en
schip geraken en zorg op maat aangeboden krijgen.
Alle deelnemers die zorg geven aan mensen met een autisme spectrum stoornis kennen
elkaar, delen hun kennis met elkaar, verwijzen aan elkaar door en zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor ketenzorg. Als er een hiaat in de zorg gesignaleerd wordt, wordt er in
overleg een oplossing gezocht.
3. Inhoud
In de overeenkomst zijn de gemaakte samenwerkingsafspraken vastgelegd en staan de
inspanningsverplichtingen van, en samenwerkingsprocedures tussen, de deelnemers en
kernpartners.
De Stuurgroep bewaakt de samenwerkingsafspraken. Dit doet zij door tweejaarlijks te
evalueren en het convenant door te lopen. De voorzitter rapporteert dit terug aan alle
deelnemers.
Het convenant treedt in werking op de datum van ondertekening door de deelnemers en
eindigt na twee jaar. Ruim voor het verstrijken van deze termijn zullen de deelnemers het
initiatief nemen om tot een besluit te komen tot het al dan niet voortzetten van het convenant
en zo ja, in welke vorm.
De kernpartners verplichten zich om de periode van twee jaar redelijk en billijk af te ronden.
Wijziging of opzegging van het onderhavige convenant is mogelijk als gevolg van door de
overheid afgekondigde wets- of beleidswijzigingen.
4. Terminologie
(Mensen met) Autisme: voor de leesbaarheid van het stuk maken we gebruik van de term
(mensen met) autisme waar het gaat om (mensen met) een aandoening in het spectrum van
autistische stoornissen.
Ervaringsdeskundigen
Mensen met autisme of mantelzorgers van mensen met autisme, die hun ervaring omzetten
in deskundigheid en daarmee een bijdrage leveren aan het Netwerk.
Kernpartners zijn instellingen die zich specifiek op mensen met autisme richten c.q. waar
mensen met autisme tot de doelgroep horen. Van deze instellingen wordt verwacht dat zij
daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het opzetten, in stand houden, sturen en organiseren
van het netwerk. Zij zorgen samen voor de invulling van de Stuurgroep.
Deelnemers zijn de instellingen die wel met mensen met autisme te maken hebben maar
waarbij dit slechts een beperkt onderdeel is van hun totale dienstverlening. De instellingen
participeren in het netwerk en kunnen voor specifieke deskundigheid worden geconsulteerd
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maar hebben geen actieve rol in de sturing en organisatie van het netwerk. Zij leveren een
contactpersoon.
Ketenzorg wil zeggen dat alle instellingen zo goed samenwerken dat er geen cliënten met
autisme tussen wal en schip vallen. Dat is het centrale doel van het netwerk. Door middel van
goede onderlinge afstemming en overdracht sluit het aanbod van de samenwerkingspartners
op elkaar aan.
Voor toetreding als kernpartner of deelnemer worden de volgende criteria gehanteerd:
 De aanbieder neemt actief deel aan de overlegvormen;
 De aanbieder betaalt de afgesproken bijdrage;
 De aanbieder maakt desgewenst inzichtelijk dat er planmatig, cyclisch en structureel
wordt gewerkt aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering;
 De aanbieder is een meerwaarde op het regionale aanbod.
5. Structuur
Stuurgroep
De Stuurgroep zal bestaan uit afgevaardigden van de kernpartners met mandaat; d.w.z.
zij kunnen namens de organisatie handelen en/of beslissen over de doelstellingen van het
netwerk.
De Stuurgroep zal minimaal elk half jaar samenkomen om de signalen, verzameld door alle
partners, op te pakken en daarmee de lacunes in de zorg voor mensen met autisme op te
heffen.
In de Stuurgroep zitten vertegenwoordigers die in hun organisatie in de positie zitten om het
aanbod daadwerkelijk te veranderen.
Het Zorgkantoor en de NVA nemen hier een bijzondere plaats in aangezien zij geen aanbod
hebben. Het is echter wenselijk dat zij zitting hebben in de Stuurgroep om de lijnen kort te
houden met het klantperspectief (de NVA) en de financiering (het Zorgkantoor).
Zij participeren dan ook in de Stuurgroep met een adviserende rol.
De Stuurgroep moet tweejaarlijks evalueren en terugrapporteren naar alle deelnemers.
De Stuurgroep maakt jaarlijks het jaarplan voor het komende kalenderjaar waarin vaste
afspraken, inclusief tijdslimieten, zijn vastgesteld.
Domeingroepen
De contactpersonen van alle deelnemers komen bij elkaar georganiseerd in diverse
domeinen.
We kennen:
 Onderwijs;
 Arbeid en dagbesteding;
 Mantelzorgers en ervaringsdeskundigen;
 Wonen;
 Diagnostiek en behandeling.
De contactpersoon van een organisatie is op de hoogte van datgene wat zijn organisatie te
bieden heeft aan mensen met autisme. De deelnemers weten zich met elkaar
verantwoordelijk voor een adequaat aanbod aan een individuele cliënt.
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Doelstellingen zijn:
 Informeren: de kennis van, informatie over en de zorg voor mensen met autisme wordt
gedeeld en nieuwe ontwikkelingen worden gepresenteerd zodat de kennis in de
netwerkorganisaties op peil komt/blijft;
 Netwerken: elkaar beter leren kennen, zodat men elkaar beter kan vinden en men beter
weet wat de ander te bieden heeft;
 Signaleren: tijdens de bijeenkomsten kunnen leemtes in de zorg voor mensen met
autisme naar voren komen. Deze signalen kunnen dienen als input voor de Stuurgroep.
Werkgroepen
De Stuurgroep kan een werkgroep rond een bepaald thema samenstellen en geeft deze een
specifieke opdracht.
Een werkgroep is per definitie tijdelijk van aard en bestaat uit een groepje contactpersonen
met een specifieke deskundigheid (bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs of diagnostiek).
Een lid van de Stuurgroep is contactpersoon voor de werkgroepen. Deze zorgt dat de
werkgroep geïnformeerd wordt en monitort de voortgang en de resultaten, maar woont deze
niet per definitie bij.
Coördinator
Er is een betaalde coördinator aangesteld.
Taken coördinator:
 Doorontwikkeling van het Autisme Netwerk;
 Aanjagen domeingroepen;
 Verbinden doelgroep met het Autisme Netwerk, o.a. via social media;
 Spin in het web en vraagbaak voor collega-organisaties;
 Vastgelopen casuïstiek vlot trekken door partners bij elkaar te roepen.
6. Website Autisme Netwerk
Voor het Autisme Netwerk is een website beschikbaar waar cliënten van alle leeftijden, hun
ouders, familieleden en hulpverleners terecht kunnen wanneer zij informatie willen over
autisme en over aan autisme verwante stoornissen in relatie tot alle levensgebieden (wonen,
werk, vrije tijd etc.). Ook actuele informatie met betrekking tot agenda-activiteiten, nieuws van
de domein- en werkgroepen is te vinden op de website.
Het is aan alle deelnemers om de website van het Autisme Netwerk up-to-date te houden. De
deelnemers leveren via hun contactpersoon de informatie aan bij de coördinator die deze
informatie verwerkt in de website.
Nieuwe ontwikkelingen dienen te worden doorgegeven aan elkaar. De partners dragen
gezamenlijke verantwoording voor het verstrekken van de benodigde kennis. Informatie kan
steeds aangeleverd worden bij de coördinator; die zorgt voor plaatsing op de website.
Bekendheid website
Als kernpartners moeten we gezamenlijk zorg dragen voor de bekendheid van het Autisme
netwerk.
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7. Laagdrempelige consultatie
Betrokken organisaties voelen zich met elkaar verantwoordelijk voor de zorg en
ondersteuning van de cliënt en weten elkaar goed te vinden voor vragen die de eigen
expertise overtreffen en voor collegiaal advies.
Alle deelnemers zorgen er in de eigen organisatie voor dat er minstens één vaste
contactpersoon beschikbaar is die verantwoordelijk is voor de consultatie vanuit de
organisatie. Laagdrempelige consultatie betekent het uitwisselen van kennis en advies op
collegiaal niveau. Ieder lid is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de
contactpersonenlijst. MEE Amstel en Zaan houdt deze lijst bij en verstuurt twee keer per jaar
een update naar alle deelnemers.
8. Kosten en tijdsinvestering
De investering van menskracht en deskundigheid is voor de kernpartners groter dan voor de
deelnemers. De volgende inschatting wordt gemaakt.
Financiering
De kosten die het samenwerkingsverband met zich mee brengt, worden verdeeld onder de
kernpartners en deelnemers. Dit zijn de kosten voor de coördinatie, secretariële
ondersteuning (o.a. nieuwsbrief, contactpersonenlijst, notuleren Stuurgroep en de kosten voor
de PR (o.a. folder en website). MEE Amstel en Zaan financiert deze kosten voor en
declareert bij de kernpartners en deelnemers.
In 2019-2020 gelden de volgende bijdragen:
€ 1.000,- per jaar voor kernpartners (met uitzondering van het zorgkantoor en de NVA).
€ 200,- per jaar voor deelnemers.
Voor deze declaraties is geen andere toestemming nodig dan de ondertekening van dit
convenant. Afrekening zal in juni plaatsvinden.
Mochten de kosten door onvoorziene omstandigheden hoger uitvallen dan vraagt MEE
Amstel en Zaan hiervoor toestemming aan de Stuurgroep. Indien akkoord, worden de extra
kosten verdeeld over de kernpartners.
Investeringen in tijd
Van de kernpartners wordt verwacht dat zij de benodigde tijd en kosten voor deelname aan
de Stuurgroep (minimaal 2x per jaar en maximaal 4x per jaar) en de werkgroepen in hun
eigen budget vinden. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de kosten voor deelname
aan de domein- en werkgroepen en de werkzaamheden van hun contactpersonen in hun
eigen budget vinden.
9. Convenant
Onderhavig convenant wordt voorgelegd aan de Raden van Bestuur / Directies van alle
kernpartners.
10. Evaluatie
De beschreven werkwijze in dit convenant wordt tweejaarlijks geëvalueerd.
De evaluatie vindt plaats in najaar 2020.
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11. Duur convenant
De partijen zijn overeengekomen om een samenwerking aan te gaan tot 31 december 2020
met een opzegtermijn van één jaar.
Tweejaarlijks zal op basis van de te houden evaluatie in de stuurgroep eventueel bijstelling
van het convenant plaatsvinden.
In afwijking hiervan is iedere partij bevoegd de overeenkomst tot samenwerking direct en
zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, indien door gedrag, handelen of
nalaten van handelen de belangen van de andere partner, cliënten en/of medewerkers
zodanig worden geschaad, dat verdere samenwerking in redelijkheid niet kan worden
verlangd.
12. Ondertekening
Alle deelnemers en kernpartners krijgen het aangepaste convenant en een nieuwe
deelnemersverklaring per post. Zij worden verzocht dit ondertekend per post of ingescand per
mail terug te sturen vóór 31 december 2018.
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