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1. Inleiding:
De wetenschap en kennis over autisme is nog volop in beweging. Ondanks dat er steeds
meer bekend wordt over wat autisme inhoudt en wat het voor iemands leven betekent,
weten we ook veel (nog) niet. Bovendien is kennis niet bij iedereen bekend. Daarom is
samenwerking, uitwisselen van kennis en ervaring, elkaar kennen en inspireren belangrijk.
2. Intenties:
De organisaties van het convenant autisme Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden
voelen zich verantwoordelijk om organisatie- en domein overstijgende kennis te delen over
autisme. Als netwerk partner laten organisaties zien dat zij actief meewerken aan het
verbeteren van diagnostiek, behandeling, ondersteuning, informatie en advies, onderwijs
en/of arbeidsparticipatie.
In het ‘Convenant Autisme’ afgesloten in november 1999 tussen de NVA, GGZ Nederland,
MEE Nederland, de VGN en ZN komen deze partijen overeen:
De deelnemende partijen streven er sindsdien naar om geïntegreerde zorg voor mensen met
autisme in alle levensfasen daadwerkelijk inhoud te geven.

Ondergetekenden, gemandateerd namens de instelling die zij rechtsgeldig
vertegenwoordigen,

komen het volgende overeen.
3. Doelstellingen 2020 - 2024
De samenwerkende instellingen zullen in deze periode de volgende doelstellingen
nastreven:
1. Behouden en uitbreiden van structurele samenwerking en borgen van
samenwerkingsverband;
2. De netwerken dragen zorg voor kennisdeling over autisme in de regio;
3. Structureel betrekken en verankeren van inzet ervaringsdeskundigheid;
4. Bijdrage leveren aan landelijke kennisdeling coördinatoren;
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5. Optimaliseren van de website www.autismenh.nl in samenwerking met het
samenwerkingsverband Noord-Holland-Noord;

De partijen verplichten zich:
- naar vermogen een bijdrage te leveren aan de realisering van de geformuleerde
doelstelling, in menskracht, in een financiële bijdrage en, indien nodig, in
middelen;
- ontwikkelingen en activiteiten die worden ingezet ten behoeve van de
afgesproken doelstellingen te ondersteunen en te stimuleren;
- informatie over bestaande en nieuwe ontwikkelingen te delen.
4. Structuur
Het Samenwerkingsverband bestaat uit drie lagen: een stuurgroep, drie regionale netwerken
en binnen het Regionaal autisme centrum Zuid Kennemerland uitvoerende medewerkers.
De stuurgroep
De stuurgroep bevordert de voortgang van de projecten en evalueert de resultaten. Zij zorgt
voor een draagvlak binnen de instellingen en stelt medewerkers beschikbaar voor het
deelnemen aan de projectgroepen en netwerken. Zij stelt de projectplannen van de
regionale projecten vast en evalueert deze. De stuurgroep komt minimaal twee maal per
jaar bijeen.
De stuurgroep bestaat uit directieleden/managers van deelnemende instellingen, aangevuld
met een vertegenwoordiger van de NVA en van het Zorgkantoor.
De stuurgroepleden vertegenwoordigen zonder last of ruggespraak de instellingen
Netwerken
De bestaande autisme netwerkbijeenkomsten worden voortgezet als een platform voor
integrale deskundigheidsbevordering; hieraan kunnen zowel autisme consulenten als andere
professionals die aangesloten zijn bij het convenant deelnemen.
Doelen van de bijeenkomsten zijn variabel zoals het uitwisselen van informatie, onderlinge
deskundigheidsbevordering en casuïstiekbespreking, het nader afstemmen van het
dienstverlenings- en hulpaanbod ten behoeve van een integraal en intersectoraal aanbod,
het opsporen van lacunes en knelpunten en initiëren van oplossingen.
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5. Financiën en ondersteuning
De financiering van het samenwerkingsverband wordt geregeld door:
- het beschikbaar stellen van financiële middelen door alle convenantpartners
volgens een afgesproken verdeelsleutel.
- het verwerven van fondsen en subsidies.
Voor ondersteuning en coördinatie van de netwerken stelt het samenwerkingsverband uren
beschikbaar vanuit de middelen van de convenantpartners. De organisaties die werken met
alleen vrijwillige inzet en het zorgkantoor zijn vrijgesteld van een bijdrage door het aantal
betalende convenantpartners. De overige beschikbare middelen worden o.a. ingezet voor
de organisatie van de kennisbijeenkomsten (medewerkers van aangesloten partners kunnen
hier kosteloos aan deelnemen), vrijwilligersvergoeding voor de ervaringsdeskundigen en het
onderhouden van de website
MEE& de Wering is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van de coördinator en de
financiële verantwoording van het Autismenetwerk
De coördinator stelt jaarlijks, in overleg met de voorzitter van de stuurgroep in november de
begroting op. Deze wordt voorgelegd en besproken in de stuurgroep. De coördinator zorgt,
in samenwerking met de controller van MEE& de Wering voor de financiële verantwoording

6. Bijdrage organisaties volgens verdeelsleutel
De aangesloten organisaties dragen financieel bij aan het samenwerkingsverband autisme
Kennemerland, Amstelland en Meerlanden volgens een verdeelsleutel. Belangenbehartigers
en organisaties van ervaringsdeskundigen hoeven geen financiële bijdrage te leveren.
De verdeelsleutel is gebaseerd op de grote van een organisatie.
-

iedere partij met een budget van < 10 miljoen betaalt € 1000,- euro
iedere partij met een budget van 10 > miljoen betaalt €1375,- euro

7. Landelijke subsidie autismenetwerken
VWS heeft subsidie beschikbaar gesteld voor de duur van 4 jaar en deze loopt af op 31-122021. Ieder jaar vindt er een verantwoording plaats aan de hand van de behaalde acties die
opgenomen zijn in het jaarplan. Het jaarplan wordt ieder jaar vastgesteld door de
stuurgroep.

8. Evaluatie en bijstellingen
De werking van het convenant zal jaarlijks in de stuurgroep worden geëvalueerd. Daarbij
wordt nagegaan op welke wijze hetgeen in dit convenant is vastgelegd door de partijen is
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gerealiseerd. Wijzigingen of aanvullingen op het convenant zijn slechts geldig voor zover zij
schriftelijk door de partijen zijn overeengekomen.
Ruim voor december 2024 zal de stuurgroep op basis van evaluatie besluiten tot
voortzetting van het convenant.
Haarlem, december 2019.
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Bijlage 1

Partners convenant SASSKAM 2020-2024

Organisatie

Naam en functie

Voorzet

A. Beek, Directeur

Kenter Jeugdhulp

P. Ritsema, Regiomanager

Ons Tweede Thuis

A. Zuidweg, Regiomanager

De Hartekampgroep

M. Lehman, Manager behandeling

GGZ Ingeest

M. Dijkens, Manager Zorglijnen
Jongvolwassenen en Autisme/ADHD

Heliomare

A. Akker, Coördinator Advies en
Aanmeldpunt

GGZ Dijk en Duin

E. Forceville, Klinisch neuropsycholoog

SIG

J. Kroft, Directeur

Mee Amstel en Zaan

W. Hagen, Regiomanager

RIBW K/AM

K. Jacobs, Clustermanager

Mee & de Wering

H. Tӧnjes, Regiomanager a.i.

Leveo/Carehouse

N. Wilschut, Zorgcoördinator

Youz

D. Nikolova, Psycholoog

GGZ NHN/Divisie Triversum

M. Miedemeyer, Directeur

Raphaelstichting

V. Wagenaar,

Prodeba

B. Blekxtoon, Zorgcoordinator

Centrum Jeugd en Gezin
Kennemerland
De Heeren van Zorg

N. Barnhoorn, Manager
T. Noutsis, directeur
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Megakids

M. Bouwens, Directie

PAS Nederland

T. Michel, Secretaris

Boba

R. van Doorn, Team coördinator

Zilveren Kruis Zorgkantoor

L. van den Brink, Inkoper gehandicaptenzorg

Nederlandse Vereniging Autisme

A.Nijenhuis/E. Schoemaker,
regiobestuur NH

Stichting Thuiszorg Gehandicapten

J. Kroft, Directeur

Stichting Mamavita

C. Nouris, Coördinator
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Bijlage 2

Gemeenten binnen het convenant autisme SASSKAM

Amstelland/ Meerlanden:
Aantal inwoners:
Haarlemmermeer
Amstelveen
Ouder Amstel
Aalsmeer
Uithoorn
Diemen

349.350

Midden Kennemerland:
Aantal inwoners:
Velsen
Heemskerk
Beverwijk

160.000

Zuid Kennemerland:
Aantal inwoners:
161.260
Haarlem
Heemstede
Bloemendaal Zandvoort
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Samenwerkingsverband Autisme
Spectrum Stoornissen Kennemerland,
Amstelland en de Meerlanden

Bijlage 3
Deelnemersverklaring

Hierbij verklaart:
Naam:…………………………
Functie:……………………………………..
Naam organisatie:………………………
Deel te nemen aan het convenant SASS KAM voor de duur van 4 jaar.
De tekst van het convenant is vastgesteld in de stuurgroep bijeenkomst van november
2019.
De deelname bestaat uit:
•
•

Een financiële bijdrage per deelnemende organisatie (zie hiervoor bijlage 2)
Vrijwilligersorganisaties en organisaties zonder eigen budget worden vrijgesteld van
financiële bijdrage.
Het beschikbaar stellen van menskracht voor het deelnemen aan de stuurgroep en
netwerk bijeenkomsten.

Beëindiging van deelname dient uiterlijk voor 1 november van het lopend jaar schriftelijk te
worden doorgegeven aan de coördinator

Datum………………………….
Plaats……………………………..
Handtekening………………………………..

