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Inleiding 
In dit document vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio Arnhem en het 
specifieke aanbod voor mensen met autisme. Het wordt u aangeboden door het 
Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG), regio Arnhem. 
 

Wat is autisme? 
Een autisme-spectrum-stoornis (ASS, kortweg autisme genoemd) is een stoornis in de 
informatieverwerking, die leidt tot problemen in de communicatie, sociale interactie en 
verbeelding. 
Het is een levenslange stoornis, die in elke levensfase en op elk levensgebied op een 
eigen wijze tot uiting komt. Meedoen in de samenleving kan voor mensen met autisme 
soms (heel) moeilijk zijn. Met meer kennis en begrip in de samenleving en met de juiste 
begeleiding van mensen met autisme en hun naasten is meer mogelijk! 
Heel belangrijk: geen mens met en zonder autisme is het zelfde. In de benadering blijft het 
altijd maatwerk! Veel mensen met ASS kunnen daarbij goed aangeven wat zij specifiek 
nodig hebben. 
 
Wat is het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland(SAG)? 
In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in 
het Samenwerkingsverband (Convenant) Autisme Gelderland. Doel van het Convenant is te 
komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot 
autisme in de provincie. 
Door de samenwerking kunnen de leemtes en de gaten die er vallen tussen de 
verschillende sectoren sneller opgevuld worden. De zorg voor mensen met autisme wordt 
hierdoor overzichtelijker en toegankelijker. 
Het Convenant Autisme Gelderland is een onderdeel van het Landelijk Convenant Autisme. 
 
Netwerk bijeenkomsten 
Doel van de bijeenkomsten is betere samenwerking tussen organisaties over de grenzen 
van de eigen instelling en sector heen. Door vergroting van onderlinge bekendheid tussen 
de verschillende instellingen en organisaties wordt de drempel verlaagd om elkaar op te 
zoeken voor uitwisseling van kennis en deskundigheid en voor afstemming van het aanbod 
op elkaar. Men kent elkaar en men is bereikbaar. In het netwerk zijn alle instellingen 
vertegenwoordigd die het convenant hebben ondertekend. Elk van deze instellingen levert 
minimaal één contactpersoon, die aanspreekpunt is voor de instelling. Het netwerk komt 
twee maal per jaar bij elkaar. 
 
Kernteam SAG 
In het kernteam kunnen situaties worden besproken, die de mogelijkheden van een 
individuele instelling overstijgen zoals: Ingewikkelde hulpvragen waarbij vastlopen dreigt. 
Er wordt mee gedacht door deelnemers vanuit verschillende werkvelden. De bespreking is 
anoniem. 
Het resultaat van deze besprekingen zijn dat degene die de vraag in gebracht heeft 
uiteindelijk weer verder kan met de casus. 
Alle organisaties kunnen een casus inbrengen via de coördinator. 
Ook vanuit de wijkteams is het mogelijk om een casus in te brengen! 
Daarnaast kan ook gebruik gemaakt worden van digitale casuïstiekuitwisseling (anoniem) 
binnen het netwerk. 
 



Jaarlijks zijn er enkele Provinciale kennis bijeenkomst voor alle deelnemers van het convenant 
in Gelderland. Aan de hand van een thema zullen één of twee sprekers een thema 
uitlichten. Daarna is er gelegenheid om te netwerken met elkaar. 
 
Website: www.autismegelderland.nl 
Op deze website kunnen alle deelnemers informatie over de eigen organisatie plaatsen en 
nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht brengen. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Renée Reiss, coördinator SAG Regio Arnhem, Nijmegen/Tiel 
Regio MEE Gelderse Poort 
(088) 6330000 / (06) 10010313 
r.reiss@meegeldersepoort.nl 
www.autismegelderland.nl 
ook te volgen op: 
twitter.com/SAGgelderland 
www.linkedin.com/in/ReneeReiss 

http://www.autismegelderland.nl/
http://www.linkedin.com/in/ReneeReiss


inhoud  

Therapie/behandeling/diagnostiek  
Dr. Leo Kannerhuis www.leokannerhuis.nl 
Karakter  www.karakter.com 
Kentalis  www.kentalis.nl 
Marant   www.marant.nl 
Pro Persona  www.propersona.nl 
Psychologen praktijk Schipper www.psychologenpraktijkschipper.nl 
Psychologen Praktijk voor Autisme www.psychologenpraktijkvoorautisme.nl 
Radboud UMC  www.radboudumc.nl 
Rijnstate  www.rijnstate.nl 

 
Ambulante ondersteuning/Coaching/begeleiding  
ABO ondersteuning   www.abo-ondersteuning.nl 
Autimaat    www.autimaat.nl 
Auti-Uniek    www.auti-uniek.nl 
BOTS Begeleiding   www.botsbegeleiding.nl 
Bureau Beckers   www.bureau-beckers.nl 
Creatief therapeut en teken- en schilderdocent www.sonjahartsuiker.nl 
DIT coaching    www.ditcoaching.nl 
Geef me de 5    www.geefmede5.nl 
Hextra begeleiding   www.hextrabegeleiding.nl 
In voor Autisme    www.invoorautisme.nl 
IVA/Stumass/Capito/Jados  www.jados.nl 
IW begeleiding op maat   www.iwbegeleidingopmaat.nl 
IJKpraktijk    www.ijkpraktijk.nl 
Kenniscentrum AD(H)D en ASS  www.Kenniscentrum-ADHD-ASS.nl 
KrekelAutismeCoaching  www.krekelautismecoaching.nl 
Santhof     www.santhof.nl 
Stichting IBASS    www.ibass.nl 
Siza     www.siza.nl 
Stichting ROOZ    www.stichtingrooz.nl 
Structuurpraktijk   www.structuurpraktijk.nl 
Vivens      www.vivens.nl 
WoonZorgNet    www.woonzorgnet.nl 
ZorgPlus GGZ    www.zorgplus.com 

 
Wonen met behandeling/Wonen met begeleiding  
Autimaat   www.autimaat.nl 
Dr. Leo Kannerhuis  www.leokannerhuis.nl 
Driestroom   www.driestroom.nl 
Elver    www.elver.nl 
IVA/Stumass/Capito/Jados www.jados.nl 
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei www.ribwvv.nl 
Santhof    www.santhof.nl 
Siza    www.siza.nl 
WoonZorgNet   www.woonzorgnet.nl 

 

 

Onderwijs/arbeid/dagbesteding/scholing  

3 D ambacht    www.3dambacht.nl 
Kazou     www.kazou.nl 
Kentalis    www.kentalis.nl 
Marant     www.marant.nl 
Natuurzorg Veluwe-Vallei  www.natuurzorgveluwe-valei.nl 
Kennisteam Autisme   www.deonderwijsspecialisten.nl  
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Kernvisie methode   www.kernvisiemethode.nl 

REA College    www.reacollege.nl 

Siza     www.siza.nl  

Wewerken    www.wewerken.nl 

Voeding en gezondheid 
Praktijk kerngezond   www.praktijk-kerngezond.nl 
 
De onderwijsspecialisten bestaan uit de volgende scholen:  
Briant college    www.briantcollege.nl 
De Brouwerij    www.sgmbrouwerij.nl 
De Ommezwaai   www.ommezwaai-arnhem.nl 
De Vaart    www.vaart-oosterbeek.nl 
Het Prisma    www.prisma.nl 
Lichtenbeek    www.lichtenbeek.nl 
Mariëndael Arnhem   www.mariendael.nl 
Vierbeek college   www.vierbeekcollege.nl  
 
Vrijetijd/logeren/vakantie  
Auti actie club   www.autiactieclub.nl 
Auti actie dagen  www.autiactiedagen.nl 

Kazou    www.kazou.nl 
Siza    www.siza.nl 
Stichting ROOZ   www.stichtingrooz.nl 
Uniek Sporten   www.unieksporten.nl 
  
Vrijwilligers organisaties/belangen organisaties  
Autisme Info Centrum (AIC) aic.gp.arnhem@gmail.com 
Mama Vita    www.mamavita.nl 
MCDD     www.onbegrijpelijkbrein.nl 
Pas    www.pas.nl 
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) www.autisme.nl 
Vanuit Autisme Bekeken www.vab.nl 
 
Advies en informatie  
Expertise Team MEE Gelderse Poort  www.meegeldersepoort.nl 
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)  www.cce.nl   
Integrale Vroeghulp (IVH)   www.integralevroeghulp.nl  
MCDD       www.onbegrijpelijkbrein.nl 

 

  

Wat is OPaZ? 

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend 

Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen 

die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. 

www.opaz.nl 
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