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Ruim 1% van de Nederlanders, ongeveer 200.000 mensen, heeft autisme. Het aantal mensen dat te 
maken heeft met autisme – zoals ouders, broers, zussen, partners, leraren en zorgverleners – is vele 
malen groter. 
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme/ 

 
Ik heb autisme. Dit betekent voor mij dat mijn brein de informatie anders verwerkt. Hierdoor heb ik moeite met 
veranderingen, vat ik communicatie regelmatig te letterlijk op en komen geluid, geur en prikkels bij mij intens 
binnen. Het liefst sluit ik mij dan af van de grote hoeveelheid prikkels. Hoewel er zeker ook positieve kanten aan 
autisme zitten. Mensen weten dat als ik iets toezeg, ik dit ook doe. Met andere woorden, afspraak is bij mij 
afspraak. Ik ben ontzettend leergierig en leer mijzelf nieuwe dingen aan in mijn eigen tempo. Ik zie autisme niet 
zozeer als beperking, maar als een andere manier van informatie verwerken. In deze neuro-typische wereld lijkt 
het soms of je van een compleet andere planeet komt. De wereld zou een stukje mooier zijn als er meer begrip is 
voor elkaar, zodat er meer inclusie ontstaat! Lianne, SAG Ervaringsteam. 

 
Inleiding 
 
Ook in 2022 staan in de Gelderse autismenetwerken (SAG) ontmoeting en verbinding centraal. Iedere 
persoon met autisme, naaste van iemand met autisme is verschillend en we zien graag dat er 
aangesloten wordt bij iemands leven. Een samenleving die hierbij aansluit. Luisteren en echt 
maatwerk organiseren. Met elkaar zorgdragen voor een betekenisvol leven tijdens alle levensfasen 
en op alle levensgebieden.  
 
 
Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) 
In het verlengde van het landelijk convenant hebben in de provincie Gelderland, sinds 2005, partijen 
uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het convenant Samenwerkingsverband Autisme 
Gelderland (SAG). Door de samenwerking kunnen de leemtes en de gaten die er vallen tussen de 
verschillende sectoren sneller opgevuld worden om zo te komen tot doelmatige en kwalitatief goede 
samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de provincie.  
 

https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme/
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De ondersteuning voor mensen met autisme wordt hierdoor overzichtelijk en toegankelijk. Inmiddels 
maken ca. 140 partijen in Gelderland deel uit van het SAG. 
 
Aangesloten bij het SAG zijn o.a.: (familie) ervaringsdeskundigen, belangenverenigingen, onderwijs, 
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, MEE, CJG, welzijnswerk, arbeid, 
ambulante begeleiding, vrije tijd en sport, etc.  
 
 
Missie: ‘Samen werken aan samenwerken’ 
Binnen het SAG werken mensen met autisme, hun naasten en professionals samen aan een 
inclusieve samenleving, om: 

- Zorg/ondersteuning op de verschillende levensterreinen te verbeteren en hierin de 
samenwerking op te zoeken 

- Casuïstiek, kennis en ervaring te delen 
- Een realistisch beeld van autisme te bevorderen 
- De participatie van mensen met autisme te verbeteren 

 
 
Convenant en organisatie 

- Het SAG is een provinciaal samenwerkingsverband en overkoepelend voor 3 regio’s in 
Gelderland met in iedere regio eigen netwerken en een coördinator, zie profiel en regio’s.  

- Het convenant van het SAG is in 2021 geactualiseerd en herzien. 
- Penvoerder van het SAG is de Parnassia Groep (dr. Leo Kannerhuis). De Parnassia Groep 

beheert de financiën van het SAG en levert secretariële ondersteuning. Tevens levert de 
Parnassia Groep de vicevoorzitter voor de stuurgroep.  

- Penningmeester en stuurgroeplid van het SAG is de bestuurder van de Lichtenvoorde. 
- De coördinatoren zijn in dienst bij MEE organisaties in Gelderland. De voorzitter van de 

stuurgroep is manager bij MEE Gelderse Poort. 
 
 
Profiel 
Gelderland heeft 2.096.620 inwoners (1 januari 2021).  Het aantal gemeenten bedraagt  51. De 
oppervlakte van Gelderland in vierkante kilometers bedraagt 5137 (1 januari 2021). 

https://www.gelderland.nl/Feiten-en-cijfers-over-Gelderland.html 
 

Nijmegen is met 177.359 inwoners de grootste gemeente van Gelderland. Daarna volgen Apeldoorn 
164.781, Arnhem 162.424, Ede 118.530, Barneveld 59.992, Doetinchem 58.270 (1 januari 2021). 
https://allecijfers.nl/ranglijst/grootste-en-kleinste-gemeenten-in-inwoners-in-de-provincie-
gelderland/ 
 

De Nederlandse Vereniging Autisme (NVA) geeft het volgende aan over de prevalentie: “Ruim 1% van 
de Nederlanders, ongeveer 200.000 mensen, heeft een vorm van autisme” www.autisme.nl. Op basis 
van bovenstaande gegevens zijn er in Gelderland naar schatting 20.966 mensen met autisme. 
 
 
 
 
 

https://www.gelderland.nl/Feiten-en-cijfers-over-Gelderland.html
https://allecijfers.nl/ranglijst/grootste-en-kleinste-gemeenten-in-inwoners-in-de-provincie-gelderland/
https://allecijfers.nl/ranglijst/grootste-en-kleinste-gemeenten-in-inwoners-in-de-provincie-gelderland/
http://www.autisme.nl/
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Regio’s 
Het SAG is provinciaal georganiseerd, met 3 afzonderlijke regio’s en eigen netwerken.  
 
 

SAMENWERKINGSVERBAND AUTISME GELDERLAND 
REGIO NETWERK COORDINATOR  URENINZET 2022 

SAG regio Zuid 
Gelderland 

Netwerk Arnhem Renée Reiss MEE GP 225 

 Netwerk Nijmegen/Tiel Renée Reiss MEE GP 225 

SAG regio Oost 
Gelderland 

Netwerk Doetinchem Donate van Rijswijk MEE Veluwe 225 

SAG regio Veluwe Netwerk Apeldoorn Donate van Rijswijk MEE Veluwe 225 

 Netwerk Ede Donate van Rijswijk MEE Veluwe 225 

 Netwerk Harderwijk Donate van Rijswijk MEE Veluwe 225 

 Voorzitter werkgroep 
SAG* 

Donate van Rijswijk MEE Veluwe 
 

180 

Totaal    1530  

 
*Taken voorzitter werkgroep SAG: jaarplan, jaarverslag, begroting, subsidieverantwoording, voorbereiden en deelname aan 

stuurgroepvergaderingen, schrijven stuurgroepstukken, deelname landelijke overleggen autismenetwerken & coalities, 
voorbereiden werkgroepoverleg coördinatoren, etc.   

 

In 2022 zal de voorzitter van de werkgroep SAG, net als in 2021, deelnemen aan de coalitie ‘monitor’ 
van de landelijke autismenetwerken. Ook zal er verbinding blijven met de landelijke pilot 
Levenssloopbegeleiding van Vanuit Autisme Bekeken (VAB) en het lectoraat Volwaardig leven met 
autisme (HAN). 
 
Doelen 2022 
 

1. Algemeen 
Er is een actueel provinciaal convenant Autismenetwerk (Samenwerkingsverband Autisme 
Gelderland). 

2. Duurzame inrichting 
De inrichting van het netwerk is conform afspraken, zoals beschreven in het convenant van 
het SAG, conform de voorwaarden van de subsidie VWS. 

3. Kennisstructuur en ontmoeting 
Er is een structurele ontmoeting/samenwerking en een kennisinfrastructuur in de regio’s.  

4. Signaalfunctie 
De regionale netwerken van het SAG signaleren en registeren knelpunten op regionaal en 
provinciaal niveau.  

5. Informatiefunctie 
Er is mogelijkheid tot consultatie en er wordt informatie en advies gegeven èn gedeeld 
binnen de regionale netwerken.  

6. Landelijke verbinding 
De coördinatoren leveren een bijdrage aan de kennisbevordering en kennisdeling van en 
tussen de regionale en landelijke netwerken.  

7. Ontwikkelfunctie 
Het netwerk creëert mogelijkheden om actuele vragen binnen het netwerk op te pakken, de 
benodigde partijen hiervoor bij elkaar te brengen en te komen tot concrete plannen.  
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Activiteiten 2022 
 

Algemeen Doel Activiteiten  

Er is een provinciaal convenant 
autismenetwerk. 
 

Het convenant van het SAG is in het laatste 
kwartaal 2021 geactualiseerd en wordt in 
februari 2022 definitief vastgesteld.  
 

 
 

Duurzame inrichting 
 

Doel Activiteiten  

De inrichting van het netwerk is conform 
de afspraken in het convenant van het 
netwerk en conform de voorwaarden 
subsidie VWS. 

Opstellen van een jaarplan, begroting 2022 en 
jaarverslag en eindafrekening 2021.  
 
Actueel houden adressenbestanden 
netwerkpartners. 
 
Financiële administratie (facturen/inkomsten). 
 
Bij de SAG stuurgroepvergaderingen 2022 wordt 
-afhankelijk van agenda/onderwerp- een 
(familie)ervaringsdeskundige uitgenodigd met 
connectie met het onderwerp.  
 
In 2022 vindt een pilot plaats met het SAG 
Ervaringsteam. (Familie) ervaringsdeskundigen 
en coördinatoren geven vorm en inhoud aan de, 
in 2021, geïnventariseerde activiteiten. In het 
laatste kwartaal 2022 vindt een evaluatie plaats. 
 
SAG netwerkpartners en het SAG Ervaringsteam   
worden in 2022 actief betrokken bij de 
voorbereiding van activiteiten van het SAG, denk 
aan netwerkbijeenkomsten, 
themabijeenkomsten.   
 
De VWS subsidie ‘Doorontwikkeling Regionale 
Autismenetwerken’ loopt af per 1 oktober 2022. 
Het subsidiebedrag voor Gelderland bedraagt in 
2022 €52.500,00. De financiële verantwoording 
en een korte inhoudelijke terugkoppeling dienen 
voor 1 juli 2022 aangeleverd te zijn. 
 
In 2022 staat duurzame financiering als vast 
agendapunt op de agenda van de landelijke 
autismenetwerken en de stuurgroep van het 
SAG. Tijdens het proces van oriëntatie en 
ontwikkeling wordt een (financieel) 
toekomstplan met kansen opgesteld. 
 
In 2022 wordt door stuurgroep en SAG partners 
geïnventariseerd welke partijen een aanvulling 
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zijn op het huidige SAG netwerk en wordt actief 
geworven.  
De huidige toelatingsprocedure wordt 
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.  
 

 
 

Kennisstructuur en 
ontmoeten 

Doel Activiteiten  

Er is een structurele 
ontmoeting/samenwerking en 
kennisinfrastructuur in de regio. 
 

De 6 netwerken organiseren twee keer per jaar 
een (online) netwerkbijeenkomst. 
 
De stuurgroep van het SAG vergadert vier keer 
per jaar. 
 
Er worden in 2022 twee Webinars georganiseerd 
door het SAG.  
 
Binnen het netwerk kan casuïstiek (digitaal) 
gedeeld en/of besproken (SAG kernteam/SAG 
Expertiseteam Autisme) worden.  
 
Vanaf 2022 kan er door de leden van het SAG 
Ervaringsteam meegedacht worden bij casuïstiek.  
 
Op lokaal/regionaal niveau kunnen (bv. n.a.v. 
signalen) projecten opgestart worden en/of 
samengewerkt worden met lokale initiatieven. 
 
De SAG Autismewegwijzers Veluwe, Oost 
Gelderland en Zuid Gelderland krijgen in januari 
2022 een update en worden gedeeld met 
partners, geïnteresseerden en geplaatst op de 
website van het SAG. 

 
 

Signaalfunctie Doel 

Het provinciale netwerk heeft een 
signaalfunctie.  

Activiteiten  

In 2022 wordt de monitor (landelijke) 
autismenetwerken gebruikt om inkomende 
vragen en casuïstiek te registreren. De 
uitkomsten worden teruggekoppeld in het 
jaarverslag.  
 
Knelpunten en succesvolle oplossingen worden 
gedeeld/geagendeerd binnen het 
regionale/provinciale netwerk en/of op landelijk 
niveau. 
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Informatiefunctie Doel Activiteiten  

Het Autismenetwerk heeft een 
informatieve functie. 

Er is mogelijkheid tot consultatie door mensen 
met autisme, hun naasten en professionals. 
 
Er wordt informatie en advies gegeven èn 
gedeeld door coördinatoren, SAG partners en het 
SAG Ervaringsteam. 
 
De leden van het SAG Ervaringsteam zullen zich 
in 2022 voorstellen aan de partners van het SAG, 
bv. door een video-pitch/interview. 
 
Begin 2022 wordt de nieuwe SAG website 
w w w . a u t i s m e g e l d e r l a n d . n l  
met heldere indeling en sociale kaart, 
gelanceerd. Deze vormt een digitale wegwijzer 
en biedt een actueel overzicht. 
 
De website w w w . a u t i s m e a p e l d o o r n . n l  
(samenwerking gemeente en SAG) wordt in 2022 
actueel gehouden door een lid van het SAG 
Ervaringsteam.   
 
Het SAG deelt vanaf 2022 ieder kwartaal een blog 
van een lid van het SAG Ervaringsteam. Deze 
blogs worden ondergebracht op de nieuwe 
website van het SAG.  
 
SAG partners krijgen in 2022 de mogelijkheid om 
via de nieuwe SAG website input te leveren voor 
een nieuwsbrief. SAG partners en 
geïnteresseerden ontvangen deze tweewekelijks.  
 

 
 

Verbinding landelijk Doel Activiteiten  

De coördinator levert een bijdrage aan de 
kennisbevordering en kennisdeling van en 
tussen de regionale/landelijke netwerken.  
 
(Einddoel: realiseren van een landelijke 
kennisinfrastructuur) 
 

De coördinatoren van de Gelderse netwerken 
nemen, zo mogelijk samen met een 
ervaringsdeskundige, deel aan de landelijke 
bijeenkomsten van de autismenetwerken.  
 
Er wordt informatie gedeeld en input geleverd 
binnen het netwerk van de landelijke 
autismecoördinatoren. 
 
Op landelijk niveau levert de voorzitter van de 
SAG werkgroep een bijdrage aan de coalitie 
‘monitor’. 
 

 
 
 
 

http://www.autismegelderland.nl/
http://www.autismeapeldoorn.nl/
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Ontwikkelfunctie  Doel Activiteiten  

Het netwerk creëert mogelijkheden om 
actuele vragen binnen het netwerk op te 
pakken, de benodigde partijen hiervoor bij 
elkaar te brengen en te komen tot 
concrete plannen.  
 

Organiseren van een Webinar autisme in het 
voor- en najaar 2022. Thema’s worden, n.a.v. 
actuele vragen, begin 2022 vastgesteld en acties 
uitgezet. 
 
Bij aanbod interessante thema’s vanuit SAG 
netwerkpartners ruimte creëren om extra online 
themabijeenkomsten te organiseren.  
 
Meewerken aan een landelijk Webinar autisme 
(i.s.m. de landelijke autismenetwerken).  
 
Diagnostieklijst SAG: er wordt in het 1e kwartaal 
van 2022 geïnventariseerd welke SAG 
netwerkpartners in 2022 de huidige lijst willen 
screenen, aanpassen en valideren (vervolg 2020).  
 
Inventarisatie binnen het SAG naar: 
-Kennis en ervaring van partners m.b.t. de inzet 
van ervaringskennis/ervaringsdeskundigheid 
binnen de eigen organisatie.  
-Behoefte om deze kennis, ervaring met elkaar te 
delen.  
 
Verkennen of er vanuit het SAG een verbinding 
gemaakt kan worden met de ‘talent tool’ voor 
ervaringsdeskundigen, ontwikkeld door MEE GP. 
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PARTNERS SAG 2022 

 
1.  AB Het Spectrum 

2.  3D Ambacht 

3.  ABO Ondersteuning 

4.   AIC (onderdeel van NVA)* 

5.  Autgoing 

6.  Autimaat en geef me de 5 

7.  Autisme voor Autisme 

8.  Autin 

9.  Autisme Spiegel  

10.  Autismecafé bij Ons Honk* 

11.  Autismeveld 

12.  Autitude 

13.  Auti-Uniek 

14.  Bepaal je Koers 

15.  BOBA 

16.  Bomers Levensloopbegeleiding 

17.  BOTS Begeleiding 

18.  Buitenhorst 

19.  Bureau Beckers  

20.  Buro Autitiek 

21.  Careander, Zuid- en Noordwest Veluwe 

22.  CCE 

23.  CJG Apeldoorn 

24.  CJG Barneveld 

25.  CJG regio Noord-Veluwe 

26.  CSO De Zonnehoek/steunpunt autisme 

27.  De Fonkel 

28.  De Kameleon 

29.  De Lichtenvoorde  

30.  De Onderwijsspecialisten 

31.  De Weiden paardencoaching 

32.  DIT Coaching BV woonzorg DWI 

33.  Dr. Leo Kannerhuis/Youz B.V. 

34.  Dr. Verschoorschool 

35.  Driestroom 

36.  Eleos Juventum 

37.  Eliass 

38.  Elisa 

39.  Elver 

40.  Ervaar MEE, Gelderse Poort* 
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41.  Familie-ervaringsdeskundige Apeldoorn* 

42.  Gemeente Bronckhorst 

43.  Gentiaancollege 

44.  Gewoon Speciaal 

45.  GGz Centraal 

46.  Go begeleiding + Go Mindfull 

47.  Het Jagerhuis 

48.  Het Maashuis 

49.  Hextra Begeleiding 

50.  HiFive 

51.  IBASS  

52.  IJK Praktijk 

53.  In voor Autisme 

54.  JADOS 

55.  Jolien's begeleiding op maat 

56.  Karakter  

57.  Kenniscentrum AD(H)D en ASS 

58.  Kentalis 

59.  Kernvisie methode 

60.  Krekel Autisme Coaching  

61.  Lichtenbeek 

62.  Logopediepraktijk Vogels 

63.  Maatjeswerk Autisme Barneveld* 

64.  Maatschappelijk Netwerk Ede 

65.  Malkander, welzijn 

66.  Marant  

67.  Mariëndael 

68.  MEE Gelderse Poort 

69.  MEE Oost  

70.  MEE Veluwe 

71.  Meerinzicht 

72.  Mimpi Coaching 

73.  Muziekpraktijk Modulatie 

74.  Natuurzorg Veluwe Vallei 

75.  NVA* 

76.  Op Weg coaching 

77.  Paassberg begeleiding 

78.  Pactum 

79.  PAS Nederland* 

80.  Passpect 

81.  Perspectivia coaching 

82.  Pro Persona GGz 

83.  Prolis 
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84.  Psychologenpraktijk Schipper 

85.  Psychologenpraktijk voor Autisme 

86.  REA college Arnhem/Nijmegen 

87.  RIBW AVV Arnhem 

88.  Rijnstate Ziekenhuis afdeling Medische Psychologie 

89.  RIWIS Zorg & Welzijn 

90.  Roemrijck 

91.  Rondom Autisme 

92.  s Heerenloo 

93.  SAG Ervaringsteam Apeldoorn* 

94.  Santhof Woonbegeleiding 

95.  SIZA  

96.  Sociaal team Apeldoorn 

97.  Sociaal team Ede Zuid 

98.  SOTOG (Stichting Onderwijs Twente en Oost Gelderland) 

99.  SprinT pC 

100.  Sterker Sociaal Werk 

101.  Stichting Betach 

102.  Stichting Breder 

103.  Stichting de Klup 

104.  Stichting EBC Zorg (Evangelisch Begeleidingscentrum) 

105.  Stichting Entréa 

106.  Stichting Grip op je leven 

107.  Stichting Humanitas – DMH 

108.  Stichting Mama Vita Renkum* 

109.  Stichting Mama Vita Apeldoorn* 

110.  Stichting Mama Vita Zeewolde* 

111.  Stichting Mhoom (Met het oog op morgen) 

112.  Stichting Onbegrijpelijk Brein* 

113.  Stichting ROOZ 

114.  Stichting Youké Sterke Jeugd 

115.  Stress en burnout coach 

116.  Styx Coaching & Training 

117.  Uniek Sporten Stedendriehoek 

118.  van Deursen Coaching en supervisie 

119.  van Dinteren coaching 

120.  Vanuit Autisme Bekeken 

121.  Velthuis Remedial Teaching 

122.  VGGnet 

123.  Vivens Begeleiding Nederland  

124.  We Werken 

125.  Wende autismecafe in Gigant* 

126.  Werkbedrijf Rijk van Nijmegen 
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127.  WMO loket Samen 055 Noord Oost 

128.  Woon Zorgnet 

129.  Youngster 

130.  Zorg Dat, welzijn 

131.  Zorg Plus GGZ 

132.  Zorgburo de Liemers 

133.  Zorgparaat 

134.  Zorgplus GGZ 

135.  Zo-Zien 

136.  Zozijn 

 
 
(*) Organisaties/personen die vanuit (familie) ervaringsdeskundigheid aangesloten zijn bij het SAG of 
belangenverenigingen. Zij betalen geen contributie.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


