Convenant Samenwerkingsverband Autisme Zuid Oost Brabant
Ondergetekenden, gemandateerd namens de instelling die zij rechtsgeldig vertegenwoordigen,
overwegen dat:
-

-

-

Intersectorale- en regionale samenwerking noodzakelijk is om te bevorderen dat de
individueel benodigde ondersteuning en zorg voor mensen met autisme en hun
familie/naasten in alle levensfasen op een geïntegreerde manier beschikbaar komt;
Instellingen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor het aanbod van hulp en
diensten voor mensen met autisme en hun familie/naasten;
Het SamenwerkingsVerband Autisme Zuidoost Brabant (SVA) een lange traditie kent,
waarin waardevolle samenwerking en kennis (RPA) is ontstaan, wat een stevig
fundament is waarop kan worden voortgebouwd;
De komende tijd vraagt om een inspanning die burgers met autisme helpt bij het zo veel
mogelijk meedoen in de maatschappij als ieder ander;
De maatschappelijke budgeten onder druk staan en nieuwe concepten van zorg- en
dienstverlening nodig zijn;
Door een grotere samenhang, kwaliteit en effectiviteit in het regionale aanbod beter aan
de behoeften van mensen met autisme kan worden voldaan;
Gezamenlijk optreden hierin noodzakelijk is, in aanvulling op wat binnen en tussen
organisaties al plaatsvindt;
Verwacht wordt dat door hun inspanning beter wordt voorzien in de behoeften van
mensen met autisme in de regio Zuidoost Brabant en dat hun inspanning zal bijdragen
aan de maatschappelijke participatie van mensen met autisme.

Komen het volgende overeen (ambitie en inhoudelijke doelen):
-

-

De partners van het samenwerkingsverband maken zich gezamenlijk hard voor een
passend antwoord op behoeften van mensen met autisme in de regio Zuidoost Brabant.
Zij zetten hun expertise in voor mobilisatie van deze mensen en voor hun optimale
maatschappelijke participatie. Zij richten zich daarbij op de terreinen zorg/gezondheid,
wonen, tijdbesteding (werk, onderwijs, educatie, dagbesteding en vrije tijd) en financiën.
De partners werken bovenstaande ambitie gezamenlijk uit in twee programma’s: ‘Kwaliteit
en innovatie’ en ‘Participatie en zichtbaarheid’. Deze programma’s leiden ertoe dat:
o Stakeholders in de regio de behoeften van burgers met autisme herkennen en
erkennen, blijkend uit beleidsafwegingen van de stakeholders.
o Professionals de gelegenheid hebben tot multidisciplinaire consultatie bij
complexe casussen;
o De vitale community van professionals in de regio wordt versterkt;
o Een actuele regionale kennisbasis beschikbaar blijft van protocollen en methodes,
verbonden met landelijke richtlijnen;
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o

o

SVA partners samenwerken in het bewerkstelligen van/continueren van sector
overstijgende innovatie in dienstverlening (o.a. door gemeenschappelijk
onderzoek), opdat zij in co-makership met de cliënt met autisme kunnen
opereren;
Sector overstijgende knelpunten in de bedrijfsvoering voor de ondersteuning aan
cliënten met autisme worden gemonitord, gesignaleerd en geadviseerd (o.a.
aansluiting vraag op aanbod).

Komen het volgende overeen:
-

-

De ambitie, de koers en werkwijze van het SVA, zoals verwoord in het document Ambitie
en koers;
Het SVA kent een community van leden, een stuurgroep, themagroepen en een
coördinator.
De leden formeren een stuurgroep SVA Zuidoost Brabant, waarin in elk geval de sectoren
GGZ, VG, Onderwijs, Jeugdzorg, Specialistische zorg, MEE en CCE vertegenwoordigd
zijn. De NVA neemt aan de stuurgroep deel als adviseur.
De coördinatie en het secretariaat van het netwerk wordt op verzoek van de stuurgroep
uitgeoefend door een der partijen, op basis van een zakelijke overeenkomst;
Sturing vindt plaats aan de hand van meerjarenplannen en jaarplannen.

Middelen
-

De financiering van het samenwerkingsverband wordt geregeld door:
o Het beschikbaar stellen van deskundige menskracht ‘om niet’
o Een contributiebijdrage
o Het verwerven van fondsen en subsidies

-

Bij financiering van projecten gericht op het ontwikkelen van innovatie in dienstverlening
maken partijen vooraf afspraken over ontwikkeling en exploitatie van de nieuwe dienst.
Hiertoe behoren ook afspraken over een evenwichtige verdeling van financiële
risico’s/kansen. De te maken afspraken zullen niet concurrentie-vervalsend mogen
werken en de keuzevrijheid van de cliënten niet aantasten.

-

Bovenstaande punten worden jaarlijks opgenomen in het jaarplan en door de stuurgroep
vastgesteld.

Verplichtingen van leden
1. SVA partners bieden kwalitatief deugdelijke dienstverlening aan mensen met autisme in
Zuidoost Brabant. Dit blijkt uit een productiecontract met de zorgverzekeraar, het
zorgkantoor of de overheid (landelijk, provinciaal, lokaal); scholen hebben ten minste de
beschikking over een basisarrangement;
2. De organisaties werken volgens de visie van het RPA en gebruiken dit als inhoudelijke
basis voor hun handelen. Zij volgen stuurgroep afspraken over het gebruik van
instrumenten en protocollen;
3. Leden voldoen aan hun contributieverplichtingen en leveren capaciteit (menskracht) om
de gemeenschappelijke ambitie waar te maken;
4. Leden participeren volgens het principe van wederkerigheid.
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Verantwoordelijkheden van de stuurgroep:
-

-

De stuurgroep bestaat uit bestuurders, of hun vertegenwoordigers met bestuurlijk
mandaat. De stuurgroep leden representeren hun sector zonder last of ruggenspraak.
Stuurgroep leden zorgen voor de communicatie van en naar hun sector.
De stuurgroep organiseert elk jaar meerdere ontmoetingen met de leden. Op één daarvan
wordt geëvalueerd en vooruitgekeken.

De stuurgroep is verantwoordelijk voor:
-

De continuïteit van het samenwerkingsverband, meer specifiek de verbinding met de
individuele leden, de sectoren en de positionering ten opzichte van de externe omgeving;
Het vaststellen van de missie, visie, strategie en beleid van het samenwerkingsverband, in de
vorm van meerjarenplan, jaarplan en begroting;
Het creëren van de randvoorwaarden voor de uitvoering van dit beleid, door het beschikbaar
stellen van financiën, mensen en overige middelen;
De verantwoording van bereikte resultaten en exploitatie via jaarverslagen (inhoud en
financiën);
Het aansturen van de realisatie van de jaarplannen op tactisch niveau;
Het instellen en dechargeren van themagroepen;
Het evalueren en stimuleren van de onderlinge samenwerking;
Het representeren van het samenwerkingsverband naar externe partijen;
Het aanwijzen van een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter;
Het ambassadeurschap voor het SVA binnen hun eigen sector;
Besluit over de toetreding en uittreding van leden, op basis van lidmaatschapscriteria.

Evaluatie en bijstellingen
De werking van het convenant wordt jaarlijks in de stuurgroep geëvalueerd. Wijzigingen of
aanvullingen op het convenant zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door de partijen zijn
overeengekomen.
Werkingsduur
Het convenant treedt in werking op 1 januari 2014 en voor leden die later aansluiten, de datum
van ondertekening door partijen. Opzegging door een convenantpartner dient schriftelijk te
geschieden, 6 maanden voor het einde van het kalenderjaar. De opzegging wordt besproken in
de stuurgroep.

Ondertekend door:
Bestuurders van: GGZ, VG, Onderwijs, Jeugdzorg, Specialistische zorg, MEE, CCE
Plaats, datum:
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