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I Inleiding
Het jaar 2014 stond voor het Samenwerkingsverband Autisme (SVA) in het teken van groei en
investeringen in de toekomst. Het jaarplan 2014 bouwt voort op het jaarplan 2013 en het
meerjarenbeleidsplan Ambitie en Koers 20132016 dat in 2013 door de stuurgroep is vastgesteld. In
2015 wil het SVA die ambitie bijstellen en vertalen naar (nieuwe) activiteiten voortkomend uit de
transitie. Dit jaarplan weerspiegelt die ambitie en geeft ook richting aan de verdere ontwikkeling van
het SVA. Door het SVA te versterken, te professionaliseren en door slimme samenwerkingsver
banden te zoeken met partners wordt de slagkracht van het samenwerkingsverband vergroot. Dat is
noodzakelijk om de uiteenlopende projecten te kunnen initiëren en uitvoeren. Het ondersteunen
van de verschillende themagroepen staat daarbij centraal. Zij zijn en blijven de kern van het SVA.
Juist vanwege de grootse en ingrijpende decentralisaties die de komende jaren op ons afkomen, is
het voor een effectieve belangenbehartiging van mensen met autisme en naastbetrokkenen nodig
om de gekozen structuur te behouden c.q. te versterken. We blijven dus werken aan een balans
tussen reactief en proactief handelen, tussen landelijk en regionaal, tussen structuur en flexibiliteit
m.b.t projecttaken, maar vooral tussen ambities en haalbaarheid.

II KORTE TERUGBLIK 2013 EN 2014
�

Sept 2013 is het convenant Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant herijkt. Voor 2013
t/m 2016 zijn doelen vastgelegd: focus op de opzet/doorontwikkeling van de verschillende
levensgebieden vertaald in projecten die worden vormgegeven door de themagroepen.

�

Nov 2013, april en nov 2014 hebben er Contactpersonenbijeenkomsten plaatsgevonden met als
thema’s: “ontwikkelingen nieuwe communicatie middelen, transitie van zorg en welzijn” en
“Diversiteit van autisme”.

�

In januari 2014 heeft de website www.autismezuidoostbrabant.nl een modern jasje gekregen. De
nuttige adressen, specifiek voor autisme in de regio Zuidoost Brabant, kunnen nu per
levensgebied gezocht worden. Via deze website komen vragen/reacties binnen van mensen met
autisme, ouders, studenten en professionals.
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Vanaf januari tot heden is de website in totaal door 3186 bezoekers bezocht. In 2014 zijn vier
nieuwsbrieven verstuurd door het samenwerkingsverband. In 2013 zijn eveneens vier
nieuwsbrieven verstuurd.

�

Januari 2014 heeft er vanuit het SVA een bijeenkomst plaatsgevonden met als onderwerp
“Passend Onderwijs en Autisme”. Aanleiding was het feit dat door SVA leden met het
aandachtsgebied onderwijs in toenemende mate vragen en zorgen geuit werden met
betrekking tot de doelgroep leerlingen met autisme. Dit was een verkennende en
oriënterende bijeenkomst met mensen uit onderwijs, begeleiding en behandeling die
leerlingen en studenten onder hun hoede hebben.

�

Maart 2014 is er een workshop RPA Assesment georganiseerd.

�

In 2014 is het expertiseteam als opvolging van het kernteam van start gegaan. In totaal hebben
in de regio Zuidoost Brabant zes Expertisebijeenkomsten plaatsgevonden voor mensen met
autisme met sector overstijgende problematiek. Experts op het gebied van alle autisme
levensgebieden maken onderdeel uit van dit team. We signaleren dat er steeds minder
aanmeldingen komen voor het expertiseteam. Dit is een trend die al in 2012 zichtbaar was en
zich lijkt door te zetten. D.m.v. een vragenlijst is bij leden onderzocht wat hier de reden van kan
zijn. Besloten is in 2015 het expertiseteam 2maandelijks te organiseren.

�

Het SVA heeft afscheid genomen van verschillende leden die actief waren in de verschillende
themagroepen, stuurgroep en expertiseteam. Deze functies zijn inmiddels weer ingevuld.

III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN 2015
In dit jaarplan geeft de Stuurgroep van het SamenwerkingsVerband Autisme (SVA) weer hoe het in
2015 zijn organisatie, werkwijze verder gaat ontwikkelen om de ambities voor 2015 waar te maken:
�

Een goede en hoogwaardige samenwerking van partners en naastbetrokkenen m.b.t. autisme in
de regio Zuidoost Brabant.

�

De ambitie om het SVA te positioneren als belangrijke gesprekspartner bij de gemeenten, daar
waar het gaat hulpverlening rondom de mens met autisme in de regio.
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Vertaald naar concrete doelen voor 2015 betekent dit dat het SVA zich richt op:
1. Acquisitie van gemeente/regio’s met wie nog geen contacten zijn aangegaan;
2. Acquisitie van organisaties in de regio Zuidoost Brabant die zorg bieden rondom mensen
met autisme;
3. Bekendheid van het SamenwerkingsVerband Autisme in het ambulante veld, inclusief
gemeenten;
4 Uitvoeren van verbeterpunten vanuit het website tevredenheidsonderzoek;
5 Landelijke werkgroep Vanuit autisme bekeken;
6 Visie ontwikkelen t.a.v. aanbod woonvoorzieningen. De behoefte aan begeleid of geheel
zelfstandig wonen is onverminderd groot, vooral onder jongvolwassenen. Deze groep heeft
begeleiding nodig bij de opstart naar zelfstandigheid. Internationaal onderzoek laat zien dat deze
groep erg kwetsbaar is en een relatief sterk beroep doet op zorg. Goede ondersteuning kan in
deze periode voorkomen dat jongvolwassenen met autisme bijkomende problematiek
ontwikkelen. Het is van belang dat er voldoende aanbod komt van (vaak kleinschalige)
woonvormen voor begeleid zelfstandig wonen, en dat de begeleiding die hiervoor nodig is
gefinancierd blijft, ook in de aankomende transities en bezuinigingen in de AWBZ.

Structuur
Het SamenwerkingsVerband bestaat uit: de convenantpartners, een stuurgroep en vijf
themagroepen.

De convenantpartners
De convenantpartners zijn alle partijen die het convenant hebben ondertekend. Jaarlijks vindt er een
bijeenkomst plaats met alle convenantpartners. De convenantpartners zijn verantwoordelijk voor de
samenstelling van de Stuurgroep.
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De Stuurgroep
De Stuurgroep bevordert de voortgang van het SamenwerkingsVerband en evalueert haar
werkzaamheden, mede op basis van het Convenant Autisme.

Zij zorgt voor een draagvlak binnen de instellingen en stelt personeel beschikbaar voor het
deelnemen aan de netwerkbijeenkomsten en de themagroepen. De Stuurgroep maakt jaarlijks een
werkplan met SMART geformuleerde eindresultaten en komt ieder kwartaal bijeen.

De themagroepen
Een themagroep is een samenwerkingsconstructie welke het SVA benut om te komen tot o.a.
een oplossing voor een knelpunt. Een themagroep is aanvankelijk tijdelijk van aard.
Doelstellingen en tijdspad wordt door de Stuurgroep geformuleerd. Een themagroep wordt
voorgezeten door een door de deelnemers gekozen voorzitter. Deze rapporteert aan de
Stuurgroep. Deelnemers aan een themagroep zijn hulp/zorg/dienstverleners en
ervaringsdeskundigen van de diverse organisaties, afhankelijk van het onderwerp van de
themagroep.
Bestaande themagroepen zijn:
1. Marketing en Communicatie
2. Regionaal programma assesment Overall


subgroep RPA assesment



subgroep Diagnostiek



subgroep Sociale kaart



subgroep Website

3. Innovatie zorg en Dienstverlening
4. Expertiseteam

Informatie en communicatie
Vanaf januari 2014 is er een vernieuwde website www.autismezuidoostbrabant.nl waar het gehele
aanbod van o.a. alle convenantpartners voor mensen met autisme in de regio op te vinden is.
Het SVA houdt,namens de convenantpartners, deze website bij. Minimaal vier keer per jaar wordt
een nieuwsbrief verspreid door het SVA aan alle betrokken organisaties.
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Deze nieuwsbrief heeft een informerend karakter, o.a. het vermelden van nieuwe ontwikkelingen
binnen organisaties en landelijke trends.

IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 / 2014 EN BEGROTING 2015

Aan de basis van het lidmaatschap van het SVA ligt de contributie. De tarieven zijn tot stand
gekomen door en vastgesteld door de Stuurgroep. De Stuurgroep zet zich ten volle in om dit
convenant financieel haalbaar te maken.
De kosten zijn afhankelijk van de gewenste resultaten en de beschikbaar gestelde coördinatie uren
en de secretariële ondersteuning. De kosten van de website zijn afhankelijk van de afspraken.
De financiering van het SamenwerkingsVerband voor de diverse overlegvormen en bijeenkomsten,
wordt geregeld door:
�

het beschikbaar stellen van menskracht, waaronder de themagroep leden en de voorzitter van
de themagroepen;

�

het beschikbaar stellen van financiën t.b.v. het onderhouden van de website;

�

gebruik te maken van financieringsmogelijkheden van deelnemende instellingen;

�

het jaarlijks opstellen van een begroting door de stuurgroep;

Zie bijlage Begroting SVA 2015.
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