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NIEUWSBRIEF 29 november 2021 

Nieuws vanuit de aangesloten organisaties 
 
Wie verdient de Autismevriendelijkheidsprijs 2022? 
 
MEE roept Tweede Kamer op om cliëntondersteuning aan te pakken 

Netwerkbijeenkomsten & symposium 

Netwerkbijeenkomsten 2022 
Haaglanden> 24-02, 09-06 en 10-11 
Holland Rijnland> 8-3, 14-6, 15-11 
Midden-Holland> 10-3, 16-6 en 17-11  
Symposium  
19 mei  2021 

Boeken 

Nieuw verschenen boek: Werken in jeugdteams jeugd  (uitgegeven door Uitgeverij Coutinho)  

Blogs e.a. artikelen 
 
Opluchting bij Sonja Silva (44) na leven vol vragen: 'Ik heb autisme en ben er trots op' 
 
‘Masking’ for Years Can Leave Autistic People Confused About Who They Really Are 

Waarom nemen jull ie geen vrijwil ligers zonder autisme aan?  (stuk van Autisme Digitaal) 

 
Jason (stuk van Hans Spigt Voorzitter Jeugdzorg Nederland) 

Vijf tips voor een autismevriendelijk Sinterklaasfeest 

Podcasts / Webinars 
 
Autisme ontrafeld 
Sonja Silva (bekend van tv) komt er op latere leeftijd (42) pas achter dat ze, net als haar man en zoon, ASS 
oftewel Autisme Spectrum Stoornis heeft. Pas vanaf dat moment begrijpt ze waarom ze zich altijd zo anders 
heeft gevoeld anders heeft gevoeld en waarom ze met sommige dingen in het leven zo worstelt. Het is haar 
missie om Nederland van 'Rainman-Syndroom' af te helpen. Er zijn namelijk nog steeds heel veel vooroordelen 
over autisme en die hoopt zij met deze podcast allemaal van tafel te vegen. Iedere week verschijnt er een 
nieuwe aflevering van Autisme Ontrafeld (powered bij SkillsTown) met een persoonlijk verhaal van iemand 
met ASS. Zo verschillend en tegelijkertijd zo hetzelfde.  

https://www.autisme.nl/2021/11/18/wie-verdient-de-autismevriendelijkheidsprijs-2022/
https://www.autisme.nl/2021/11/18/wie-verdient-de-autismevriendelijkheidsprijs-2022/
https://www.meerotterdamrijnmond.nl/nieuws/mee-roept-tweede-kamer-op-om-cli%C3%ABntondersteuning-aan-te-pakken
https://www.verwey-jonker.nl/artikel/nieuw-verschenen-boek-werken-in-jeugdteams-jeugd/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5267096/sonja-silva-autisme-podcast-autisme-ontrafeld?fbclid=IwAR3tK3O8H4CZFsf4e7yiY-4PnUr21dt3OgtgjfgHKEmiXrRyYTMpwUu3ATw
https://theswaddle.com/masking-for-years-can-leave-autistic-people-confused-about-who-they-really-are/?fbclid=IwAR1icANyEeFmUW7X9nAcIMMAWrlVJS2WdcC2udwRUUqB90VLteWnnKvz0ng
https://www.autismedigitaal.nl/vraag/vrijwilligers-aanamebeleid/
https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/jason/
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3953078/nieuws/vijf_tips_voor_een_autismevriendelijk_sinterklaasfeest.html?page=1
https://open.spotify.com/show/31Lbhq5qOvSFcR2GkH7jGT
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Activiteiten voor doelgroep i.r.l. en digitaal 
 
Digitale Meet&Greet HBO/WO 2 december 2021 

Bijscholing, symposia e.a. bijeenkomsten voor hulpverleners 
 
12 januari Webinar Meisjes en vrouwen met autisme  

30 november Online bijeenkomst: Omstanders activeren, wat werkt bij de aanpak van 

grensoverschrijdend gedrag? 

Onderzoek & ontwikkeling 
 
De cirkel doorbreken: Een inclusieve school voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften  
Na evaluatie van de wet Passend Onderwijs door het NRO in opdracht van het Ministerie van OCW bleek 
het moeilijk concrete aanbevelingen te formuleren. In de verbeteraanpak is ‘inclusiever onderwijs’ 
een belangrijke opdracht geworden. Echter, hoe kun je inclusiever onderwijs meten en vervolgens 
realiseren? In dit project ‘De cirkel doorbreken; een inclusieve school’ is in multidisciplinair verband 
door verschillende universiteiten hiervoor een aanpak ontwikkeld. 
 

Early diagnosis of autism in the community     
is associated with marked improvement  
in social symptoms within 1–2 years 

 

13623613211049011 (1).pdf
 

 

Understanding, expressing, and interacting:  The development of emotional functioning in young 
children with a diagnosis of autism   
 

Li PhD thesis 2021.pdf
 

Proefschrift van Boya Li  
 

Tweemaal subsidie voor hersennetwerk in een bakje (Radboud UMC) 

file://///ADS01/ReDirectedFolders/wilma.vangalen/Desktop/Digitale%20Meet&Greet%20HBO/WO%202%20december%202021.%20https:/buff.ly/30K3MGP
https://www.leidscongresbureau.nl/events/webinar-meisjes-en-vrouwen-met-autisme-l2207?utm_medium=email&utm_source=getresponse&utm_content=+Webinar+Meisjes+en+vrouwen+met+autisme&utm_campaign=studiedagen
https://www.movisie.nl/agenda/online-bijeenkomst-omstanders-activeren-wat-werkt-aanpak-grensoverschrijdend-gedrag
https://www.movisie.nl/agenda/online-bijeenkomst-omstanders-activeren-wat-werkt-aanpak-grensoverschrijdend-gedrag
https://www.focusonemotions.nl/projects/inclusieve-school
https://evaluatiepassendonderwijs.nl/
https://www.nwo.nl/projecten/aut17007-0
https://www.radboudumc.nl/nieuws/2021/tweemaal-subsidie-voor-hersennetwerk-in-een-bakje?fbclid=IwAR0B1BsHlUvDD3RKht_nYyTHFxZAMF8fsyTweE5dMUanN8JaUxc8xnSnOpY
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Pilot Levensloopbegeleiding 

Even voorstellen: Anne van de Beek 

Gemeenten zijn enthousiast over Levensloopbegeleiding VAB 

“Dat deze kinderen niet praten, betekent niet dat ze niet denken”   

Casuïstiek, begeleiding & behandeling 

Training goed voor welbevinden ouders van kinderen met autisme (Bron Kenniscentrum Phrenos) 

 
Act in actie; audio en videomateriaal  

Nieuwe methodiek biedt hoop voor groep kinderen met autisme of adhd 

Werk 

William en Bas hebben autisme en pluizen bij de politie relfilmpjes uit: ‘Ik voel me weer nuttig’ 
 
Digitale Meet&Greet HBO/WO 2 december 2021 

 

Digitale Meet&Greet HBO/WO 2 december 2021Wonen 

Wet- en regelgeving 

Studenten met beperking krijgen volgend jaar overal evenveel toelage (Artikel van de NOS)  

Onderhandelingen cao-ggz op de rails, resultaten nog ver weg 
 
Hervormingsagenda Jeugd in de maak: update 

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden op losse schroeven? 

Notitie Zorg door het cliëntnetwerk en PGB (Zorginstituut Nederland) 

Ketensamenwerking Jeugd (SociaalWeb) 
 
Ict zorgprestatiemodel ggz niet gereed (Skipr)  
 
Vandaag is er een debat in de Tweede Kamer over jeugdzorg. De gezamenlijke jeugdbranches (Jeugdzorg 
Nederland, de Nederlandse ggz, VGN en VOBC) stuurden deze brief aan de Tweede Kamer: 

Brief-BGZJ-tbv-WGO-Jeugd-29-november-2021 (2).pdf
 

Wlz: zie ook de brief hierboven aan de Tweede Kamer.  
 

https://www.vanuitautismebekeken.nl/even-voorstellen-anne-van-de-beek
https://www.vanuitautismebekeken.nl/gemeenten-zijn-enthousiast-over-levensloopbegeleiding-vab
https://www.vanuitautismebekeken.nl/dat-deze-kinderen-niet-praten-betekent-niet-dat-ze-niet-denken
https://www.ouderscentraal.nl/training-goed-voor-welbevinden-ouders-van-kinderen-met-autisme/
https://www.actinactie.nl/act-materiaal/?fbclid=IwAR3khOzcMrL93qpwNNykNrc7a-2bPhVeWyXyW-Ww4QDFYcvSHlhcXC8jbJI
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3946062/nieuws/nieuwe_methodiek_biedt_hoop_voor_groep_kinderen_met_autisme_of_adhd.html?page=1
https://www.ad.nl/dossier-instagram/william-en-bas-hebben-autisme-en-pluizen-bij-de-politie-relfilmpjes-uit-ik-voel-me-weer-nuttig~a73f98fc/
Digitale%20Meet&Greet%20HBO/WO%202%20december%202021.%20https:/buff.ly/30K3MGP
Digitale%20Meet&Greet%20HBO/WO%202%20december%202021.%20https:/buff.ly/30K3MGP
https://nos.nl/artikel/2405225-studenten-met-beperking-krijgen-volgend-jaar-overal-evenveel-toelage
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3953087/nieuws/onderhandelingen_cao-ggz_op_de_rails_resultaten_nog_ver_weg.html?page=1
https://vng.nl/nieuws/hervormingsagenda-jeugd-in-de-maak-update
https://www.sociaalweb.nl/blogs/wet-gegevensverwerking-door-samenwerkingsverbanden-op-losse-schroeven?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Zorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2021/11/17/zorg-door-het-clientnetwerk-en-pgb
https://www.sociaalweb.nl/dossiers/ketensamenwerking-jeugd?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Zorg
https://www.skipr.nl/nieuws/ict-zorgprestatiemodel-ggz-niet-gereed/?daily=1&utm_medium=email&utm_source=20211114%20skipr%20weekly%20nieuwsbrief%20-%20&utm_campaign=NB_SKIPR&tid=TIDP1069528X5706BAA12CBC4AFF9D72920F39903C0EYI4
https://www.sociaalweb.nl/nieuws/toegang-tot-langdurige-zorg-wat-verwachten-we-van-zorgkantoren?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Zorg
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Toegang tot langdurige zorg; wat verwachten we van zorgkantoren?  

Informatie ‘over’ (regelingen m.b.t.) Corona  
 
Onderzoek: mensen met een beperking willen striktere coronaregels 

Onderwijs 

De overgang van voortgezet speciaal onderwijs naar hoger onderwijs (artikel van ECIO, het 
expertisecentrum inclusief onderwijs) 
 

 
ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo rondom relevante thema’s bij het 
vormgeven van inclusief onderwijs en studentenwelzijn.  
 

Beantwoording vragen Onderwijs-Jeugdzorg 
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister Van Engelshoven (OCW) beantwoorden 
vragen over de samenwerking tussen het collectieve onderwijssysteem en het individuele (jeugd)zorgsysteem. 
Zij kregen de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede 
Kamer. 

Hulpmiddelen 

Shirts met teksten van Bianca Toeps 
 

DYNAMO is een gratis app om zicht te krijgen op je energiebalans 

Autisme overstijgend 
 

https://www.sociaalweb.nl/nieuws/toegang-tot-langdurige-zorg-wat-verwachten-we-van-zorgkantoren?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Zorg
https://www.sociaalweb.nl/nieuws/toegang-tot-langdurige-zorg-wat-verwachten-we-van-zorgkantoren?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Zorg
https://ecio.nl/publicaties/artikel-de-overgang-van-voortgezet-speciaal-onderwijs-naar-hoger-onderwijs/
https://ecio.nl/themas-inclusief-onderwijs/
https://ecio.nl/studentenwelzijn/
https://www.sociaalweb.nl/wetten/beantwoording-vragen-onderwijs-jeugdzorg?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Zorg
https://www.toeps.nl/shop/product-categorie/merch/merch-shirts/
https://www.participate-autisme.be/go/nl/ondersteuning-zoeken/dynamo.cfm?fbclid=IwAR3KAQgtfxRYIOqHnEWy8tP7-X2yS6XLQOK-ZjB_j8qPvgLRuREeVcqOZuE
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Tijdelijke regeling slachtoffers jeugdzorg 

 ‘We hebben een veel te zwart beeld van kindermishandeling’ (Artikel van Follow the Money) 

Seksueel misbruik dicht bij huis Podcast met advocaat Richard Korver en psycholoog Iva Bicanic  

 
Meer concrete kennis nodig over huiselijk geweld en kindermishandeling 

Disclaimer: “De in deze nieuwsbrief getoonde informatie wordt met zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat de 
informatie die in deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Het RIAN aanvaardt geen enkele aansprakeli jkheid 
voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze nieuwsbrief. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de 
coordinator.  

https://www.schadefonds.nl/slachtoffer/tijdelijke-regeling-slachtoffers-jeugdzorg/
https://www.ftm.nl/artikelen/kritische-blik-cijfers-kindermishandeling?share=VBIE1xPz6NhoQtt46pV7idxX%2FoSuBLT88Dnj4sqaRYgEZaz5EEnHfHN2EuHCoGM%3D&utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonleden&utm_source=twitter
https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/seksueel-misbruik-dicht-bij-huis.html
https://www.ggznieuws.nl/meer-concrete-kennis-nodig-over-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/
https://www.ftm.nl/auteur/elize-lam

