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NIEUWSBRIEF 3 oktober  2022 
Onderstaande nieuwsberichten zijn afkomstig uit de nieuwsbrieven van onder andere NIPA, de NVA, Onbeperkt aan 
de Slag, NAR, Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, Zorg&SociaalWeb, Vanuit Autisme bekeken, Movisie 
en losse nieuwsberichten die via de e-mail worden gestuurd of via de sociale media gevonden. 
Klik op de titel van een nieuwsbericht om naar het originele nieuwsbericht te gaan.  
Andere onderstreepte delen in de berichten linken door naar meer informatie. 
 

Integraal Zorgakkoord getekend zonder MIND, hoe verder?                                                        
Vrijdag 16 september hebben VWS en de (meeste) partijen overeenkomst bereikt over het Integraal 
Zorgakkoord. Vereniging MIND Platform heeft 19 lidorganisaties en werkt samen met meer dan honderd cliënten-
/naastenorganisaties en zelfregie-/herstelinitiatieven in Nederland.  De leden van de vereniging MIND stemden 
unaniem tegen het ondertekenen van het Integraal Zorgakkoord. MIND besloot daarom om  het IZA niet te 
tekenen. Wat zijn de gevolgen hiervan? 

Cliëntondersteuning verdient een plaats in de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord     
Zijn wij als MEE eigenlijk betrokken geweest bij het Integraal Zorgakkoord (IZA)? Die vraag krijg ik de laatste dagen 

vaak van cliëntondersteuners. 

GGZ Rivierduinen biedt gratis cursus aan voor ouders van pubers met autisme 
Als ouder van een kind met autisme is het logisch dat je twijfels en vragen hebt. Vooral de overgang van kind naar 
volwassenheid brengt vragen met zich mee: kan mijn kind de verantwoordelijkheden wel aan? De belasting bij jou 
als ouder kan ook hoog zijn. Het is belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Maar hoe doe je dat? Het doel van deze 
cursus is het verminderen van de belasting van de ouders en meer te leren over autisme. Inwoners van de 
gemeenten Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude, Nieuwkoop, Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk 
kunnen deelnemen aan deze cursus. 

Contracteren met niet-integere zorgaanbieders: voorkomen is beter dan genezen 
Zorgfraude is een hot topic binnen het sociaal domein. Dat blijkt wel uit de vele verontrustende krantenkoppen en 
de aandacht voor dit thema binnen de politiek. (1) Veel gemeenten hebben het tegengaan van zorgfraude hoog op 
de agenda staan. 
 

Autismecafe Leiden zoekt oudervrijwilligers  
Het Autismecafé zoekt enthousiaste oudervrijwilligers. Vind je het leuk om onze bijeenkomsten te organiseren, mee 
te denken en op zoek te gaan naar interessante onderwerpen en sprekers? Wil je contentmanager zijn van onze 
website en/of onze nieuwsbrief schrijven en vormgeven? Of ben je goed in het beheren van onze kas? Dan zijn we 
op zoek naar jou! De tijdsbelasting is gemiddeld ongeveer 2 uur per bijeenkomst. Het Autismecafé organiseert vijf 
bijeenkomsten per jaar. Heb je vragen, we vertellen er graag meer over tijdens het volgende Autismecafé op 5 
oktober. Of je kunt een mailtje sturen naar autismecafeleiden@gmail.com. 
 

Het duizelt van verdriet                                                                                                                        
Dood is een onderwerp dat me altijd al fascineerde, maar het kreeg een compleet andere betekenis toen ik het van 
zeer dichtbij meemaakte. Mijn broertje, dertig jaar jong en in de bloei van zijn leven, kwam om het leven bij een 
ongeval. Zo zit je nog naast iemand te kletsen, zo ligt ie in een kist. 

https://www.ggznieuws.nl/integraal-zorgakkoord-getekend-zonder-mind-hoe-verder/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/09/16/verregaande-samenwerking-in-historisch-integraal-zorgakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/09/16/verregaande-samenwerking-in-historisch-integraal-zorgakkoord
https://mindplatform.nl/over-mind-platform/organisatie/landelijke-lidorganisaties
https://www.ggznieuws.nl/mind-rechten-van-clienten-en-naasten-onder-druk-in-integraal-zorgakkoord/
https://www.mee.nl/nieuws/cli%C3%ABntondersteuning-verdient-een-plaats-in-het-integraal-zorgakkoord
https://rivierduinen.nl/agenda/omgaan-met-autisme/
https://sociaalweb.nl/samenvatting/contracteren-met-niet-integere-zorgaanbieders-voorkomen-is-beter-dan-genezen/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2019-09-2022
https://autismecafeleiden.nl/
mailto:autismecafeleiden@gmail.com
https://www.autismedigitaal.nl/veelzijdig/het-duizelt-van-verdriet/


2 
 

 

Autisme en pesten, niet onvermijdelijk, wel schadelijk 

Het is weer de week tegen pesten en het blijft goed om daar aandacht aan te besteden. Pesten treft veel mensen, 
niet alleen kinderen. Het komt voor op scholen, in sportclubs, in buurten, in families, op het werk, tot en met in 
bejaardentehuizen -pardon verzorgingsinstellingen. Mensen die gepest worden lopen daarvan niet zelden een 
stevige knauw op. We zijn immers sociale wezens, we willen ‘erbij horen’. Niet omdat dat gezelliger is, maar omdat 
we er in ons functioneren van afhankelijk zijn. Boek van van Stigt.  
 

LACHEN 

Japanse wetenschappers hebben een robot ontwikkeld die met mensen meelacht. Het wordt beschouwd als een 

uitkomst voor bejaardentehuizen, waar eenzame ouderen snakken naar verbinding en empathie. Die mag van een 

machine komen, is de gedachte, als het maar echt voélt.  

Rustdagen in het onderwijs voor kwetsbare kinderen (petitie)                                                    
Wij roepen de overheid op om 90 rustdagen in te voeren voor kwetsbare kinderen in het Speciaal of Passend 

Onderwijs. Ouders ervaren veel weerstand en druk van officiële instanties als zij hun kind een dag of meerdere 

dagen thuis willen houden om op adem te komen. 

Boekpresentatie Anders voelen, anders geloven; over autisme en geloofservaring 
Maandagavond 10 oktober presenteren Hanneke Schaap en Gert van den Brink hun boek Anders voelen, anders 

geloven: De presentatie begint om 20.00 uur en duurt tot 21.00 uur.                                                                
Link presentatie                                                                                                                                         
Link boek  

(BOEK) De Patroonzoekers: “Het autistische brein van de uitvinder”                                      
De cognitieve evolutie heeft de mens voorzien van een brein dat patronen zoekt en herkent. En vooral autistische 

breinen zijn daar goed in, schrijft Simon Baron-Cohen in het boek De Patroonzoekers. 

RECOGNIZING HOW AUTISTIC CHILDREN EXPRESS LOVE                                                                
I want to talk about how autistic children might express love for their parents or carers. 

Herstelondersteuning psychische problemen vraagt om een open dialoog 
Open dialoog (OD) is een herstelondersteunende methode die overkomt uit Finland (Seikkula et al., 2006). 
Traditioneel onderzoek naar de effectiviteit van OD is beperkt en om verschillende redenen matig van kwaliteit, 
waardoor het op dit moment niet te zeggen is of OD beschouwd kan worden als een evidence-based interventie 
volgens de stand der wetenschap. Echter, zoals met veel interventies in de zorg die focussen op herstel en 
relationeel werken, is de traditionele wijze van onderzoek doen vaak niet passend. Slechts 15 procent van alle zorg 
die in ziekenhuizen geleverd wordt is evidence-based. Het is daarom belangrijk ook het tweede principe van bewijs 
toe te passen, namelijk: stand van wetenschap en praktijk (Wieringa & Greenhaigh, 2015). 

Kamer debatteert over administratieve lasten: ‘We moeten van wantrouwen naar 
vertrouwen’ 
‘We kunnen het ons niet meer permitteren dat personeel de zorg verlaat door een te hoge administratieve last’, met 
die woorden benadrukt D66’er Wieke Paulusma de gevoelde urgentie in de Tweede Kamer om nu echt wat te doen 
aan de administratieve lasten in de zorg. Op 15 september debatteerde de Kamercommissie Volksgezondheid, 
Wetenschap en Sport samen met minister Conny Helder (Langdurige Zorg) en minister Ernst Kuipers (VWS) over het 
onderwerp. 
 
 

 

https://www.socialevraagstukken.nl/column/autisme-en-pesten-niet-onvermijdelijk-wel-schadelijk/
https://www.bol.com/nl/nl/p/alles-over-pesten/9200000021784505/?bltgh=g0JmgDOLAXEn8Qgr0z1KZg.2_6.7.ProductTitle
https://www.erikjanharmens.nl/blog/lachen
https://petities.nl/petitions/rustdagen-in-het-onderwijs-voor-kwetsbare-kinderen?locale=nl
https://www.boekenwereld.com/hanneke-schaap-jonker-anders-voelen-anders-geloven-9789043538442
https://www.kokboekencentrum.nl/nieuws/boekpresentatie-anders-voelen-anders-geloven/
https://www.fortem.nu/nieuws/boek-de-patroonzoekers-het-autistische-brein-van-de-uitvinder/
https://thinkingautismguide.com/2020/11/recognizing-how-autistic-children-love.html
https://sociaalweb.nl/nieuws/herstelondersteuning-psychische-problemen-vraagt-om-een-open-dialoog/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2029-09-2022
https://sociaalweb.nl/nieuws/kamer-debatteert-over-administratieve-lasten-we-moeten-van-wantrouwen-naar-vertrouwen/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2027-09-2022
https://sociaalweb.nl/nieuws/kamer-debatteert-over-administratieve-lasten-we-moeten-van-wantrouwen-naar-vertrouwen/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2027-09-2022
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Gemeenten zijn enthousiast over Levensloopbegeleiding VAB                                                    
De afgelopen maanden hebben verkenners Anjo Markhorst en Hans Sureveen gesprekken gevoerd met een 

twintigtal gemeenten. Tijdens deze gesprekken presenteerden Anjo en Hans, vaak samen met een 

levensloopbegeleider of deelnemer uit de pilot, de resultaten van het onderzoek rond de pilot 

Levensloopbegeleiding VAB. Doel van de gesprekken was het verkrijgen van inzicht in het draagvlak onder 

gemeenten, en de kansen en uitdagingen die zij zien voor levensloopbegeleiding VAB voor mensen met autisme. 

Anjo: “Ik heb veel plezier beleefd aan het traject. Het geeft veel voldoening om iets uit te dragen dat werkt.”  

Volledig arbeidsongeschikten die toch willen werken, krijgen hulp van UWV                            
Het kabinet wil ruim 280 duizend volledig arbeidsongeschikten de kans geven met hulp van het UWV toch aan het 
werk te gaan. Dat blijkt uit een conceptregeling die minister Carola Schouten heeft gepubliceerd. Nu mag het UWV 
hen nog niet helpen bij het vinden van werk.  

‘Discontinuïteit is de olifant in het sociaal domein’  
Het geheim van de lange relatie. Dat is de titel van het essay dat onlangs verscheen over de behoefte aan meer 
continuïteit in het sociaal domein. De discontinuïteit speelt op drie niveaus: beleidsmatig, organisatorisch en 
relationeel. ‘Het is de olifant in de kamer. Iedereen weet het, maar iedereen negeert het.'  

Structurele aanpak lange wachttijden jeugdzorg 
De jeugdzorg staat onder zware druk. Wachttijden van drie tot soms acht maanden voor jongeren die op de lijst 
staan om behandeld te worden zijn geen uitzondering en kunnen leiden tot levensgevaarlijke situaties. Ruim een jaar 
geleden is het Team Aanpak Wachttijden met specialisten van binnen en buiten de zorg in opdracht van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
gestart om de wachttijden bij de jeugdzorg terug te dringen.  
 

Floortje Scheepers in podcast Voorzorg: ‘DSM-model drijft wachtlijsten in ggz op’ 
De dominantie van het medische model heeft directe invloed op de wachtlijsten in de ggz, stelt psychiater Floortje 
Scheepers en voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland in de podcast Voorzorg. 

500 miljoen euro per jaar voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vandaag het programma Toekomstbestendige 
Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ) gepubliceerd. Met het programma wil minister Helder voor Langdurige Zorg en 
Sport het werkplezier van zorgmedewerkers vergroten en de toegankelijkheid van de zorg in de toekomst 
garanderen. 

Zorgaanbieder kan belanghebbende zijn bij een pgb-besluit van de cliënt 
Als in een pgb-besluit de voorwaarde wordt opgenomen dat de maatschappelijke ondersteuning niet bij een 
bepaalde aanbieder mag worden ingekocht, dan is ook die aanbieder belanghebbende bij dat pgb-besluit. Dat 
bevestigt de Centrale Raad van Beroep in een recente uitspraak. 

 
VWS maakt structureel fors meer geld vrij voor PG-organisaties                                                              

Het ministerie van VWS verhoogt vanaf 2024 het budget van patiënten- en gehandicaptenorganisaties van 21 
miljoen naar 46 miljoen euro. Dit is meer dan een verdubbeling en vindt Ieder(in) dan ook goed nieuws. 

Nieuw op de sociale kaart 
Silence cafe (te vinden op de sociale kaart onder Vrije tijd / vakantie; binnen ons gebied zitten er 2 locaties in Den 
Haag)  
Auticafe Zuidplas (te vinden op sociale kaart onder ‘lot’genotencontact’ en vrije tijd / vakantie) 
 

 

https://www.vanuitautismebekeken.nl/gemeenten-zijn-enthousiast-over-levensloopbegeleiding-vab
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/volledig-arbeidsongeschikten-die-toch-willen-werken-krijgen-hulp-van-uwv~b2842c21/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2F&utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.movisie.nl/artikel/discontinuiteit-olifant-sociaal-domein?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=22092022&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://sociaalweb.nl/nieuws/structurele-aanpak-lange-wachttijden-jeugdzorg/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2026-09-2022
https://www.skipr.nl/nieuws/dsm-model-drijft-wachtlijsten-in-ggz-op/?daily=1&utm_medium=email&utm_source=20221002%20skipr%20weekly%20nieuwsbrief-&utm_campaign=NB_SKIPR&tid=TIDP1588013X84FC840ADC5F46D69F89A62194C8A824YI4
https://sociaalweb.nl/nieuws/500-miljoen-euro-per-jaar-voor-een-toekomstbestendige-arbeidsmarkt-in-de-zorg/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2003-10-2022
https://sociaalweb.nl/samenvatting/zorgaanbieder-kan-belanghebbende-zijn-bij-een-pgb-besluit-van-de-client/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=ZorgSociaalweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2029-09-2022
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2022:1745
https://iederin.nl/vws-maakt-structureel-fors-meer-geld-vrij-voor-pg-organisaties/
https://silencecafe.nl/
https://www.cjgzuidplas.nl/nieuws/Auticafe-Zuidplas/-1/176/3691


4 
 

 

Activiteiten in real life en digitaal  

De activiteiten die in real life plaatsvinden, kan je vinden op de agenda van de website.  
De webinars die specifiek over autisme gaan, kan je vinden op de agenda van de Landelijke autismenetwerken.  
 

De vreemd eendjes in de bijt>>>>>>> 
 
Cursus Filosofisch licht op herstel november 2022 
In 2022 biedt Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met Wouter Kusters (Kusters Tekst en Media) de cursus “Filosofisch 
licht op herstel” aan.  In deze cursus maak je kennis met het filosofisch denken over  begrippen als ervaring, 
ervaringskennis, herstel, betekenis, spiritualiteit, existentie. Het vergroot je inzicht in en kennis over deze begrippen 
en leert je hoe je deze kennis kan benutten bij vragen in de dagelijkse zorgpraktijk. 
 
Week van de toegankelijkheid  
Kijk eens of de website van je organisatie wel zo toegankelijk is voor autisten. Als je zelf niet autistisch bent, zal je 
het e.e.a. aan onduidelijkheid missen ;), maar als het voor jezelf al onduidelijk is, dan weet je dat je het gesprek moet 
aangaan met degene die hiervoor verantwoordelijk is.  

Netwerkbijeenkomsten  
 
Haaglanden 10-12 uur 
10-11 met lezing van ervaringsdeskundige Janneke over inertie: de moeite met starten, schakelen en stoppen. ((locatie Happy 
KidsCare, Bizetstraat 50 te Delft) 
Holland Rijnland 10-12 uur 
15-11 met lezing van Annette van Tol zorgbemiddelaar bij het Expertiseteam Holland Rijnland. (bij Prodeba te Leiden) 
Midden-Holland 10-12 uur 

24-11 met lezing van Fientje van der Pol en Cindy de Ruiter over het Expertiseteam Midden-Holland.  (Gemiva, 
Gouda) 
 
De netwerkbijeenkomsten zijn in principe bedoeld voor de mensen die werken zijn bij één van de aangesloten organisaties, maar  werk je bij een andere 
zorginstantie of ben je werkzaam binnen een WMO-team en wil je erbij zijn? Bel / mail, dan krijg je de benodigde gegevens. 
 
Disclaimer: “De in deze nieuwsbrief getoonde informatie wordt met zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogeli jk dat de informatie die in deze 
nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Het Autismenetwerk ZHN en MH  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het 
gebruik en de inhoud van deze nieuwsbrief. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de coordinator.  

 

https://autismenetwerkzhn.nl/agenda-overzicht/
https://autismenetwerkennederland.nl/evenementenpaginaoverzicht/
https://kenniscentrumphrenos.nl/scholingsaanbod/cursus-filosofisch-licht-op-herstel/
https://kusterstekst.nl/
https://weekvandetoegankelijkheid.nl/

