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Inleiding 

 
In dit document, wat u aangeboden wordt door het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland 
(SAG), vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio SAG Oost Gelderland met een 
link naar het aanbod wat zij hebben voor mensen met autisme.  
 
 
Autisme 
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. 
Volgens psychiater en hoogleraar autisme Wouter Staal kan autisme het beste worden omschreven als 
verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale 
interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie*. 
*Nederlands Vereniging voor Autisme (NVA) https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme 
 

Wetenschappers zoeken al heel lang naar dé oorzaak van autisme. Autisme is geen ziekte, maar een 
verzamelterm voor gedragskenmerken. En dat gedrag kan allerlei oorzaken hebben. Sinds begin van 
vorige eeuw zijn verschillende theorieën ontwikkeld over autisme. Een actueel verklaringsmodel  
voor autisme is de ontwikkeling in eigen tempo en volgorde, die anders is dan de ontwikkeling van 
veel leeftijdsgenoten (Martine Delfos)*. 
*Vanuit Autisme Bekeken (VAB) https://www.vanuitautismebekeken.nl/autisme-ontwikkeling 
 

Met meer kennis en begrip in de samenleving en met de juiste begeleiding van mensen met autisme 
en hun naasten is meer mogelijk. Vanuit het SAG zoeken we de verbinding en samenwerking met 
elkaar en wordt er volop kennis, ervaring en casuïstiek met elkaar gedeeld. We zetten ons in om 
mensen met autisme een volwaardig leven te laten leiden, vol betekenis en voldoening. 
 
 

Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) 
In november 1999 is door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), GGZ Nederland, de 
SOMMA (MEE Nederland), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN) het Convenant Autisme afgesloten. Daarin komen deze partijen overeen: “Te 
bevorderen dat de individueel benodigde zorg voor mensen met een aandoening uit het spectrum 
van autistische stoornissen, verder te benoemen als mensen met autisme, in alle levensfasen op 
een geïntegreerde manier beschikbaar komt.” 
 
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. De ondersteuning voor 
mensen met autisme wordt hierdoor overzichtelijk en toegankelijk. Inmiddels maken ca. 140 
partijen in Gelderland deel uit van het SAG. Aangesloten zijn o.a.: belangenverenigingen, 
ervaringsdeskundigen, onderwijs, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, MEE, 
CJG, welzijnswerk, arbeid, ambulante begeleiding, vrije tijd en sport, etc. 
 
 
Netwerkbijeenkomsten SAG 
Het doel van de netwerkbijeenkomsten is een betere samenwerking tussen mensen met autisme, 
belangenverenigingen en organisaties over de grenzen van de eigen instelling en sector heen. Door 
vergroting van onderlinge bekendheid tussen de verschillende partijen wordt de drempel verlaagd 
om elkaar op te zoeken voor uitwisseling van kennis en deskundigheid en voor afstemming van het 
aanbod op elkaar. Men kent elkaar en men is bereikbaar. In het netwerk zijn alle partijen 
vertegenwoordigd die het convenant hebben ondertekend, elk levert minimaal één contactpersoon. 
De contactpersoon is het aanspreekpunt voor het SAG. Elk netwerk komt 2 keer per jaar bij elkaar 
tijdens een netwerkbijeenkomst. Na afloop is het mogelijk een bewijs van deelname te ontvangen.  
 
 

https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme
https://www.vanuitautismebekeken.nl/autisme-ontwikkeling
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Kernteam/Expertiseteam Autisme SAG 
SAG partners en ervaringsdeskundige(n) met expertise op het gebied van autisme werken samen 
rond complexe casuïstiek en zoeken met elkaar naar een optimaal aanbod om de ondersteuning van 
mensen met autisme -op de verschillende levensterreinen- te verbeteren. In het 
kernteam/expertiseteam kunnen situaties anoniem worden besproken, die de mogelijkheden van 
een individuele organisatie overstijgen, zoals: ingewikkelde hulpvragen waarbij vastlopen dreigt. 
Een casus kan ingebracht worden via de coördinator, door bv organisaties, wijkteams, CJG’s, etc.  
Daarnaast kan ook gebruik gemaakt worden van anonieme digitale casuïstiekuitwisseling binnen het 
netwerk. 
 
 
Themabijeenkomsten/Webinars SAG 
Jaarlijks zijn er themabijeenkomsten/Webinars voor alle deelnemers aan het convenant. Bij een 
aantal bijeenkomsten kunnen ook overige geïnteresseerden deelnemen, dit wordt vooraf 
gecommuniceerd. Naast uitwisseling van kennis is tijdens de fysieke bijeenkomsten gelegenheid om 
met elkaar te netwerken.  
 
 
Website SAG 
www.autismegelderland.nl  
Op de website van het SAG kunnen alle deelnemers informatie over de eigen organisatie plaatsen 
en nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht brengen. 
 
 
Meer informatie 
Donate van Rijswijk 
Coördinator SAG regio Veluwe/Oost Gelderland 
d.vanrijswijk@meeveluwe.nl 
www.autismegelderland.nl 
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Therapie/behandeling/diagnostiek 
 
Advisium ’s Heerenloo   www.sheerenloo.nl 
Autimaat    www.autimaat.nl 
De Lichtenvoorde   www.delichtenvoorde.nl 
Dr. Leo Kannerhuis/Youz   www.leokannerhuis.nl 
Elver     www.elver.nl 
Estinea     www.estinea.nl 
GGnet     www.ggnet.nl 
Karakter     www.karakter.com 
Passpect    www.passpect.nl 
Youngster    www.youngsterzorg.nl 
Zorgburo de Liemers   www.zorgburodeliemers.nl 
Zozijn     www.zozijn.nl 
 
 

Ambulante ondersteuning/coaching/begeleiding 
 
All stars begeleiding   www.allstarsbegeleiding.nl 
Autisme voor Autisme   www.autismevoorautisme.nl 
De Lichtenvoorde   www.delichtenvoorde.nl 
De Weiden coachen met paardenkracht www.deweidenpaardencoaching.nl 
DIT coaching    www.ditcoaching.nl 
Dr. Leo Kannerhuis/Youz   www.leokannerhuis.nl 
Entréa     www.entrea.nl 
HiFive     www.hifive.nl 
Hilda Bomers    www.hb-autismecoach.nl 
IBASS     www.ibass.nl 
Jados     www.jados.nl 
Kenniscentrum AD(H)D en ASS  www.kenniscentrum-adhd-ass.nl 
Krekel autisme coaching   www.krekelautismecoaching.nl 
MEE Oost    www.mee-oost.nl 
Mimpi coaching    www.mimpi-coaching.nl 
OpWeg Coaching BV   www.opwegcoaching.nl 
Pactum     www.pactum.nl 
RIWIS Zorg & Welzijn   www.riwis.nl 
Velthuis Remedial Teaching & Coaching www.velthuis-rtc.nl 
Vivens     www.vivens.nl 
WoonZorgNet     www.woonzorgnet.nl 
Zorgburo de Liemers   www.zorgburodeliemers.nl 
ZorgPlus GGZ    www.zorgplus.com 
Zozijn     www.zozijn.nl 

 
 
Wonen met behandeling/begeleiding 
 
Autimaat    www.autimaat.nl 
Careander    www.careander.nl 
De Lichtenvoorde   www.delichtenvoorde.nl 
Dr. Leo Kannerhuis/Youz   www.leokannerhuis.nl 
Driestroom     www.driestroom.nl 
Eleos-Juventum    www.eleos.nl 
Elver     www.elver.nl 
Estinea     www.estinea.nl 
GGZ centraal    www.ggzcentraal.nl 
’s Heerenloo    www.sheerenloo.nl 
Humanitas – DMH   www.humanitas-dmh.nl 
Jados     www.jados.nl 
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Jagerhuis    www.hetjagerhuis.nl 
RIWIS Zorg & Welzijn   www.riwis.nl 
Roemrijck    www.roemrijck.nl 
Siza     www.siza.nl 
Stichting Betach    www.betach.nl 
WoonZorgNet     www.woonzorgnet.nl 
Youngster    www.youngsterzorg.nl 
Zorgburo de Liemers   www.zorgburodeliemers.nl 
Zozijn     www.zozijn.nl 
 
 

Onderwijs/dagbesteding/werk 

   
Autimaat    www.autimaat.nl 
Buitenhorst    www.buitenhorst.nu 
De Lichtenvoorde   www.delichtenvoorde.nl 
De Onderwijsspecialisten   www.deonderwijsspecialisten.nl 
Elver     www.elver.nl 
Estinea     www.estinea.nl 
GGZ centraal    www.ggzcentraal.nl 
Jados     www.jados.nl 
Kenniscentrum AD(H)D en ASS  www.kenniscentrum-adhd-ass.nl 
Kentalis     www.kentalis.nl 
Lichtenbeek    www.lichtenbeek.nl 
Sotog     www.sotog.nl 
Stichting Betach    www.betach.nl 
SprinT (pre) Campus   www.a-vision.nu 
Trackteam    www.trackteam.cc 
Youngster    www.youngsterzorg.nl 
Zorgburo de Liemers   www.zorgburodeliemers.nl 
Zozijn     www.zozijn.nl 
 
 

Vrijetijd/logeren/vakantie 
 
All stars begeleiding   www.allstarsbegeleiding.nl 
Auti actie dagen    www.autisme.nl 
Autin     www.autin.nl 
De Lichtenvoorde   www.delichtenvoorde.nl 
Ras café     www.rondomautisme.nl 
Stichting Betach    www.betach.nl 
Stichting Breder    www.stichtingbreder.nl 
Stichting ROOZ    www.stichtingrooz.nl 
Uniek Sporten    www.unieksporten.nl 
Zorgburo de Liemers   www.zorgburodeliemers.nl 
Zozijn     www.zozijn.nl 
 
 

Belangenverenigingen/lotgenotencontact 
     
Autin     www.autin.nl 
MCDD      www.onbegrijpelijkbrein.nl 
Ned. Vereniging voor Autisme (NVA)  www.autisme.nl 
PAS     www.pas.nl 
Rondom Autisme    www.rondomautisme.nl 
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Training 
 
Geef me de 5    www.geefmede5.nl 
MEE Oost    www.mee-oost.nl 
Kenniscentrum AD(H)D en ASS  www.kenniscentrum-adhd-ass.nl 
Opleidingscentrum Elisa^2  www.domein-elisa.nl 
 
 
 

Advies en informatie 
      
Centrum Consultatie en Expertise (CCE) www.cce.nl 
Geef met de 5     www.geefmede5.nl 
Integrale Vroeghulp (IVH)   www.integralevroeghulp.nl 
MEE Oost    www.meeoost.nl 
Ned. Vereniging voor Autisme (NVA)  www.autisme.nl 

 
 
Lokale toegang 
 
Voor informatie over ondersteuning, zorg of hulp vanuit de WMO/Jeugdwet kunt u terecht bij uw 
gemeente.  
Via de website van uw gemeente vindt u de contactinformatie. 
 
 

(Landelijke) connecties & informatie 
 
Autisme Jonge Kind   www.autismejongekind.nl 
AWA     www.autisme-samendoen.nl 
Landelijke Autismenetwerken  www.autismenetwerkennederland.nl 
Lect. volwaardig leven met autisme (HAN) www.han.nl 
Ned. Vereniging voor Autisme (NVA)  www.autisme.nl 
PAS     www.pasnederland.nl 
VAB     www.vanuitautismebekeken.nl 
Werkweb autisme   www.werkwebautisme.nl 
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