Informatie over Autisme in Zuid-Holland Zuid
Hoe ontsluit het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid informatie?
Informatiezoekers zijn mensen met autisme, hun naasten, professionals in de
zorg/onderwijs en beleidsmakers. De vraag om informatie kan bij verschillende personen,
organisaties of het netwerk binnen komen en/of gevonden worden.
Om vragen te beantwoorden is het belangrijk dat informatie beschikbaar is en je weet wie je kan bellen. Vaak
blijkt, tijdens het gesprek, dat de oplossing dichterbij ligt bijvoorbeeld in het netwerk. Hieruit blijkt de kracht
van een regionaal autismenetwerk en het elkaar kennen door ontmoeting, kennisdeling en informatieuitwisseling.

Informatie op de Website Autismenetwerk
Organisaties: Op de website van het Autismenetwerk ZHZ is een overzicht van de aangesloten organisaties.
Alle organisaties hebben een eigen pagina waarin zij het aanbod beschrijven en de contactgegevens. Jaarlijks
actualiseren de organisaties deze informatie.
Onderwerpen/thema: In 2021 is een start gemaakt om informatie per onderwerp/thema te beschrijven en
waar mogelijk een verwijzing naar aanbod. Dit is in ontwikkeling en in 2022 volgen meer onderwerpen
aangedragen of in samenwerking met aangesloten organisaties.
Zoektips: Om te helpen bij het zoeken naar aanbod en informatie een overzicht van websites:
•

NVA | De Nederlandse Vereniging voor Autisme De NVA houdt zich bezig met betrouwbare
informatievoorziening, belangenbehartiging en lotgenotencontact in de buurt.

•

PAS (Personen uit het Autisme Spectrum) is de landelijke belangenvereniging van autisten die het
perspectief van de persoon met autisme voorop stelt.

•

De Wegwijzer Autisme
Sociale kaart – Voor alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met autisme (zie pagina 2)

•

Cliëntondersteuning (Co) | Regelhulp – Ministerie van VWS
Informatie over cliëntondersteuning en hoe deze in jouw gemeente is geregeld.

•

Autisme Jonge Kind
Autisme Jonge Kind biedt inspiratie en verkort de zoektocht naar hulp.

•

FANN: Female Autisme Network of the Netherlands – Informatie meisjes en vrouwen.

•

Werk Web-Autisme – Een wegwijzer voor studie & werk bij autisme

•

Sensonate – Alles over prikkelverwerking – Informatie en inspiratie voor een beter leven via een optimale
prikkelbalans voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking, hun ouders, begeleiders en
leerkrachten.

•

Autisme in Nederland - Autismedigitaal.nl – Boeken, organisaties en links op het gebied van autisme in
Nederland. Dit is een project van Autisme Digitaal, een stichting voor en door mensen met autisme.

•

Wat is de GGZ? – Zorgwijzer Route hoe naar passende geestelijke gezondheidszorg

•

Sociale kaart Nederland | Zoek organisaties die ondersteuning bieden op het gebied van zorg en welzijn,
wonen, jeugd en gezin of werk en inkomen

•

Autisme (zorgkaartnederland.nl) Op Zorgkaart Nederland delen mensen hun ervaringen met de zorg. De
website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij uw wensen.
www.autismenetwerkzhz.nl – 06 10902992 – nel.hofman@ autismenetwerkzhz.nl

Wegwijzer- Autisme.nl
Informatie over wegwijzer-autisme.nl
Voor wie?
Voor mensen met autisme en hun naasten, maar ook hulpverleners vinden
het overzicht behulpzaam.

Wat?
Je vindt op deze sociale kaart alles wat mensen met autisme en hun
naasten kan helpen om op hun manier te leven met autisme. Van app tot
advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot
zingeving of lotgenotencontact.
Op www.wegwijzer-autisme.nl komen vraag en aanbod overzichtelijk samen.
• Gebruikers kunnen zoeken op rubriek en op afstand tot hun woonplaats.
• Gebruikers en aanbieders kunnen zelf het aanbod aanvullen.
• Gebruikers kunnenzien welk organisaties zijn aangesloten bij het autismenetwerk ZHZ.

Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid op wegwijzer-autisme
Het autismenetwerk heeft een eigen pagina www.wegwijzer-autisme.nl/aanbod/autisme-netwerk-zuidholland-zuid.
•
•
•

Op deze pagina staat een toelichting over het netwerk en een overzicht van de aangesloten organisaties.
De organisaties die informatie over hun aanbod op de wegwijzer-autisme.nl hebben staan krijgen een link
naar dat aanbod.
Op de eigen pagina van de organisaties is vermeld dat zij partner zijn van het autismenetwerk ZHZ.

Hoe komt de informatie van mijn organisatie op de wegwijzer-autsime.nl?
Dit kan op verschillende manieren:
- Organisaties hebben in het verleden de informatie op watvindik.nl geplaats. Deze informatie is
overgenomen door wegwijzer-autisme.nl.
- Je bent aangesloten bij het autismenetwerk Zuid-Holland Zuid. De moderator zoekt de informatie van de
organisatie op de website van de organisatie en plaats dit op de sociale kaart. Voorwaarde is dat het
aanbod op de website van de eigen organisatie staat.
- Je kunt zelf actie ondernemen en het aanbod van jouw organisaties plaatsen door
een gebruikersaccount aan te maken
- Zie ook www.wegwijzer-autisme.nl/help

Het team achter de Wegwijzer-autisme.nl
Een klein team van (ervaringsdeskundige) medewerkers beheert de website, voegt aanbod toe en controleert
aanbod dat anderen plaatsen.
De Wegwijzer-autisme wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Gebruikers en aanbieders kunnen
diensten en producten aanvullen.
Een onafhankelijke moderator bewaakt het aanbod en past de informatie zo nodig aan om de vindbaarheid,
actualiteit en volledigheid te waarborgen. Je kunt suggesties doorgeven voor aanvulling en verbetering via
www.wegwijzer-autisme.nl/contact.
Periodiek ontvangen organisaties een verzoek om te controleren of het aanbod nog juist is.
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