Missie
De kennis over autisme bij professionals is
gefragmenteerd. Ook is er onvoldoende
afstemming tussen sectoren. Hierdoor
verloopt de diagnostisering en begeleiding
van mensen met autisme niet optimaal.
Vooral tijdens transities tussen
levensfases en/of levensdomeinen (zoals
van thuis naar school of van school naar
werk) lopen mensen met autisme vaak
vast door suboptimale toeleiding door - en
toerusting van - diverse professionals.
Onze samenwerking integreert en
bevordert kennis van professionals door
een duurzame verbinding tussen sectoren.
De gebundelde kennis wordt landelijk
beschikbaar gemaakt via een ICT platform
met daarop een geïntegreerd scholingsen uitwisselingsprogramma. Door
samenwerking tussen praktijk, onderzoek,
onderwijs, beleid én cliënten willen wij de
samenlevingsparticipatie van mensen met
autisme optimaliseren.

en gesteund tijdens transities in de
levensloop en daarmee participatie in de
samenleving. Bij elke transitie hebben wij
een taakstelling geformuleerd:
o Taak 1: Transitie Peutertijd - van niet
naar wel weten; een solide basis door
vroege herkenning en goede toerusting
van het gezin en leidsters.
o Taak 2: Transitie Kindertijd - beter op
gang helpen en houden door goede
toerusting en toeleiding binnen het
onderwijs.
o Taak 3: Transitie Adolescentie - een
goede basis voor vriendschappelijke en
romantische relaties
o Taak 4: Transitie (Jong)volwassenheid het vinden en behouden van passend
werk.
o Taak 5: Transitiefase Wonen - begeleid
of zelfstandig kunnen wonen.
o Taak 6: Transitie (Jong)volwassenheid een goede overstap van zorg voor
jeugd naar volwassenen zorg.

Visie
In een maatschappij waar participatie
steeds belangrijker wordt, is ook
participatie door mensen met een
blijvende beperking als autisme een groot
goed. De samenlevingsparticipatie van
mensen met autisme dient
geoptimaliseerd te worden door tijdens
cruciale transities in de levensloop te
voorzien in gedegen, handelingsgerichte
diagnostiek en passende, evidence-based
begeleiding. Begeleiding wordt ingezet
vanuit diverse sectoren waarbij de
persoon met autisme wordt voorbereid op

Onze algemene doelstellingen zijn:
o Doel 1: Realisatie van een energiek,
hecht en duurzaam intersectoraal
verband tussen GGZ instellingen,
academische centra, hogescholen,
jeugdzorginstellingen, organisaties voor
verstandelijk gehandicapten, pleegzorg,
begeleidingsorganisaties, kenniscentra,
cliëntenvertegenwoordigers en
overheden dat een platform biedt voor
praktijk gestuurd onderzoek en
implementatie van onderzoeksresultaten, ter bevordering van de
behandeleffectiviteit, dat ook na de
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projectsubsidie voort bestaat omdat
professionals die werken met mensen
met autisme er blijvend onderdeel van
uit willen maken.
o Doel 2: Het structureel toegankelijk
maken, samenbrengen, verspreiden en
bevorderen van kennis over
veelbelovende werkwijzen aangaande
de begeleiding (toeleiding) van mensen
met autisme ter toerusting van
professionals binnen dit
samenwerkingsverband én daarbuiten.
o Doel 3: Het bevorderen van
betrokkenheid van mensen met
autisme in ontwikkeling en gebruik van
zorg + het versterken van de eigen
kracht en maatschappelijke participatie.
Werkwijze
De taakstellingen worden gerealiseerd
door in werkgroepen concrete
eindproducten te ontwikkelen die voor
deze taken worden ingezet. Per levensfase
en/of levensdomein is er een werkgroep
(6 werkgroepen vanuit Samen doen!, 2
vanuit Reach-Aut.) Om binnen de 6
Samen doen!-werkgroepen maximale
kennisdeling en bundeling te
bewerkstelligen, bestaan deze uit
deskundige en ervaren
praktijkprofessionals, onderzoekers,
onderwijsdeskundigen, en beleidsmakers
uit diverse organisaties en sectoren.

kwaliteit van de eindproducten. De
projectgroep voegt de producten samen
tot overkoepelende producten en een
scholings- en uitwisselingsprogramma. Dit
wordt breed verspreid door de betrokken
partijen, ondersteund door de
implementatiemedewerker, middels ons
ICT-platform, nieuwsbrieven en
presentaties op bijeenkomsten en
congressen. Dit gebeurt in goede
samenwerking met de andere
academische werkplaats autisme ReachAut. De projectgroep maakt een protocol
met een concrete vervolgontwikkelagenda
ter verankering van deze academische
werkplaats autisme Samen doen!
Kernprincipes
De naam van de Academische Werkplaats
Autisme is Samen Doen! Deze naam is
opgebouwd uit de eerste letters van onze
kernprincipes:
o Structureel
o Autisme
o Multidisciplinair
o Expertise
o Netwerk
o Denken
o Operationaliseren
o Effectueren
o Navolgen
Meer informatie?
Mail naar info@autisme-samendoen.nl

De werkgroepen worden bovendien
geadviseerd en ondersteund door mensen
met autisme en hun familieleden uit onze
klankbordgroep, de wetenschappelijk
adviseur, de technologisch adviseur, de
adviseur onderwijsontwikkeling, de
adviseur kennisinfrastructuur, de adviseur
kennisverspreiding, de
communicatieadviseur en de
projectcoördinator. Gerenommeerde
professionals die een vertegenwoordiging
vormen vanuit de werkgroepen en de
adviesgroep en het dagelijks bestuur van
Samen Doen - vormen samen de
projectgroep. De projectgroep waarborgt
de doelstellingen, taakstellingen en
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