Wie kunnen aanmelden bij de ketengroep autisme?
Medewerkers die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met
autisme kunnen een casus aanmelden.

Advies en Consulatie
Ketengroep
Autisme Netwerk Groningen

Hoe aan te melden?
Na intern overleg wordt de casus aangemeld bij de ketencoördinator van de eigen organisatie of bij de projectleider van de
ketengroep autisme, mevr. Elly Spoelder, e.spoelder@cosis.nu
Beiden kunnen adviseren en indien nodig het vragenformulier
mailen.
Meer informatie?
Uw ketencoördinator, de projectleider en projectcoördinator van
het Autisme Netwerk Groningen geven graag meer informatie.

Voor algemene vragen kunt u ook terecht bij de coördinator van
het Autisme Netwerk Groningen, mevrouw Roelie Veldhuis.
E-mail info@autismegroningen.nl

Een luisterend oor en goed advies bij
(complexe) hulpvragen rondom autisme
in de provincie Groningen

Wat is de ketengroep autisme?

Op deze manier:

De ketengroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende
organisaties in de provincie Groningen die ondersteuning en zorg
bieden aan mensen met autisme.

• bieden we optimale zorg- en dienstverlening aan mensen met
autisme;

De ketengroep autisme is een expertisegroep voor cliënten en
medewerkers van de aangesloten organisaties. Eventueel kan
ook van buitenaf een beroep op de ketengroep worden gedaan.
Hoe werkt de ketengroep autisme?
Elke deelnemende organisatie vaardigt een ketencoördinator af.
De ketencoördinator is de ambassadeur van de ketengroep
autisme binnen de eigen organisatie. De ketencoördinator heeft
kennis en kunde op het gebied van autisme en is bekend met
vragen en aanbod rondom autisme in de eigen organisatie.
Kennis en kunde wordt hierdoor provinciaal gebundeld en de
lijnen voor afstemming en samenwerking worden kort.
Voor welke doelgroep is de ketengroep autisme?
De ketengroep autisme richt zich op kinderen en volwassenen
van alle intelligentieniveaus waarbij de diagnose autisme spectrum stoornis is gesteld.

• realiseren we continuïteit in de zorg- en dienstverlening op alle
levensterreinen en in alle levensfasen;
• voorkomen we dat gevraagde zorg niet wordt geboden of vast
loopt;
• zoeken alle participerende organisaties naar oplossingen voor
situaties waarbij de hulpverlening stagneert of vast dreigt te
lopen;
• kunnen er waar nodig vanuit meerdere instellingen afspraken
worden gemaakt.

“Ik heb een cliënt waarmee we vastliepen. Ik wist niet goed hoe we
verder moesten. Zijn casus is nu besproken in de ketengroep.
Collega’s van andere organisaties droegen hun kennis en mogelijke
oplossingen aan. Daar ga ik nu mee aan de slag.”

