Beleidsplan 2020 Stichting RondomAutisme
Statutaire doelstelling
Stichting RondomAutisme (RA), gevestigd in Doetinchem, heeft als doelstelling het
verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met autisme, hun mantelzorgers in de
directe omgeving zoals ouders, partners en kinderen en verder van iedereen die
professioneel of privé in aanraking komt met autisme.
Missie
De huidige maatschappij is complex en maakt het voor mensen met autisme en hun
naasten steeds moeilijker om vanzelfsprekend mee te doen. RA is een voorliggende
basisvoorziening en biedt individuele en collectieve informele ondersteuning op een
laagdrempelige wijze met als doel problemen met o.a. communicatie en sociale
interactie in het dagelijks leven beter te leren hanteren.
Visie
RA is toegankelijk voor iedereen; jong/oud, met indicatie/zonder indicatie en hanteert
geen tarieven, anders dan een paar euro bijdrage voor een activiteit.
RA is van mening dat ondersteuning voor mensen met autisme en hun naasten beter
kan worden ingericht, waardoor het goedkoper wordt en tegelijk de resultaten minimaal
gelijk blijven en liefst verbeteren. Hiertoe hanteert RA een unieke werkwijze door het
werken met ervaringsdeskundigen en het bevorderen van lotgenotencontact.
Strategie
RA biedt zowel collectieve als individuele activiteiten. Indien na een eerste contact met
RA verdere ondersteuning/hulpverlening nodig is, kan RA direct doorverwijzen naar
activiteiten binnen RA en/of naar de meest passende 1 e of 2e lijns-zorg.
In 2020 wil RA zich toeleggen op de volgende zaken:
- Het inloopspreekuur handhaven
- Activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding handhaven
- Uitbreiden van de ervaringsgroepen, waar inmiddels wachtlijsten voor bestaan.
- Het verwezenlijken van een pilot, in opdracht van de gemeente Doetinchem,
geheten; Ontmoeten, Ontwikkelen, Ontplooien, waarin de afschaling van dure
ondersteuning wordt vormgegeven
- Voorlichting

-

Vrijwilligersbeleid

Unieke aanpak RA
-

ervaringsdeskundigheid: door mensen die zelf te maken hebben met autisme
lotgenotencontact: klankbord van (h)erkenning

Op basis van ervaringsdeskundigheid door medewerkers en vrijwilligers van
RondomAutisme worden vragen beantwoord en persoonlijke situaties besproken en van
advies voorzien. De ervaringsdeskundige is vertrouwenspersoon, klankbord, gids en
rolmodel en heeft veel meerwaarde in het bereiken van de gewenste resultaten.
Door het lotgenotencontact voelen mensen zich sneller gehoord en begrepen en kan de
weg naar juiste ondersteuning worden ingezet, zowel binnen als buiten RA.
Daarnaast werkt RA op de volgende wijze:
luisteren naar en doen waar de doelgroepen behoefte aan hebben
vraaggericht maatwerk leveren vanuit het perspectief van de doelgroep
continuïteit bieden; autisme duurt een leven lang
laagdrempelig, voor iedereen vrij toegankelijk
bouwt aan vertrouwensrelatie
geen winstoogmerk
Een integrale aanpak evenals ketenzorg zijn onontbeerlijk. Dat wil zeggen dat
levensloopbegeleiding wordt geboden bij alle levensterreinen en alle levensfasen en dat
nooit gedacht wordt dat het probleem nu wel over is. Autisme heb je levenslang.
Ook hier geldt: preventie van ernstige situaties is beter en goedkoper dan hulp bij
escalatie.
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Structuur RA
Onderstaand schema laat zien welke activiteiten RA ontplooit:
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Organisatie en financiën RA
De afgelopen 7 jaar heeft de Stichting Rondom Autisme in de gemeente Doetinchem
haar activiteiten opgezet en uitgevoerd.
De volgende trends zijn zichtbaar:
-

-

Het aantal mensen dat zich bij RA meldt, neemt toe zowel in de voorliggende
functie, als daar waar trajecten in de hulpverlening lopen en daar waar ze
stoppen
Er is inmiddels meer vraag dan we nu aankunnen
Ook RA kent wachtlijsten, vooral bij de ervaringsgroepen
De zwaarte van de situaties neemt toe; dit is vooral merkbaar bij de online hulp
en het spreekuur

De gemeente Doetinchem stelt subsidie beschikbaar, die jaarlijks wordt aangevraagd.
Daarnaast worden andere fondsen benaderd op projectbasis.
RA heeft sinds 2019 1 medewerker in dienst en ondersteuning van een ZZP’er voor de
pilot. De activiteiten en ondersteuning worden daarnaast uitgevoerd door zo’n 18
vrijwilligers met kennis van en ervaring in het omgaan met autisme. Voor alle
medewerkers wordt jaarlijks een plan gemaakt om kennis te vergroten.
De verdere kosten worden gevormd door huur, vrijwilligersbijdragen,
website/nieuwsbrief, accountant en operationele kosten voor activiteiten.
Het bestuur van RA is onafhankelijk en ziet toe op de financiële gang van zaken en de
voortgang van de ontwikkeling van activiteiten.
Voor de jaarrekening wordt een accountant ingeschakeld.
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