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1. Inleiding 
 

In 2012 begon het idee van een netwerk-oudergroep te groeien en werd informatie 
gezocht en ideeën uitgewisseld bij Centrum Jeugd en Gezin Barneveld. 

 
In 2013 ontstond het idee om hieruit een (sociaal) netwerk op te richten voor en 
door ouders en verzorgers van kinderen en jongvolwassenen met een diagnose 

autisme en/of comorbiditeiten AD(H)D, dyslexie, Gilles de la Tourette, kortweg 
aangeduid ‘autisme en/of comorbiditeiten’. 

Het is de bedoeling de uitstraling te krijgen van een kenniscentrum, het fungeren 
als centraal aanspreekpunt voor landelijke, regionale en/of lokale overheden en 
welzijnsorganisaties betreffende zaken rondom autisme en/of comorbiditeiten. 

Op 1 november 2013 is de Stichting Maatjeswerk Autisme opgericht. 

De naam Maatjeswerk Autisme kan gelezen worden als Maat(jes)werk Autisme. 
 
Maat(jes)werk = Maatwerk + Maatjes. 

De naam ‘Maat(jes)werk’ staat er voor om als stichting uit te dragen dat de 
ondersteuning voor de doelgroep maatwerk behoeft. Maatjes omdat we in ons 

oudernetwerk elkaar een luisterend oor bieden en ervaring en kennis delen. 
 
Het jaar 2014 en de jaren daarna worden gebruikt om samenwerkingsverbanden 

aan te gaan met diverse partijen. Het netwerk te vergroten. 
 

Vanaf 2015 is jeugdzorg een taak van de gemeentelijke overheden. Er is nog veel 
onduidelijk over wat de (on)mogelijkheden zullen zijn. 
 

2. Het doel en de uitgangspunten 

2.1 Missie/doel 

Het doel: het ondersteunen en begeleiden van ouders en verzorgers van kinderen 
en jong volwassenen met een diagnose autisme en/of comorbiditeiten. Het 

verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin. 

2.2  De beoogde doelgroep 

De beoogde doelgroep is (groot)ouders, verzorgers, kinderen en jongvolwassenen 

met een diagnose autisme en/of comorbiditeiten, alsmede partners, familieleden, 
docenten, werkgevers en andere personen in de omgeving van mensen met 

autisme en/of comorbiditeiten. 

  



2.3     Uitgangspunten en kernbeginselen  

Wij willen als aanspreekpunt, kenniscentrum, platform fungeren voor ieder die te 
maken heeft met autisme en/of comorbiditeiten. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. De kosten die er zijn worden zo laag 
mogelijk gehouden en betreffen met name workshops, trainingen. Alle activiteiten 

van bestuursleden en vrijwilligers zijn zonder beloning. Wel kunnen zo nodig 
onkosten vergoed worden. 

 
3. Werkzaamheden en taken 

3.1 Strategie en realisatie van het doel 

Wij willen het volgende realiseren: 

 Lotgenotencontact om ervaringen uit te wisselen 

 Belangenbehartiging om spreekbuis/platform te zijn naar gemeente en 
regionale overheden inzake alles wat speelt rondom autisme en/of 

comorbiditeiten. 
 Versterken eigen kracht van ouders door o.a. training zelfregie en het geven 

van workshops en lezingen op maat. 

 Onafhankelijke Cliëntenondersteuning, de ervaringsdeskundigheid gebruiken 
om ouders uit de doelgroep met raad en daad bij te staan 

 VN verdrag implementeren in de gemeente Barneveld, om een gelijkwaardige 
samenleving te bevorderen, inspelend op de ratificatie van het VN verdrag 

voor rechten van mensen met een beperking medio 2015. 

 

Dit doel wordt gerealiseerd door samenwerking met diverse partijen zoals CJG, 
Stichting Jeugdkans, Zorgbelang. Er wordt hard aan gewerkt om als serieuze 
partner gezien te worden in de gemeente Barneveld. 

 
3.2 Projecten 

 

 Autismeweek, een jaarlijks terugkerend evenement. Tijdens deze week 
worden diverse activiteiten met andere zorgorganisaties georganiseerd. 

 Organiseren van informatiebijeenkomsten met gastsprekers, bestemd voor 
ouders en verzorgers en andere belangstellenden. 

 Workshops met diverse thema’s om praktische kennis op te doen. 

 Theatervoorstelling, bestemd voor iedereen die meer wil weten over autisme. 

 

  



4. Organisatiestructuur  

Het bestuur bestaat uit 4 leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en een 
algemeen lid, te weten: 

Erica van Everdingen, voorzitter 
Natalie Pater, penningmeester 
Rob van Everdingen, secretaris 

Mirjam van Ravenswaaij, algemeen lid 

5. Financiering en schenkingsbudget 

5.1 Beleid voor vermogensopbouw en plan voor financiële duurzaamheid van de 
organisatie  

Gelden om de noodzakelijke onkosten te kunnen betalen zullen worden verkregen 

door aanschrijven van fondsen, donaties werven, entree heffen tijdens workshops. 

Verder zijn er speciale actie om gelden binnen te krijgen, o.a. To-Maatjeswerk.  

De gelden zullen gestort worden op een bankrekening tegen de geldende 

marktrente. We sluiten nadrukkelijk uit dat er op risicovolle manier gepoogd wordt 

het vermogen te vermeerderen. Onder risicovol wordt o.a. beleggen in aandelen of 

fondsen verstaan.  

De stichting mag geen negatief saldo laten ontstaan. Er zal gepoogd worden elk 

jaar de uitgaven en inkomsten in overeenstemming te laten zijn.  

5.2 Kostenstructuur van de instelling 

Alle kosten worden minimaal gehouden. De kosten die te voorzien zijn, beperken 

zich tot: 

a. Kosten van abonnementen, bijv. voor het hosten van de website 

b. Bestuurskosten, zoals drukwerk en andere kantoorkosten 

c. Vergoeden van onkosten, zoals reiskosten 

d. Bankkosten 

e. Onkosten (zoals koffie, thee, gage gastsprekers etc.) die gemaakt worden 

tijdens workshops en informatie avonden. 

 

  



6. Vermogensbeheer 

6.1 De wijze waarop Stichting Maatjeswerk Autisme over het vermogen kan 
beschikken. 

Inkomsten worden gestort op een eigen bankrekening van de Rabobank. De 

penningmeester heeft toegang tot de bankrekening. 

6.2 Vermogensbeheer 

Het vermogen wordt alleen beheerd op de bankrekening. Er wordt niet geïnvesteerd 

of belegd. 

7. Bijlage 
 

Oprichtingsakte 


