Nieuwsbrief netwerk

‘De Sensatie van een Goed Leven’
Jaargang 04, nieuwsbrief 16, 15 december 2020
Beste SGL-netwerkdeelnemers en andere geïnteresseerden,
Wat een jaar hebben we achter de rug! Of eigenlijk moet ik schrijven: wat een 4 jaar hebben we achter de rug. Of
zelfs voor een aantal van ons: wat een 6 jaar hebben we achter de rug!! Want zo’n 6 jaar geleden ontstond het idee
voor ons SGL-project. Anderhalf jaar later hadden we een positief bericht van ZonMw dat het project vanuit het
programma ‘Gewoon Bijzonder’ zou worden gefinancierd. En in januari 2017 gingen we van start zonder te weten
wat we precies met elkaar gingen ontwikkelen maar wel allemaal met hetzelfde doel voor ogen: een goed leven voor
mensen met autisme en een verstandelijke beperking door een betere prikkelbalans.
Nogmaals dank aan iedereen die in al die jaren heeft meegewerkt aan het verzamelen van kennis en ervaring, het
bedenken van welke doelen het eindproduct moest hebben, welke gereedschappen daarbij horen, uitgewerkt naar
de inhoud van de website, de vormgeving en structuur en de creatieve online lancering in april dit jaar.
In deze laatste nieuwsbrief vanuit het SGL-project een terugblik op de afsluitende bijeenkomst met als resultaat een
vooruitblik: hoe gaan we verder nu het project voorbij is?
Aan het einde van dit vreemde jaar, staan we aan het begin van een nieuwe lockdown.
We brengen kerst en oud & nieuw door in kleine kring. We wensen jullie alle goeds en lichtpuntjes in deze donkere
dagen. Zet je zintuigen open voor de fijne prikkels die er om je heen te ervaren zijn, zorg goed voor jezelf, voor je
prikkelbalans en voor de mensen om je heen die je dierbaar zijn.
Veel sterkte met alles en blijf gezond!

Hartelijke groet namens het projectteam,
Jeanet Landsman, projectleider.
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Terugblik slotbijeenkomst van het SGL-project: ‘Dromen en wensen’

Met een flink aantal deelnemers beleefden we – helaas opnieuw online - de laatste bijeenkomst van het SGLnetwerk. De 12e officiële netwerkbijeenkomst in 4 jaar tijd. Daarnaast hadden we tussentijds bijeenkomsten in
kleinere groepjes over de inhoud en vormgeving van sensonate. Het was weer een fijn samenzijn met elkaar. We
begonnen met een terugblik van 4 jaar SGL. Deze is terug te zien op ons YouTube-kanaal:
https://youtu.be/BuSwFZUkS64?list=PL1HfdiAvdsVIINHSd9iTayb-s4eouF8Tn
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De bijeenkomst eindigde met een toast op ons mooie eindresultaat en plannen voor de toekomst.
Die plannen waren ter plekke concreet gemaakt in drie groepen, die zich bogen over drie thema’s:
• Hoe verder met sensonate (hoe houden we de website onder de aandacht)?
• Hoe zien we de toekomst van het SGL-netwerk na einde project (dus vanaf januari 2021)?
• Welke mogelijke door-ontwikkeling zien we voor sensonate?
Marieke Werkman werkt nog een aantal maanden door aan haar proefschrift, daarin gesteund door haar
promotieteam en andere betrokken medeschrijvers. Ondertussen schrijft het SGL projectteam aan het eindrapport
voor ZonMw. Andere concrete vervolgacties beschrijven we hieronder.
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Plannen voor de toekomst

De website sensonate.nl is ondergebracht bij de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). De NVA zal zorgen
voor de basis voor het voortbestaan: de website in de lucht houden en erover berichten via haar
communicatiekanalen. Hieronder op hoofdlijnen wat we concreet met elkaar afspraken tijdens de slotbijeenkomst:
1. Basisafspraken maken met de NVA
Met de NVA gaan we in gesprek over hoe we de basis gaan organiseren, om van daaruit verdere acties uit te kunnen
zetten.
2. PR pakket: hoe houden we sensonate onder de aandacht?
We ontwikkelen een PR-pakket met daarin korte en lange termijn-activiteiten. En ook inhoudelijke berichten om te
verspreiden. Hierbij betrekken we netwerkpartners zoals de NVA, regionale autismenetwerken, het kennisplein
gehandicaptensector/Vilans, stichting Papageno en de Academische Werkplaats Autisme. Ook ZonMw zullen we
hierbij betrekken, net als de nu al betrokken zorgorganisaties en kennisinstellingen. Met een
samenwerkingsovereenkomst gaan we kijken of individuele werknemers van deze organisaties betrokken kunnen en
mogen blijven.
3. Nieuwe projecten
Keuzes maken (prioriteren) waar te starten. Concrete nieuwe projecten uitdenken en financiering hiervoor
realiseren. We denken bijvoorbeeld aan de volgende mogelijke projecten:
• Sensonate door-ontwikkelen zodat de website beter bruikbaar is voor mensen met autisme - met en zonder
verstandelijke beperking.
• een boekje voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking maken in een stijl met weinig tekst en
veel eenvoudig te begrijpen beelden.
• Kennisdelen gericht op professionals via symposia en opleidingen.
• Een kort promotiefilmpje over sensonate.nl maken voor begeleiders.
4. Netwerk
Het netwerk zoals dat er nu is, houdt op te bestaan. Behalve nieuwe projectleiding, is het ook noodzakelijk om te
kijken hoe het netwerk er na december 2020 uit gaat zien: welke deelgroepen, welke rollen, welke activiteiten, hoe
houden we contact? Het idee is nu om via een toepassing zoals Slack op een makkelijke wijze contact te houden en
samen dingen te organiseren.
5. Digitaal boekje met ons verhaal
Het idee om een digitaal boekje te maken met het verhaal van ons project erin is direct uitgewerkt en bijgevoegd bij
deze nieuwsbrief.
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Hoe verder met nieuws vanuit sensonate.nl?

De SGL-nieuwsbrieven zijn speciaal geschreven voor het SGL-netwerk, om hen tijdens de looptijd van dit onderzoek
op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen hierin. In september hebben we een nieuwsbrief uitgebracht vanuit
sensonate.nl met ook bezoekers van de site als abonnees. Die mensen ontvangen nu ook deze nieuwsbrief. Vanaf
januari zullen we nieuws gaan verspreiden via de NVA en het kennisplein gehandicaptensector - Vilans. Hoe en
wanneer precies, zullen we beschrijven in het PR-plan en bespreken met betrokkenen.
Wordt vervolgd.
Dus tot ziens, maar dan in een andere vorm!
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