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DEC 
Betere samenwerking met ervar-

ingsdeskundigen in Gooise Meren  

JAN 
Netwerk Autisme brengt expertise  

en professionals bij elkaar 

FEB 

#hierwordikblijvan; deskundigheid 

bevordering voor medewerkers  

APR 
Lunch je MEE? Netwerk  

versterken in Purmerend 

JUN 
Geslaagd symposium  

rond Jonge Mantelzorgers 

AUG 

De ondersteuners van Amsterdam 

gratis onafhankelijke steun   

MRT 
Diagnostisch onderzoek helpt de 

inwoner van Wijk bij Duurstede 

MEI 
Soms ligt de oplossing zo dichtbij! 

JUL 
Suppen door de jungle van  

Sloterplas 

SEP 
100 jaar cliëntondersteuning! 

NOV 
Week van de mantelzorger;  

eindelijk elkaar weer ontmoeten   

OKT 
Toekomstcoach in beeld 

Leeftijd cliënten  
 

0-17 jaar      18% 

18-26 jaar      18% 

27-49 jaar      29% 

50-64 jaar      19% 

Utrecht 

Amsterdam 

Amstelveen 

Ons werkgebied  
 

werkzaam in 48 

           gemeenten 

We hebben in 2021 onze financiële  

middelen optimaal ingezet om onze  

cliënten te kunnen ondersteunen, 

Jaarrekeningen 2021  

Onze financiën 

Bestuurlijk nieuws 

 Jaarverslag 2021 cliëntenraad 

 Jaarverslag Raad van Toezicht 2021. 

Ondersteuning bij 
 

 zo lang mogelijk thuis blijven wonen 

 Wlz-indicatie aanvragen 

 regelen van zorg 

 financiële regelingen 

Cliënten  

waarderen  

ons met een  

8,8 
Training voor professionals  

Ook in 2021 hebben we onze kennis  

gedeeld met professionals en  

vrijwilligers.  

Met praktische workshops en trainingen 

over het herkennen van en omgaan met 

mensen met een beperking en hun 

naasten.  

 Ervaar NAH 

 Ontdek autisme 

 LVB en eigen regie 

 Teken je mee 

 

 

 

Er wordt  
ècht geluisterd 

naar mij! 
Zo fijn  

iemand die 
met je 

meedenkt! 

Ik kan nu  
weer goed  
zelf verder! 

 

 Jonge mantelzorgers  

 Contactgroepen NAH 

 Brusjes 

 Zelfstandig leren reizen 

 Gezond bewegen 

 Grip op je knip 

 Maak je sterk! 

 Bijeenkomsten voor ASS 

 Ontspannen doe je zo! 

 Sociale vaardigheden 

 Help mijn kind wordt 18! 

Cursussen/coaching voor cliënten 

Onze ervaringsdeskundigen 

In 2021 waren 24 ervaringsdeskundigen  

actief met onder meer: 
 

 Ondersteuning bij een gesprek  

tussen cliënt en professional  

 Inloopspreekuren  voor inwoners 

 Trainingen voor professionals   

 Gastlessen op scholen 

 Beoordelen toegankelijkheid van 

brieven, website en gebouwen 

65-79 jaar      10% 

> 80 jaar        6% 
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