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Parnassia Bavo Groep en Leo Kannerhuis Nederland zoeken samenwerking
Dinsdag 14 augustus is er een samenwerkingsovereenkomst getekend door de raden van bestuur
van de Parnassia Bavo Groep en Leo Kannerhuis Nederland. Hiermee treedt de Parnassia Bavo
Groep toe tot het franchisenetwerk Leo Kannerhuis Nederland. Een bijzondere samenwerking op
het gebied van autismehulpverlening is nu officieel bekrachtigd. Deze instellingen bundelen
hiermee hun ervaring met als doel cliënten met veelal complexe autismeproblematiek een aanbod
te bieden dichtbij hun eigen woonomgeving.
Voordelen samenwerking
Gevarieerder en gespecialiseerder aanbod
Parnassia Bavo Groep heeft een eigen aanbod op het gebied van autisme. Het zorgonderdeel
Lucertis van de Parnassia Bavo Groep richt zich op kinderen en jongeren tot 22 jaar, de
ketenzorgbedrijven van de Parnassia Bavo Groep op volwassenen met autisme. Daarnaast is
Sarr Expertisecentrum onderdeel van Lucertis. Door de samenwerking met Leo Kannerhuis is het
mogelijk, door het delen van kennis en kunde, een gevarieerder en gespecialiseerder
behandelaanbod te realiseren dichtbij de cliënt.
Passend individueel aanbod dichtbij huis
De beschikbare en opgedane kennis en ervaring wordt in de samenwerking omgezet in een
passend individueel aanbod voor elke cliënt met ASS. De omgeving van de cliënt (gezin,
onderwijs, wonen, werk, vrije tijd) kan zo op effectieve wijze betrokken worden bij de
behandeling van de cliënt en gespecialiseerde behandeling kan tijdig worden ingezet.
Samenwerken met bestaande partijen biedt het voordeel dat gebruik gemaakt kan worden van
bestaande netwerken in de regio.
Onderzoek en Innovatie
Onderzoek en innovatie nemen een belangrijke plaats in binnen de samenwerking. Er wordt sterk
ingezet op de verdere ontwikkeling van nieuwe behandelmethodes en onderzoek naar de effecten
van bestaande behandelmethoden. Een van de speerpunten op het gebied van innovatie is de
verdere ontwikkeling en uitbouw van de mogelijkheden op het gebied van E-health en E-coaching.
Ook op het gebied van diagnostiek gaan partijen hun krachten bundelen.
Netwerk
Parnassia Bavo Groep maakt daarmee samen met het Dr. Leo Kannerhuis, Lentis, Amarant en
GGZ Noord-Holland Noord, Altrecht en de Mondriaan Groep deel uit van Leo Kannerhuis
Nederland. Hierdoor ontstaat een krachtig netwerk van gespecialiseerde aanbieders in Nederland
op het gebied van autismehulpverlening. Door de samenwerking ontstaat tevens een krachtige
gesprekspartner met betrekking tot de (beleids)ontwikkelingen van de autismehulpverlening in
Nederland.
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