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Activiteitenplan 2020
Autismevriendelijk Nederland
Op 7 oktober 2016 zijn we, toen nog niet als stichting, begonnen met de website Autismevriendelijk
Nederland. Het doel van deze website is om te laten zien dat het concreet mogelijk en haalbaar is om
in Nederland rekening te houden met de voorkeuren van volwassenen met autisme. Dit project is
inmiddels afgerond. We hebben niet het voornemen nog veel artikelen toe te voegen. Wel gaan we
nog nieuwe voorbeelden van autismevriendelijke initiatieven toevoegen. We streven ernaar dat de
website in ieder geval evenveel bezocht wordt als vorig jaar.
Autisme in Nederland
Het project Autisme in Nederland is in 2017 gestart. Het doel van het project is het inventariseren en
doorzoekbaar maken van Nederlandstalige websites, boeken en organisaties over autisme. Eind 2019
hebben we de database opgeleverd, met 800 boeken, 150 websites en 150 organisaties. Dit jaar gaan
we nog informatie toevoegen over de geschiedenis van autisme in Nederland. We streven ernaar in
april 2020 de website in gebruik te nemen. Het project wordt eind dit jaar afgerond; we zullen alleen
jaarlijks nog de nieuwste data toevoegen aan de database.
Vooronderzoek autisme en contact
In 2019 zijn we begonnen met een vooronderzoek naar een groter project over autisme en contact
en hebben we 12 professionals geïnterviewd. Dit jaar willen we dit vooronderzoek voortzetten en
willen we 10 volwassenen met autisme interviewen. In mei organiseren we een bijeenkomst er
afsluiting van het vooronderzoek. Hier presenteren we ook een eerste versie van het projectplan
voor het project over autisme en contact.
Ervaringsblog
Vanuit de ervaringsdeskundigen die betrokken zijn bij het Autisme Netwerk Groningen is de vraag
gekomen om een blog te ontwikkelen waarop volwassenen met autisme hun ervaringen kunnen
delen. Het doel van deze blog is om de veelzijdigheid van autisme te laten zien, door verschillende
volwassenen met autisme aan het woord te laten. Volwassenen met autisme zullen de blogs gaan
schrijven. Wij zullen de website maken en de groep met bloggers coördineren.

