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Activiteitenplan 2021 

 

Organisatie 

We breiden dit jaar onze activiteiten uit: naast het beheer van onze websites beginnen we dit jaar 

met het geven van presentaties over autisme bij volwassenen. Begin volgend jaar zullen we onze 

activiteiten verder uitbreiden door het opstarten van gespreksgroepen.  

We gaan dit jaar ook flink uitbreiden wat betreft het aantal vrijwilligers, naar ongeveer 40 mensen. 

Om dit in goede banen te leiden gaan we werken met een aantal coördinatoren, die de vrijwilligers 

op een bepaald gebied aansturen.  

Om bij deze groei de organisatiekosten te kunnen betalen, gaat het bestuur zoeken naar manieren 

om als stichting meer inkomsten te genereren. De inzet is daarbij om een inkomstenbron te vinden 

die past bij het karakter van een vrijwilligersorganisatie en die bijdraagt aan de missie van de 

stichting. Het bestuur zal dit jaar daarom de langetermijnvisie en -strategie opnieuw bekijken en 

vaststellen. Op basis daarvan zal ook een nieuw financieel en vrijwilligersbeleid worden vastgesteld.  

 

Project Autisme en contact 

Na een zorgvuldige voorbereiding beginnen we in januari met het driejarige project Autisme en 

contact. We doen dit project samen met Solidair Groningen & Drenthe. Zij doen de financiële 

administratie voor het project, dat we financieren uit subsidies van het Oranje Fonds en het Dr. C.J. 

Vaillantfonds. Ook biedt Solidair Groningen & Drenthe professionele ondersteuning. Het doel van dit 

project is het bevorderen van contact tussen mensen met en zonder autisme. Dit zullen we doen 

door het maken van twee websites en het herhaaldelijk geven van drie verschillende presentaties. 

Daarnaast zullen we dit jaar de gespreksgroepen voorbereiden die we in 2022 willen starten.  

 

Websites 

De eerste helft van het jaar willen de ondersteunende sites van de Stichting en Autisme in Nederland 

inhoudelijk verder ontwikkelen en technisch sneller te maken. Op de website Autismevriendelijk 

Nederland zullen nog maandelijks nieuwe autismevriendelijke recepten worden toegevoegd. Op ons 

blogplatform Autisme is veelzijdig zal nog wekelijks een nieuwe blog worden toegevoegd van een 

volwassene met autisme. We zullen we een coördinator websites aanstellen en redacteuren zoeken 

die meewerken aan het verbeteren en uitbreiden van de inhoud van onze websites.   

In het najaar zullen we twee nieuwe websites lanceren. Ten eerste een landelijke website over 

autisme en contact. Door middel van een contactprofiel kunnen bezoekers in kaart brengen wat hun 

voorkeuren zijn op het gebied van contact. Op basis daarvan worden ze dan doorgeleid naar de voor 

hen meest relevante informatie over autisme en contact. Ten tweede een regionale site voor 

Groningen en Drenthe, die alle organisaties en activiteiten voor autistische volwassenen in deze 

regio’s samenbrengt op één plek.  
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Presentaties 

We beginnen dit jaar met het geven van presentaties over autisme bij volwassenen. We hebben vorig 

jaar al twee presentaties ontwikkeld, die we dit jaar meerdere keren zullen gaan geven. Ook zullen we 

twee nieuwe presentaties gaan ontwikkelen die we ook weer meerdere keren gaan geven. Vanwege 

Corona zal dit nog vooral in de vorm van onlinetrainingen en webinars zijn. Het doel is om dit jaar, 

buiten vakantietijd, ongeveer twee presentaties per maand te geven. We verwachten dit jaar in totaal 

zo’n 500 bezoekers bij onze presentaties.  

Daarbij zullen in onze presentaties twee thema’s centraal staan: autisme en contact en de geschiedenis 

van autisme. Daarnaast gaan we presentaties maken die een antwoord willen geven op de alledaagse 

concrete vragen die autistische volwassenen zelf hebben. We beginnen dit jaar met de ontwikkeling 

van deze serie en gaan deze presentaties in 2022 geven.  

Om dit in goede banen te leiden wordt een werkgroep presentaties opgericht, die geleid zal worden 

door een coördinator presentaties.  

 

Gesprekgroepen 

Omdat we in januari 2022 willen beginnen met gespreksgroepen, zullen we dit jaar al druk zijn met de 

voorbereidingen hiervan. Er wordt een werkgroep gespreksgroepen opgericht die een programma op 

gaat stellen voor een zogenaamde Bruggenbouwersgroep: een gespreksgroep die voor de helft bestaat 

uit mensen met autisme en voor de andere helft bestaat uit mensen zonder autisme. Het doel hiervan 

is elkaars ervaring van de wereld beter te leren begrijpen.  

 

Publiciteit 

Bij de introductie van elke nieuwe website of presentatie maken we publiciteit via onze kanalen: onze 

nieuwsbrief en onze Facebook- en LinkedInpagina’s. Als dat nodig is zetten we daarbij betaalde 

advertenties in. Tegen het einde van het jaar zullen we een grote publiciteitscampagne doen, gericht 

op het vergroten van de bekendheid van onze websites (dat zijn er dan zes), onze presentaties (dat zijn 

er dan ook zes) en onze dan nog aanstaande gespreksgroep.  

 

Samenwerking met andere organisaties 

We vinden samenwerking met andere autisme organisaties belangrijk. We zullen ons dit jaar daarom 

waar dat is mogelijk en waar dat voor onze missie relevant is aansluiten bij regionale, nationale en 

internationale netwerken op het gebied van autisme.  


