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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 unieke gaven en beperkingen van volwassenen met 

autisme. In 2019 hebben we nog 15 nieuwe artikelen toegevoegd, met name in de nieuwe rubriek 

Kenmerken (van autisme). Hierdoor waren eind 2019 in totaal 246 artikelen te vinden over autisme 

bij volwassenen. Ook hebben we 50 gratis online zelftesten toegevoegd over kenmerken van autisme 

en waar mensen mee te maken hebben. Tot slot hebben we een nieuwe rubriek gemaakt Autisme 

van binnenuit, met 20 websites en 50 boeken van mensen met autisme zelf.  

Het aantal bezoeken van Autismevriendelijk Nederland lag met 92.000 ongeveer 20% lager dan in het 

voorgaande jaar. Dit komt vooral doordat dit project inmiddels is afgerond en er veel minder nieuwe 

artikelen bijkomen, waardoor er minder links worden gedeeld op sociale media.  

 

Autisme in Nederland 

Het project Autisme in Nederland is in 2017 gestart met als doel het ordenen en doorzoekbaar 

maken van Nederlandstalige websites en boeken over autisme. Inmiddels is hier de categorie 

organisaties aan toegevoegd. Eind 2019 bevatte de database 800 boeken, 150 websites en 150 

organisaties. De database is inmiddels klaar voor gebruik. De verwachting is dat in februari of maart 

2020 de website opgeleverd wordt.  

 

Vooronderzoek autisme en contact 

Dit jaar zijn we begonnen met een vooronderzoek naar een groter project over autisme en contact. 

Hiervoor hebben 12 professionals geïnterviewd over hun ervaringen met mensen met autisme. De 

voorlopige resultaten hiervan zijn in kaart gebracht en gepresenteerd op het symposium Autisme 

Inclusief - 'Wat anders?' in Zuidlaren. In 2020 zullen ze worden vergeleken met de resultaten van de 

interviews die we dan gaan afnemen met volwassen met autisme zelf.  

 

In opdracht 

We hebben de lay-out gemaakt voor een nieuwsbrief van het Autisme Netwerk Groningen, in de 

huisstijl van het netwerk. 

 


