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Jaarverslag 2020
Websites
Autismevriendelijk Nederland werd dit jaar
20.000x meer bezocht dan vorig jaar, ondanks
het feit dat we geen nieuwe content hebben
toegevoegd en gedeeld hebben op sociale
media.
De nieuwe website Autisme is Veelzijdig is ook
een succes. Er zijn dit jaar 59 blogs gepubliceerd,
door 14 bloggers met autisme. Er zijn 155
reacties geplaatst.

Website

Bezoekers

Autismevriendelijk Nederland

65.490

Autisme is Veelzijdig

18.410

Autisme in Nederland
Stichting
Totaal

645
1.686
86.231

De ondersteunende sites van de Stichting en Autisme in Nederland hebben zoals verwacht veel minder
unieke bezoekers getrokken. Zij hebben veel minder content en zijn pas halverwege 2020 gelanceerd.
Presentaties
We zijn dit jaar begonnen met een nieuw soort dienst: presentaties over autisme. Dit zijn visuele
Powerpoint presentaties ter ondersteuning van een lezing, webinar of cursus. We hebben dit jaar
drie presentaties ontwikkeld: basiscursus autisme voor professionals, basiscursus autisme voor
vrijwilligers, Autismevriendelijke initiatieven. Van elke presentatie hebben we een try-out gedaan
voor 5-10 mensen en deze bleken succesvol. In 2021 beginnen we me het online geven van deze
presentaties.
Projecten
Dit jaar hebben we een projectplan ontwikkeld voor een driejarig project over autisme en contact.
Dit op basis van het vooronderzoek dat we vorig jaar hebben gedaan naar autisme en contact. De
fondsen voor het nieuwe project zijn geworven en op 1 jan. 2021 kan het nieuwe project van start
gaan. Doel van dit project is het contact verbeteren tussen volwassenen met en zonder autisme.
Organisatie
We hebben dit jaar het bestuur onafhankelijker gemaakt, waarbij het uitgangspunt is gebleven dat we
willen dat het bestuur volledig bestaat uit autistische volwassenen. We hebben de uitvoering en de
controle van elkaar gescheiden. Er is nu een uitvoerend directeur en een bestuur die hem controleert
en de financiën beheert. Er is een huishoudelijk reglement opgesteld waarin hun taken zijn beschreven.
Het bestuur is bovendien uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden.
Autisme Digitaal is dit jaar flink gegroeid. We zijn begonnen met het werken met vrijwilligers en hebben
inmiddels 14 vrijwilligers die bij ons actief zijn. Er is een vrijwilligersovereenkomst opgesteld en alle
nieuwe vrijwilligers hebben die ondertekend.

