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Stichting
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Eriswat.nl
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102.662

Autisme in Nederland

Totaal

Onze eerste en grootste website, Autismevriendelijk Nederland, werd dit jaar weer 18.000x meer
bezocht dan vorig jaar. Dit ondanks dat we weinig nieuwe content hebben geplaats, namelijk alleen
elke maand een nieuw autismevriendelijk recept.
Onze blogsite Autisme is Veelzijdig is veel minder bezocht dan vorig jaar. Ook zijn er minder reacties
geplaatst (52, vorig jaar 155). Dit komt doordat we van 2 naar 1 blogs per week zijn gegaan.
De ondersteunende site van de Stichting heeft wel veel meer unieke bezoekers getrokken. Dit komt
vooral doordat we zijn begonnen met het geven van webinars en trainingen.
De nieuwe website Eriswat.nl is pas in oktober gelanceerd en heeft in de eerste 2,5 maand al aardig
wat bezoekers gehad. Dit komt vooral door gratis media-aandacht.
Presentaties
We zijn dit jaar begonnen met het geven van presentaties, in de vorm van korte webinars (45-60 min.)
of langere trainingen (100-120 min.). We hebben in 2021 in totaal 379 deelnemers gehad bij onze
presentaties. Er blijkt dus wel vraag te zijn naar online presentaties over autisme en er is alle reden om
hiermee door te gaan.
We hebben webinars gegeven over de geschiedenis van autisme (Hans Asperger en Leo Kanner) en
over autismevriendelijke initiatieven. Er zijn 5 webinars gegeven met in totaal 250 deelnemers.
De trainingen gingen over autisme en contact en waren gericht op twee doelgroepen: (1) professionals
die gesprekken hebben met autistische volwassenen en (2) collega’s van autistische volwassenen. We
hebben 7 trainingen gegeven met in totaal 129 deelnemers.
Gespreksgroepen
We hebben dit jaar met een groepje van ervaringsdeskundigen het programma voorbereid van een
Bruggenbouwergroep. Dit is een gespreksgroep die voor een deel bestaat uit mensen mét en voor
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een deel uit mensen zónder autisme. Het doel is om ervaringen uit te wisselen over hoe deze twee
groepen alledaagse situaties ervaren. De gespreksgroep zal echter pas starten in april 2022.
Projecten
Dit was het eerste jaar van ons driejarige project autisme en contact. Doel van dit project is het
contact verbeteren tussen volwassenen met en zonder autisme. Door de coronamaatregelen en
ziekte van de projectleider kon een aantal activiteiten die gepland stonden voor het eerste jaar nog
niet doorgaan, zoals een symposium over autisme en contact, de gespreksgroepen en de online tool
om een contactprofiel op te stellen. Deze activiteiten zijn doorgeschoven naar het volgende jaar. Wel
hebben we de website eriswat.nl kunnen lanceren, die een overzicht geeft van organisaties en
activiteiten voor autistische volwassenen in Groningen en Drenthe.
Organisatie
Autisme Digitaal is dit jaar weer flink gegroeid. We begonnen met 14 vrijwilligers en sloten het jaar af
met 34 vrijwilligers. Zij hebben allemaal een vorm van autisme. Er is een vrijwilligerscoördinator
aangesteld, die intake- en evaluatiegesprekken houdt met vrijwilligers. We maken sinds dit jaar gebruik
van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR).

