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Activiteitenplan 2019
Financieel beleid
Voor de financiering van onze activiteiten hebben we verschillende subsidies ontvangen. Daarnaast
willen we particulieren een (eenmalige of periodieke) bijdrage vragen. Doordat we inmiddels een
ANBI-status hebben zijn deze giften aftrekbaar van de belasting.
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. Het komende jaar willen we ons vooral richten op het in standhouden van de website, maar
we zullen ook nog wel wat nieuwe content toevoegen. Uit de Onderzoekagenda Autisme die in 2018
is opgesteld komt naar voren dat voor (jong)volwassen met autisme de belangrijkste thema’s zijn:
beeldvorming, problemen en behandeling/diagnostiek. Daarbij aansluitend zullen we vooral nieuwe
artikelen toevoegen aan de categorieën stereotypen en bijverschijnselen. Ook gaan we onderzoeken
of op de website we diagnostische tests kunnen aanbieden voor stoornissen die veel voorkomen bij
volwassenen met autisme.
Autisme Zoeken
Dit project is in 2017 gestart met als doel het verzamelen, ordenen en doorzoekbaar maken van alle
links naar Nederlandse websites en boeken over autisme. Inmiddels hebben we de informatie van
alle 1000 Nederlandstalige boeken over autisme gekregen van de Koninklijke Bibliotheek. Deze gaan
we in 2019 toegankelijk maken op de website.
Autisme en contact
Dit jaar willen we een nieuw project lanceren. Het doel van dit project is professionals te informeren
over hoe ze hun contact met mensen met autisme kunnen vormgeven. Wat is handig om wel of niet
te zeggen? Waar kun je rekening mee houden in je eigen gedrag? Hoe communiceer je effectief met
mensen met autisme? Concreet omvat het project het ontwikkelen van presentaties, materialen en
een website over autisme en contact. Tot nu toe hebben we ons alleen beziggehouden met websites.
Onze doelstelling is echter breder. We hopen door presentaties te geven directer contact te krijgen
met professionals.

