Factsheet project ‘Autismevriendelijk Nederland’
Aanleiding

Sinds de eeuwwisseling zijn in Nederland verschillende autismevriendelijke initiatieven opgestart. Dit zijn
initiatieven die diensten, ruimten of instituties toegankelijker maken voor mensen met autisme, door het
doen van aanpassingen zoals minder prikkels en meer structuur. Voorbeelden zijn autismevriendelijke tand
heelkunde (dienst), autismevriendelijke architectuur (ruimte) en de Renkum, die zich heeft uitgeroepen
tot autismevriendelijke gemeente (institutie). Deze initiatieven zijn er echter nog veel te weinige. Ze zijn
maar een druppel op de gloeiende plaat.

Doelstelling

Zichtbaar maken dat een autismevriendelijke samenleving een concreet realiseerbaar ideaal is.

Doelgroep

Volwassenen met autisme en professionals die met hen werken.

Looptijd

sept. 2016 - sept. 2018

Analyse

De proliferatie van autismevriendelijke initiatieven stuit op drie obstakels. Ten eerste vinden sommigen
dat niet de samenleving maar de persoon met autisme zich maar aan moet passen. Ten tweede vergt het
autismevriendelijk maken van een dienst, ruimte of institutie specifieke kennis over autisme, die vaak niet
niet aanwezig is. Ten derde hebben volwassenen met autisme vaak geen tools om goed uit te leggen wat
voor aanpassingen zij dan nodig hebben.

Designprincipes

De artikelen zijn logisch ingedeeld en goed vindbaar via het menu, ook lang na publicatie.
Artikelen hebben een duidelijke grafische structuur en zijn opgedeeld in korte teksten.
Elk artikel begint met het duidelijk maken van de relevantie (context explicatie) en eindigt met het
vaststellen van de implicaties voor een autismevriendelijk Nederland.
Voorbeelden van initiatieven kunnen gefilterd worden op onderwerp.
De site heeft een alfabetische index op onderwerp.

Planning

Okt 2016
Doorlopend
April 2017
Begin 2017
April 2018

Resultaten

technische realisatie, publiciteit rond de lancering
schrijven van artikelen, verzamelen van voorbeelden van initiatieven
publiciteit rond de autisme week
tools ontwikkelen voor het opzetten van nieuwe initiatieven en voor het communiceren van
gewenste aanpassingen
campagne ‘hoe autismevriendelijk is jouw…’

Een website die voldoet aan al onze algemene kwaliteitscriteria en aan de designprincipes hierboven
Die kennis deelt over autisme en laat zien wat voor aanpassingen die op basis van die kennis wenselijk zijn
in een autismevriendelijke samenleving.
Die een overzicht geeft van bestaande initiatieven op het gebied van autismevriendelijkheid en tools biedt
voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
Die goed vindbaar is via Google en bekend is bij de doelgroep
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