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Oprichting stichting
In juli 2017 hebben we de Stichting Autisme Digitaal opgericht en een zakelijke rekening geopend.
We hopen zo verder te kunnen professionaliseren en fondsen te kunnen werven om meer websites
te maken over autisme. Een doel voor het komende jaar is om het bestuur uit te breiden met meer
bestuursleden, zodat het beleid van de stichting breder gedragen wordt.
Autismevriendelijk Nederland
Op 7 oktober 2016 zijn we, toen nog niet als stichting, begonnen met de website Autismevriendelijk
Nederland (www.autismevriendelijknederland.nl). 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. De website werd gemiddeld 4000x per maand bekeken.
Eind 2017 hebben we 150 artikelen gepubliceerd over autisme bij volwassenen. Populaire artikelen
zijn bijvoorbeeld die over negatieve bijverschijnselen die kunnen voorkomen bij volwassenen met
autisme zoals depressie, trauma en suïcidaal gedrag. Ook populair zijn artikelen over behandelingen,
zoals schematherapie en psycho-educatie. De derde categorie die goed aanslaat is stereotypen, zoals
de artikelen over humor, oogcontact en autistische partners. Het komende jaar willen we ons dan
ook op die categorieën gaan concentreren. Het aantal reacties (10) op deze 150 artikelen is erg klein
en we gaan ons bezinnen op de vraag hoe we de interactie met bezoekers kunnen vergroten.
Op Autismevriendelijk Nederland hebben we naast deze artikelen 20 initiatieven op het gebied van
autismevriendelijkheid in heel Nederland samengebracht, ter inspiratie en voorbeeld.
In 2017 hebben we van het DELA Goededoelenfonds een subsidie van 700 euro ontvangen voor dit
project.
Autisme Links
Na de oprichting van de stichting zijn we gestart met een tweede project: het verzamelen, ordenen
en doorzoekbaar maken van alle links naar Nederlandse websites over autisme. Het doel van dit
project is om websites over autisme toegankelijk te maken op een manier die overzichtelijk is en
minder overprikkelend dan via zoekmachines.
Inmiddels hebben we 180 links in kaart gebracht en de database blijft groeien. Als onderdeel van dit
project hebben we ook 75 hedendaagse bronnen (zoals boeken en tijdschriftartikelen) over autisme
verzameld op één pagina. De website heeft inmiddels gemiddeld ruim 40 bezoekers per dag.
In opdracht
We hebben op verzoek een vertaling gemaakt van de website van Artsen met autisme. Daarnaast
hebben we in opdracht een statische website gemaakt voor het Autisme Info Centrum in Groningen.

