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Bestuurssamenstelling
In de loop van het jaar is een derde, onafhankelijk, bestuurslid toegetreden, die vooral op afstand toe
zal zien op het financiële en inhoudelijke beleid. Hierdoor hebben we met succes een ANBI-status
kunnen aanvragen.
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.
In 2018 hebben we 80 nieuwe artikelen gepubliceerd over autisme bij volwassenen, waardoor op de
website eind 2018 in totaal 230 artikelen te vinden waren. Populaire artikelen zijn evenals vorig jaar
die over behandelingen, zoals schematherapie en psycho-educatie. Ook was er veel interesse voor
stereotypen, bijvoorbeeld over seksualiteit, emoties en partners met autisme. Het aantal reacties van
bezoekers op artikelen blijft klein. Het is niet gelukt om de interactie met bezoekers te vergroten.
Er is duidelijk een stijgende lijn te zien in het aantal bezoekers. In 2018 werd de website 120.000x
bezocht. Dat is bijna 3x zo vaak als in 2017.
Autisme Zoeken
Het project Autisme Zoeken is in 2017 gestart met als doel het 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. We zijn
achter de schermen druk bezig geweest om deze informatie te verwerken en toegankelijk te maken.
De resultaten hiervoor zullen zichtbaar worden in 2019.
In opdracht
We hebben de website voor het Autisme Info Centrum in Groningen gekoppeld aan een database
zodat de activiteitenagenda automatisch wordt bijgehouden.

