Achtergrond intentieverklaring Gezamenlijk openen wij vandaag het NVA Autisme Kennisplatform
van het AutismeFonds, hieronder afgebeeld als een gedeeld huis. Wij willen dat de Nederlandse
Vereniging voor Autisme (NVA) dé plek wordt waar (wetenschappelijke) kennis over autisme is te
vinden voor een groot publiek. Gelukkig weten steeds meer ervaringsdeskundigen en autismeonderzoekers de NVA inmiddels ook te vinden en werken ze graag met onze vereniging samen.

Wij hopen dat in de komende jaren nog veel meer onderzoekers en ervaringsdeskundigen met dit
Kennisplatform willen samenwerken. En dat het platform uiteindelijk ook daadwerkelijk dé plek
wordt waar onze doelgroep (mensen met autisme en iedereen om hen heen) relevante
wetenschappelijke-, praktijk- en ervaringskennis weet te vinden. Uiteraard in een zo toegankelijk
mogelijke vorm.
De volgende partijen ondertekenen vandaag de intentieverklaring voor het NVA Autisme
Kennisplatform van het AutismeFonds. Zij zullen zich op het platform gaan inzetten voor
kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het gebied van autisme. Deze intentieverklaring is een
goede stap in de richting van het borgen van (wetenschappelijke) kennis op het gebied van
autisme door de diverse partijen in Nederland.
Partijen die nog geen deel uitmaken van dit Kennisplatform, worden nadrukkelijk uitgenodigd om
zich ook aan te sluiten. Neem voor meer informatie contact op met Karol Henke per e-mail:
karol.henke@autisme.nl

Betrokken partijen
AutismeFonds
Het AutismeFonds heeft tot doel de inclusie van mensen met autisme te bevorderen. Het
AutismeFonds steunt wetenschappelijk onderzoek op het gebied van autisme in brede zin.
WerkWeb-Autisme
WerkWeb-Autisme heeft 15 jaar wetenschappelijke- en praktijkkennis over autisme en werk samen
met de doelgroep en andere betrokkenen omgezet tot een instrument op een website met relevante
informatie. Het project werd gefinancierd door ZonMw, het Autismefonds en Instituut Gak. Dit
instrument helpt mensen met autisme van 15 jaar en ouder die willen werken of hun werk willen
behouden. De tool draagt bij aan een duurzame arbeidsparticipatie binnen hun mogelijkheden en
wensen. Hij kan behulpzaam zijn in de begeleiding door bijvoorbeeld een jobcoach, werkgever,
docent of ouder. De website met informatie en de bijbehorende tool zijn in de Autismeweek 2019
gelanceerd.
Autisme Jonge Kind
Autisme Jonge Kind (AJK) streeft ernaar kinderen met een verhoogd risico op autisme voor de leeftijd
van 36 maanden te signaleren. En zorg op maat te bieden aan kind en ouders zodat de ontwikkeling
zo positief mogelijk wordt beïnvloed. Het AJK stimuleert multidisciplinaire diagnostiek en
intercollegiale samenwerking rondom casuïstiek waarbij sprake is van complexiteit op meerdere
ontwikkelingsgebieden. Het project werd gefinancierd door de VriendenLoterij.
Nederlands Autisme Register
Het Nederlands Autisme Register (NAR) is een unieke database met cijfers en gegevens over autisme.
Het doel van dit register is om de levensloop van mensen met autisme voor langere tijd te volgen via
online vragenlijsten. Door op grote schaal cijfermateriaal te verzamelen over de leefsituatie van
mensen met autisme in Nederland, brengen we de verschillen en overeenkomsten tussen mensen
met autisme en hun levensloop in kaart. De data uit het NAR zijn waardevol voor onderzoek naar wat
kan helpen om de ontwikkeling van mensen met autisme te stimuleren en hun levenskwaliteit te
verbeteren.
Sensatie van een goed leven/Sensonate
Binnen het project Sensatie van een Goed Leven (gefinancierd door ZonMw) is een aanpak
ontwikkeld voor het (h)erkennen en positief beïnvloeden van de prikkelverwerking bij mensen met
autisme en een verstandelijke beperking. Om dat voor elkaar te krijgen is wetenschappelijke-,
praktijk- en ervaringskennis samengebracht en gedeeld op sensonate.nl. Deze website is gelanceerd
in de Autismeweek van 2020.
Nederlandse Vereniging voor Autisme
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van
mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen. De NVA geeft
mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé
organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt
aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal
geïntegreerd, geaccepteerd en zoveel mogelijk zelfredzaam zijn.
Academische Werkplaats Autisme
De Academische Werkplaats Autisme (AWA) is op advies van de Gezondheidsraad opgericht met als
doel kennis uit de wetenschap beter te laten doorstromen naar de praktijk. De AWA komt in
samenwerking met mensen met autisme tot concrete producten die inzetbaar zijn in beleid, zorg en

onderwijs om zo de inclusie te vergroten. De bovengenoemde partners werken samen binnen de
AWA, die momenteel wordt gefinancierd door ZonMw. Meer structurele borging van dit
interdisciplinaire co-creatie consortium kan worden bestendigd in het Autisme Kennisplatform.

Intentieverklaring voor:
Duurzame bestendiging van het NVA Kennisplatform Autisme.
Hierbij verklaren ondergetekende partijen dat zij zich gezamenlijk zullen inzetten voor duurzame
bestendiging van de kennisontwikkeling en -uitwisseling binnen het Kennisplatform Autisme.
Partijen spreken het volgende af in deze intentieverklaring:
De inhoudelijke experts op het gebied van autisme van het Kennisplatform
dragen zorg voor de inhoudelijke doorontwikkeling van het kennisdomein en het duurzaam delen
van die kennis;
Het AutismeFonds is verantwoordelijk voor de fondsenwerving voor het Kennisplatform.
Bedrijven en particuliere donateurs kunnen via het AutismeFonds financieel bijdragen aan
bestendiging van het Kennisplatform.
De NVA – Nederlandse Vereniging voor Autisme zal zorgdragen voor de coördinatie,
marketing & communicatie, bedrijfsvoering en overige benodigde randvoorwaarden t.b.v. de
bestendiging van het platform.
De website www.autisme.nl van de Nederlandse Vereniging voor Autisme is de centrale
vindplaats voor de informatie van het Kennisplatform. Alle informatiekanalen van de NVA zullen
worden ingezet om deze kennis onder de aandacht te brengen van een zo groot mogelijk publiek,
waaronder sociale media, Autisme TV, het NVA Forum, nieuwsbrieven en Autisme Magazine;
De Academische Werkplaats Autisme faciliteert de ontwikkeling van de kennisdomeinen,
waarbij wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis steeds geïntegreerd worden.
Partijen die nog geen deel uitmaken van dit Kennisplatform, worden nadrukkelijk uitgenodigd om
zich ook aan te sluiten. Neem voor meer informatie contact op met Karol Henke per e-mail:
karol.henke@autisme.nl
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