NVA - JAARVERSLAG 2015
1. VOORWOORD
In 2015 heeft de NVA zich verder ontwikkeld als een platform voor autisme. Ons nieuwe gebouw in De Bilt
moest een laagdrempelige ontmoetingsplek worden voor iedereen die iets wil weten, onderzoeken of
ontwikkelen op het gebied van autisme. Tot onze vreugde is dat heel goed gelukt. Twee à drie keer per maand
vinden er bijvoorbeeld lezingen plaats over onderwerpen als onderwijs, werk en wetenschap. Steeds meer
‘partners’ weten ons landelijk bureau te vinden; gezamenlijk werken wij aan een autismevriendelijke
samenleving.
Behalve ontmoetingsplek willen wij ook een innovatie- en kenniscentrum zijn. Een plek waar
ervaringsdeskundigen, wetenschappers, onderwijsspecialisten, behandelaren en netwerkpartners
samenwerken. Bij de NVA komt van oudsher veel waardevolle informatie over autisme samen, over alle
verschillende levensgebieden zoals opvoeding, onderwijs en werk. Dankzij steun van het AutismeFonds
hebben wij in 2015 fors kunnen investeren in onze website waardoor veel informatie nu beschikbaar is voor
een groot publiek. In 2016 zal de site nog verder worden aangevuld, onder andere met informatie over
onderzoek en behandeling. Ook zal er in 2016 informatie te vinden zijn over uiteenlopende regionale
activiteiten van verschillende partijen zoals Ovaal, Mama Vita, Papageno, Iets Drinken, Stichting Autipassend
Onderwijs en al die andere mensen die zich in Nederland sterk maken voor een autismevriendelijke
maatschappij.
We starten in 2016 met een nieuwe website voor de NVA-Autismeweek. Ook zullen wij onze nieuwe digitale
sociale kaart lanceren - Zoek & Vind - dankzij financiële steun van de VriendenLoterij. Hierdoor zullen
initiatieven op het gebied van autisme beter zichtbaar en vindbaar worden.
De Academy die we in 2015 samen met Balans hebben ontwikkeld, is een goed voorbeeld van een ‘product’
dat past in ons nieuwe business-model. Zoals bekend is de overheidssubsidie voor onze vereniging grotendeels
weggevallen, terwijl de contributie van onze leden minder dan 50 procent van onze totale kosten dekt. Wij
moeten dus noodgedwongen nieuwe bronnen van inkomsten aanboren om al onze activiteiten te kunnen
blijven organiseren. Een groot aantal Academy-producten wordt gesponsord door Rabobank Foundation,
Fonds Psychische gezondheid, het AutismeFonds en anonieme donateurs. Dit stelt ons in staat om de
trainingen en lezingen van deze Academy gratis of tegen een lage kostprijs aan te bieden aan leden, nietleden, gemeenten en scholen. Via de Academy kunnen zij hun kennis over autisme vergroten en hun
handelingsvaardigheden uitbreiden. Zo behartigen wij heel concreet de belangen van mensen met autisme.
Voor de NVA is de kennis van mensen met autisme van onschatbare waarde. Wij zijn trots op onze
ambassadeurs Marc, Birsen en Monique die zichtbaar maken dat autisme een breed spectrum betreft. Zij
tonen trots hun talenten, maar winden er geen doekjes om dat het in hun leven niet altijd vanzelf gaat. Dat zij
- net als veel andere mensen met autisme - hun eigen weg moeten zien te vinden en onderweg problemen
tegenkomen die niet altijd opgelost kunnen worden. Op hun eigen manier inspireren zij alle drie veel mensen
met én zonder autisme, in binnen- en buitenland. Zij zetten hun omgeving in beweging door autisme
bespreekbaar te maken en door ervoor te zorgen dat mensen met autisme worden geaccepteerd. Dit kunnen
zij doen doordat zij bij uitstek weten wat mensen met autisme nodig hebben om optimaal te kunnen
participeren in onze samenleving.
In 2015 is meervoudig zwemkampioen Marc Evers NVA-ambassadeur geworden. Hij zet sport en autisme op
de kaart. En onze tweede nieuwe ambassadeur is Monique Post - fotografe, spreker, coach en trainer. Zij
maakt sinds 2015 namens de NVA deel uit van Autism Europe.
Ik wil al onze ambassadeurs heel graag bedanken voor hun energie, inspiratie en openheid. Jullie inzet verleidt
velen om óók open te zijn over autisme. En die openheid is hard nodig!
Swanet Woldhuis, Directeur Nederlandse Vereniging voor Autisme
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2. AUTISME
Mensen met autisme verwerken informatie op een andere manier in hun hersenen. Autisme is aangeboren en
blijft gedurende het hele leven een rol spelen. Hoewel autisme niet zichtbaar is aan de buitenkant, heeft de
aandoening veel invloed op iemands leven. Hoe groot deze invloed precies is, en op welke wijze deze tot
uitdrukking komt, kan per persoon enorm verschillen. Daarom spreekt de DSM5, het handboek van de
psychiatrie, over een autismespectrumstoornis.
Alle mensen met autisme ondervinden problemen op het gebied van de sociale communicatie en interactie.
Andere ‘kernsymptomen’ zijn herhalend gedrag en beperkte interesses. Daarnaast komt sensorische
overgevoeligheid veel voor onder mensen met autisme. Bij kinderen valt het vaak op dat hun ontwikkeling niet
op alle vlakken gelijk loopt met die van hun leeftijdgenoten. Op sommige gebieden ontwikkelen zij zich trager,
op andere juist sneller.
Mensen met autisme denken en waarnemen vaak op een bijzondere manier - dat is een waardevol en uniek
talent. Veel mensen met autisme kunnen goed hun draai vinden in het leven. Maar velen van hen ondervinden
ook problemen - kleine en grote - waardoor zij vastlopen. Participatie en levensvreugde is voor hen niet
vanzelfsprekend. De NVA zet zich ervoor in dat participatie voor álle mensen met autisme haalbaar is en dat zij
allemaal in staat worden gesteld om een betekenisvol leven te leiden.
Pas in de jaren 90 is het tot de psychiatrie doorgedrongen dat autisme ook vaak voorkomt bij mensen met een
normale of hoge intelligentie. Voor die tijd werd de diagnose vrijwel alleen gesteld bij mensen met een
verstandelijke beperking. Volwassenen met autisme en een normale intelligentie moeten nog altijd lang
wachten op een diagnose. Voordat het eindelijk zover is, heeft deze groep vaak jarenlang teleurstellingen
moeten incasseren omdat zij niet begrepen waarom zij vastliepen op school, op hun werk en of in hun relatie.
Vroegtijdige signalering, diagnostiek en behandeling heeft een positief effect op de
ontwikkelingsmogelijkheden van mensen met autisme. En daarmee op de kans dat zij volwaardig kunnen
deelnemen aan de maatschappij. De NVA maakt zich daarom sterk (bij zowel landelijke als regionale politici,
wetenschappers en vertegenwoordigers van beroepsgroepen) voor vroegtijdige diagnostiek. De NVA maakt
daarbij gebruik van gegevens uit het Nederlands Autisme Register, een samenwerking van de NVA en de
Universiteit van Amsterdam.
Voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking - naar schatting dertig procent van alle mensen
met autisme - is het extreem moeilijk om zich uit te drukken en om door anderen te worden begrepen. Voor
hen is goede zorg op maat van het grootste belang. Ook hiervoor maakt de NVA zich sterk.
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3. ORGANISATIE
De NVA is een landelijke vereniging met 12.000 leden die de belangen behartigt van mensen met autisme en
hun naasten. De vereniging is statutair gevestigd in De Bilt en kent gewone en buitengewone leden. De
statuten van de vereniging zijn te vinden op de website: www.autisme.nl. Onze organisatie heeft geen
winstoogmerk.
BTW-nummer: NL.0047.12.924.B01
Nummer RSIN: 004712924
Kvk-nummer: 40516257.
Adres:
Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt.
De ledenraad
De algemene vergadering van afgevaardigden (AVA) van de NVA wordt gevormd door de ledenraad. Deze
ledenraad bestaande uit twaalf afgevaardigden (de regiovoorzitters) is verantwoordelijk voor de regioactiviteiten die landelijk met elkaar zijn afgesproken. De afgevaardigden worden door en uit de leden gekozen.
Naast elke afgevaardigde wordt één vaste plaatsvervanger gekozen. Beiden maken deel uit van het
regiobestuur waarvoor zij afgevaardigde zijn.
De ledenvergadering komt jaarlijks - binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar - bijeen om de
volgende onderwerpen te bespreken: het jaarverslag, de jaarrekening en de verantwoording (inclusief het
verslag van de accountant) en de benoeming van de accountant. Daarnaast worden voorstellen van het
algemene bestuur, de ledenraad of één van de afdelingsbesturen besproken. In 2015 is de AVA één keer bijeen
geweest. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt dat op verzoek is op te vragen.
Het bestuur
Het bestuur ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid en neemt - in overleg met de directie -beslissingen op
strategisch niveau. Het bestuur houdt toezicht op de directie, die belast is met de dagelijkse leiding van de
vereniging. Als gevolg van de bestuurlijke fusie met oudervereniging Balans wordt het bestuur sinds medio
2014 gevormd door drie leden van het oorspronkelijke bestuur van Balans (één vacature in 2015), drie leden
van het oorspronkelijke bestuur van de NVA en één voorzitter. Het bestuur bestaat naast de voorzitter uit één
vicevoorzitter, één penningmeester en vier algemene bestuursleden. Het bestuur komt zes keer per jaar
bijeen. In 2015 is één nieuw bestuurslid benoemd: M. van den Heuvel.
Het huidige bestuur bestaat uit:
H.P.A.M. Bosch, voorzitter
C.G. Teppema, penningmeester
M.P.L. van den Heuvel, bestuurslid
H.P.G.M. Holzmüller, bestuurslid
E.M. Ribbens, bestuurslid
E.A.J.M. Reijnen, vicevoorzitter
De leden van het bestuur kunnen buiten de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de
mogelijkheid van herbenoeming voor nog eens vier jaar.
Benoeming van ten hoogste drie van de bestuurders, niet zijnde de voorzitter, kan door het bestuur op
bindende voordracht plaatsvinden. Benoeming van deze leden vindt plaats door de ledenraad. Drie van de
bestuurders van de vereniging, niet zijnde de voorzitter, maken tevens deel uit van het bestuur van Balans.
Bestuurders van de vereniging ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder geen bezoldiging, wel een
onkostenvergoeding.
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Overzicht bestuur NVA en Balans - januari 2015
Naam

Eerste
zittingsperio
de

Tweede
Datum
zittingsperi herbenoemen
ode

Datum
aftreden

Portefeuille

Harrie Bosch
voorzitter

6-12-2012 /
6-12-2016

6-12-2016
/
6-12-2020

6-12-2016

6-12-2020

Governance, waaronder
de besturen als zodanig,
maar ook in relatie tot
verenigingen en de
organen van de
vereniging. Primair
aanspreekpunt voor de
directeur. Is lid van
renumeratiecommissie
(personeelszorg
directeur). Bestuurlijke en
strategische
positionering,netwerken
(politiek-bestuurlijk)

Vincent Baalman
vice-voorzitter

2012/2016

-

-

Juli 2015

Bestuurlijke externe
activiteiten

Coen Teppema
penningmeester

2012/2016

2016/2020

2016

2020

Financiën

Ad van Wijlen

2006/2010

2010/2014

-

Juli 2015

Leerstoornissen en
strategisch beleid

Evelien Ribbens

2012/2016

2016/2020

2016

2020

Organisatie/personeel, lid
renumeratiecommissie.
Strategie, positionering,
inbreng vanuit ervaring op
gemeentelijk niveau

Marieke Holzmüller 1-7-2012 /
1-7-2016

1-7-2016 /
1-7-2020

1-7-2016

1-7-2020

Vrijwilligers/regio/verenigin
gen. Aanvullend:
organisatie en personeel.

Egbert Reijnen

1-7- 2014 /
1-7- 2018

1-7- 2018 / 1-7- 2018
1-7- 2022

1-7- 2022

Inhoud, strategie,
positionering, netwerk,
vanaf 1-7-2015
vicevoorzitter

Martijn van den
Heuvel

1-7-2015

1-7-2019/
1-7-2023

1-7-2023

vacature

1-7-2015

1-7-2020

Marketing, positionering,
strategie & digitalisering
Profielen en procedure nog
nader te bepalen

Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
Nevenfuncties bestuursleden
De heer H.P.A.M. Bosch is directeur-bestuurder van woningstichting Waterweg Wonen Vlaardingen. Tevens is
hij bestuurslid bij Aedes, brancheorganisatie van corporaties. De heer Bosch is voorzitter van het bestuur van
DE KOM, theater- en kunstencentrum Nieuwegein. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht bij
Axioncontinu, een organisatie voor ouderenzorg in Utrecht en omgeving.
De heer C.G. Teppema is, naast zijn functie van penningmeester bij Balans, Chief Credit Officer bij Pemberton
Asset Management in Londen. Tevens is hij bestuurslid van twee dochterondernemingen van Pemberton Asset
Management in Luxemburg en Jersey. De heer Teppema is voorzitter bij de Stichting Exploitatie Hilversum.
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De heer M.P.L. van den Heuvel is zelfstandig interim-manager en strategie-consultant vanuit zijn eigen
onderneming Yellow Hill.
Mevrouw H.P.G.M. Holzmüller is bestuurslid vanuit de regiovrijwilligers en managementassistent bij ONVZ
Zorgverzekeraar.
Mevrouw E.M. Ribbens is directeur van Stichting MENS, een organisatie voor maatschappelijke ondersteuning
(welzijn) in De Bilt. Daarnaast is zij bestuurslid van Stichting Viel Goed.
De heer E.A.J.M. Reijnen is directeur van Quli BV, een online-zorgportaal. Daarnaast is hij voorzitter van Reach
Another Foundation, penningmeester bij Stichting Vakanties Autisme, vice-voorzitter van de Werkgroep Vanuit
Autisme Bekeken en bestuurslid van Passwerk België.
De directie
De directeur van de NVA, Swanet Woldhuis, is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en met de
aansturing en de ontwikkeling van het landelijke bureau. Dit betekent dat zij onder andere is belast met het
verduidelijken van strategische ontwikkelingen aan het bestuur, het voorbereiden en uitvoeren van besluiten,
het ondersteunen van afdelingsbesturen, het aanstellen, schorsen en ontslaan van medewerkers, het
vaststellen van hun rechtspositie, alsmede het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden ter
realisering van de doelstellingen van de vereniging. De directeur wordt bijgestaan door medewerkers van het
landelijk bureau. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur van de vereniging.
De salariëring van de directie valt binnen de normen van de WNT (Wet Normering Topinkomens), zie ook de
NVA Jaarrekening 2015, pagina 22. Mevrouw Woldhuis is 55,56% aangesteld bij de NVA. Het jaarinkomen valt
binnen het maximum van 158.000 euro volgens de Goeden Doelen Nederland Beloningsregeling. Aan de
directie zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
Swanet Woldhuis is tevens directeur van Oudervereniging Balans. Daarnaast is zij vicevoorzitter van de Raad
van Toezicht bij de GGZ-Eindhoven, Arbiter Commissie Governance bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en
directeur van Het AutismeFonds. Zij maakt tevens deel uit van de Werkgroep Vanuit Autisme Bekeken.
CAO
Al het personeel van de NVA valt onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
Regionale organisatie
De 11 regio’s van de NVA werken elk met een eigen regiobestuur dat verantwoordelijk is voor de werving en
de aansturing van de vrijwilligers. De regiobesturen geven op lokaal niveau invulling aan de doelstellingen van
de NVA. Ze zijn verantwoordelijk voor de regionale Autisme Informatie Centra (AIC’s) en de overige regionale
activiteiten zoals lotgenotencontact en belangenbehartiging. De regionale vrijwilligers worden ondersteund
door het landelijke bureau in De Bilt dat onder andere de administratie verzorgt.

Klachtenprocedure
In 2015 zijn er bij de Klachtencommissie van de NVA geen klachten binnengekomen. De klachtenprocedure
van de NVA bestaat in eerste instantie uit een informele behandeling van de klacht, in een gesprek met de
persoon of personen op wie de klacht betrekking heeft. Dit gesprek kan desgewenst plaatsvinden in
aanwezigheid van een onafhankelijke bemiddelaar. Blijft een voor beide partijen aanvaardbaar resultaat uit,
dan kan de klacht worden ingediend bij de Klachtencommissie van de vereniging. Deze commissie oordeelt
over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de klacht. De klachtencommissie is niet gerechtigd tot het
nemen van maatregelen, maar kan wel aanbevelingen doen aan het bestuur. Het adres waar een klacht
gedeponeerd kan worden is: Weltevreden 4a, 3731 AL, De Bilt.
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Samenwerkende organisaties
De NVA werkt steeds vaker nauw samen met andere partners om de belangen van mensen met autisme te
behartigen. In 2015 maakte de NVA deel uit van twee koepelorganisaties: LPGGz en Ieder(In). Belangrijke
samenwerkingspartners waarmee we gezamenlijke producten of diensten leveren zijn Balans (gezamenlijke
Academy), Vrije universiteit Amsterdam (gezamenlijk Nederlands Autisme Register), Academische
werkplaatsen (Reach-Aut en Samen Doen). Daarnaast werkt de NVA nauw samen met andere goede-doelenorganisaties zoals Papageno.
De NVA is initiatiefnemer van en maakt deel uit van de verschillende regionale Autismenetwerken waarin
organisaties uit verschillende sectoren met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld uit de gehandicaptenzorg, de
jeugdzorg, het onderwijs en de zorgverzekeraars.
Net als in 2014 was de NVA in 2015 actief in de werkgroep Vanuit Autisme Bekeken van het ministerie van
VWS, samen met partners als Per Saldo, MEE en het Dr. Leo Kannerhuis.

4. Missie, Visie & Sociale impact
Missie & Visie
De NVA is al ruim 35 jaar dé belangenvereniging voor mensen met autisme en hun naasten. Ons doel is de
maatschappelijke positie van kinderen en volwassenen met autisme te versterken, onder andere door hun
participatie in de samenleving te bevorderen. Dit doen wij onder andere door middel van belangenbehartiging,
betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact. Alles wat wij doen, doen wij zoveel mogelijk vanuit
het perspectief van mensen met autisme.
De NVA wil de emancipatie en de ‘eigen kracht’ van mensen met autisme bevorderen. Bijvoorbeeld door hen
een actieve rol te geven in verschillende NVA-projecten. Ook wil de NVA direct betrokkenen ‘bijscholen’, zoals
partners, gezinsleden, leraren, werkgevers en sportcoaches. Zodat zij mensen met autisme optimaal kunnen
helpen om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien.
De NVA werkt aan onderstaande doelen:
•

PARTICIPATIE VOOR IEDEREEN MET AUTISME

•

EMANCIPATIE EN EMPOWERMENT VERSTERKEN (persoon & omgeving)

•

VERKORTEN ZOEKTOCHT OUDERS & VOLWASSENEN

•

BEVORDEREN VROEGSIGNALERING EN DIAGNOSTIEK

•

LEVENSFASE & LEVENSLOOP BUDGET IN GEMEENTEN

•

VAARDIGHEDEN LERAREN & ONDERWIJS VERBETEREN

•

ONDERWIJS OP MAAT EN VOORKOMEN VAN THUISZITTEN

•

KLEINSCHALIGE WOONVORMEN VOOR KINDEREN, JONGEREN EN VOLWASSEN

•

WERKGEVERS INZICHT GEVEN IN KRACHT VAN AUTISME

•

SPORTVERENIGINGEN AUTISMEVRIENDELIJK MAKEN

•

ONDERZOEK AUTISME VERBETEREN MET ACADEMISCHE WERKPLAATSEN
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•

PROFESSIONALISEREN ERVARINGDESKUNDIGHEID AUTISME

•

SAMEN MET PARTNERS REGIONALE EN LANDELIJKE AANDACHT AUTISME VERGROTEN

•

STIMULEREN & ZICHTBAAR MAKEN INNOVATIE AUTISME

•

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & VOLWASSENEN MET AUTISME

•

VOORKOMEN VAN EENZAAMHEID EN BEVORDEREN VAN SOCIALE CONTACTEN

•

INSPIREREN VAN KINDEREN, VOLWASSENEN EN OUDERS DOOR ERVARINGSDESKUNDIGEN

•

AWARENESS AUTISME VERGROTEN VIA LANDELIJKE EN REGIONALE MEDIA

Sociale impact
De NVA is ervan overtuigd dat een autismevriendelijke samenleving voor iedereen voordelen oplevert, niet
alleen voor mensen met autisme. Op scholen zijn het bijvoorbeeld niet alleen de leerlingen met autisme die
last hebben van een teveel aan prikkels of een gebrek aan structuur in de klas. En op de werkvloer vaart
iedereen er wel bij als werkgevers rekening houden met ieders unieke mix van talenten en minder goed
ontwikkelde vaardigheden. Heldere afspraken op het werk is voor werknemers én werkgevers plezierig.
Bovendien beschikken mensen met autisme vaak over bijzondere vaardigheden die bedrijven nodig hebben
om betere prestaties te kunnen leveren.

5. Autisme awareness
AutismeCongres 2015
Op 13 november 2015 vond het jaarlijkse NVA-AutismeCongres plaats in het Beatrixtheater van de Jaarbeurs
Utrecht. Het congres werd bezocht door ongeveer 1000 bezoekers.
Bijzonder was dat het congres werd geopend door ervaringsdeskundige Floyd Jimenez Fernandez, één van de
jongeren die nauw is betrokken bij de ontwikkeling van de sociale app AutThere. Hij verzorgde de opening,
samen met NVA-directeur Swanet Woldhuis.
Jeroen Dewinter (GGz Eindhoven en Tilburg University) gaf een lezing over seksualiteit en autisme, Monique
Post (NVA-ambassadeur) over het belang van maatwerk bij autisme, Sander Begeer (VU Amsterdam en
Nederlands Autisme Register) over levensloop bij autisme, Hilde Geurts (Universiteit van Amsterdam en Dr.
Leo Kannerhuis) over geluksfactoren bij autisme, Steven Degrieck (Autisme Centraal) over autisme en
prikkelverwerking en Aline Saers (Per Saldo) over autismehulpverlening en PGB.
Tijdens het congres reikte NVA-ambassadeur Birsen Basar de HanneMiekeprijs uit aan Suzanne AgterbergRouwhorst voor haar onderzoek Autisme, een andere wereld. Agterberg-Rouwhorst is ook de bedenker van
het Autismepaspoort. In dit paspoort staan onder andere de kwaliteiten, beperkingen en behoeften van
mensen met autisme. De NVA beveelt het gebruik van dit paspoort aan, bijvoorbeeld op scholen.
Autismeweek 2015
Van 28 maart tot en met 4 april 2015 vond de Autismeweek plaats, georganiseerd door de NVA en het
AutismeFonds. Tijdens deze week werd de landelijke awareness-campagne gelanceerd Autisme is niet te
genezen, onbegrip gelukkig wel van communicatiebureau Westerlingen. Deze campagne bestond onder
andere uit zes portretten van jongeren met autisme. Het betrof de portretten van zes van de twaalf jongeren
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die nauw zijn betrokken bij de ontwikkeling van de sociale app AutThere. Deze portretten stonden op in totaal
180.000 posters en gratis Boomerang-kaarten en zijn daarnaast ook verspreid via de sociale media en via
banners op websites van onder andere radiozenders. De website watdachtjevanmij.nl ondersteunde de
campagne.
Tijdens de Autismeweek stonden persoonlijke verhalen van mensen met autisme op You Tube centraal. Deze
verhalen werden verteld door mensen met autisme zelf, hun naasten en betrokkenen zoals hulpverleners.
Hierdoor maakte het grote publiek op een bijzondere manier kennis met autisme en zagen zij op hoeveel
verschillende manieren autisme tot uiting kan komen.
Om de mensen met autisme te ondersteunen bij het opnemen van de YouTube-filmpjes, werden er op zes
verschillende locaties ‘praatzuilen’ geplaatst, met een touchscreen-monitor, een camera en een microfoon.
Deze video’s werden vervolgens op het NVA-YouTube kanaal geplaatst en via de sociale media gedeeld met
het grote publiek.
Ook op regionaal niveau was er veel aandacht voor de Autismeweek. Zo organiseerden de Autisme Informatie
Centra bijvoorbeeld inloopmiddagen, informatiemarkten en lezingen.

De Autismeweek werd mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij en Coop-supermarkten.

Wereld Autisme Dag
Tijdens Wereld Autisme Dag, op 2 april 2015, opende ervaringsdeskundige Gijs Horvers samen met Merel van
Vroonhoven (voorzitter van de werkgroep Vanuit Autisme Bekeken) met een gongslag de handel op de
aandelenbeurs in Amsterdam (Euronext). Hiermee vroegen zij aandacht voor mensen met autisme, met name
op de werkvloer. Dit evenement was georganiseerd door de NVA. Dit jaar stond de samenwerking met de
werkgroep Vanuit Autisme Bekeken van het ministerie van VWS, het AutismeFonds en verschillende
ervaringsdeskundigen centraal.
Autismevriendelijkheidsprijzen
Op 28 mei 2015 werd de Autismevriendelijkheidsprijs voor organisaties uitgereikt aan Auti-Start in Steenwijk.
Deze organisatie begeleidt en ondersteunt gezinnen met één of meerdere kinderen met autisme. De
Autismevriendelijkheidsprijs voor personen ging naar Annemarie van Grunsven en Ankie Persoons van de
TechniekFabriek in Houten waar kinderen met én zonder autisme workshops kunnen volgen in onder andere
houtbewerking en elektronica.
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6. Belangenbehartiging
Op 10 februari werd de NVA geïnterviewd door RTV Utrecht over veranderingen in het leerlingenvervoer.
Op 14 maart waren de tweelingbroers Mike en Jeffrey te gast bij het VARA-programma Pauls Puber Kookshow.
Zij vertelden onder andere over de sociale app AutThere die zij mede-ontwikkeld hebben.
Op 31 maart besteedde het programma Tijd voor MAX van omroep MAX aandacht aan de Autismeweek. Te
gast was onder andere Robbert de Leeuw, één van de jongeren die de sociale app AutThere heeft medeontwikkeld.
31 maart besteedde het RTLXL-programma Koffietijd aandacht aan de NVA-Autismeweek. De NVA was te gast,
samen met een aantal jongeren die de sociale Aut-There App hebben mede-ontwikkeld. De jongeren vertelden
over de app en het AutThere-project.
Op 1 april besteedde het RTLXL-programma Koffietijd aandacht aan Wereld Autisme Dag, onder andere door
middel van een interview met jobcoach Tom Romijn en zijn dochter Marleen die autisme heeft. Het gesprek
ging over wat het betekent om autisme te hebben, bijvoorbeeld op het gebied van werk en sociale contacten.
Ook was er aandacht voor de sociale app AutThere die tijdens de autismeweek werd gepresenteerd.
Op 6 april werden we geïnterviewd over de nieuwe sociale app AutThere door BNR-Nieuwsradio.
Op 26 juni stuurde de NVA, samen met onder andere Balans, BOSK, Per Saldo en Ieder(in), een visiebrief aan
de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Tweede Kamer
over de bekostiging van onderwijs en zorg aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. In de brief
werden zorgen geuit over de voortgang van het passend onderwijs.
Op 5 oktober hebben we met VAB het rapport Maatschappelijke business case: levensbrede aanpak bij
autisme. overhandigd aan staatssecretaris Van Rijn van VWS en Jan van Zanen, voorzitter van de VNG. Hieruit
blijkt dat elke euro die een gemeente investeert in levensloopbegeleiding van mensen met autisme, er vier
opleveren aan besparingen. Ook is het rapport overhandigd aan afzonderlijke gemeenten; dit gebeurde in heel
Nederland door mensen met autisme. Daarna zijn vele gemeenten gevolgd en ook nu nog brengen wij dit
onderwerp zoveel mogelijk onder de aandacht bij gemeenten.
Op 9 november schreven de NVA en Balans gezamenlijk een brandbrief aan de Tweede Kamer. Hierin stelden
zij onder andere dat de gemeenten te weinig gebruik maken van de specialistische kennis van de GGZ op het
gebied van autisme en andere aandoeningen. Ook schreven zij dat gemeenten onvoldoende samenwerken
met belangenorganisaties als de NVA en Balans. De brief leidde tot media-aandacht - onder andere over de
dreigende sluiting van de logeerhuizen van het Dr. Leo Kannerhuis. Naar aanleiding hiervan stelde Mona
Keijzer (CDA) Kamervragen en uiteindelijk konden de logeerhuizen toch open blijven.
Op 11 november waren we in het NOS Radio 1 journaal om te praten over de stagnerende samenwerking
tussen gemeenten en verzekeraars. "Er wordt geen gebruik gemaakt van de specialistische kennis die er is, er
wordt niet geluisterd. Mensen met ASS vallen hierdoor tussen wal en schip." We hebben aangegeven dat
gemeenten en verzekeraars patiëntenverenigingen als de NVA en Balans onvoldoende steunen, onder andere
in hun streven om ouders handelingsvaardiger te maken waardoor veel problemen kunnen worden
voorkomen.
Op 9 december stuurden de NVA en Balans, samen met een aantal andere organisaties, een brief aan de Vaste
commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Tweede Kamer, in verband met het Algemeen
Overleg over passend onderwijs op 15 december. Hierin spraken zij zich uit over de noodzaak van de
doorontwikkeling van het passend onderwijs. De wetgeving voor passend onderwijs, de Jeugdwet, de WMO,
de WIZ, de ZVW, de Participatiewet en de Regeling Leerlingenvervoer zijn niet in samenhang tot stand
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gekomen, zo stond in de brief waarmee zij nadrukkelijk de positie van kinderen met een beperking of
chronische ziekte onder de aandacht van de Kamerleden wilden brengen.
Op 12 december werden we geïnterviewd door RTL Nieuws, over de nieuwe Jeugdgezondheid (JGZ)-richtlijn
autismespectrumstoornissen, mede ontwikkeld door de NVA en Balans die al jaren pleiten voor een betere
signalering van autisme bij jonge kinderen. Diezelfde dag stond er ook een artikel over vroegdiagnostiek bij
autisme in de Volkskrant.
Vroegdiagnostiek
In 2015 werd de zogeheten Jeugdgezondheid (JGZ)-richtlijn autismespectrumstoornissen - mede-ontwikkeld
door de NVA en oudervereniging Balans - gepubliceerd door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. De
richtlijn (voluit: Richtlijn Autismespectrumstoornissen - signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek)
is inmiddels ingevoerd op alle Nederlandse consultatiebureaus. In de praktijk betekent dit dat er 8
alarmsignalen voor autisme zijn opgenomen in het Van Wiechenschema dat artsen van consultatiebureaus
gebruiken om te onderzoeken of een kind zich goed ontwikkelt.

Zorg & onderwijs
De NVA heeft in 2015 het ‘Plan van Aanpak Gepaste Zorg’ ondertekend. Zorgprofessionals, leerkrachten,
ouders en anderen beogen met dit plan de zorg, de begeleiding en het onderwijs te verbeteren. Het betreft
een concrete uitwerking van de intentieverklaring tot gepaste zorg die begin 2015 werd getekend naar
aanleiding van het Gezondheidsraadadvies ADHD: medicatie en maatschappij’. Het plan voorziet in vele
initiatieven die onder andere moeten leiden tot een betere samenwerking tussen zorg en onderwijs.
Ondertekenaars van het plan hebben zich tot eind 2016 gecommitteerd aan de uitvoering van alle plannen.
Ondertekenaars zijn: Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN), landelijke oudervereniging Balans,
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der
Pharmacie (KNMP), Landelijke Beroeps Begeleiders in het Onderwijs (LBBO), Landelijke Huisartsen Vereniging
(LHV), Ministerie van OC&W, Ministerie van VWS, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse
Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO),
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de
sectororganisaties voor het Primair en Voortgezet Onderwijs: de PO- en VO-raad.

Vanuit Autisme Bekeken
Ook in 2015 werkte de NVA nauw samen met de Werkgroep Vanuit Autisme Bekeken van het ministerie van
VWS. Dit programma is gericht op herkenning en erkenning van mensen met autisme. Het doel is een
inclusieve samenleving waarin mensen open kunnen zijn over hun autisme en aan kunnen geven hoe zij
optimaal functioneren, bijvoorbeeld op school, in sportclubs en op de werkvloer. Het programma neemt de
kwaliteiten van mensen met autisme als vertrekpunt. De NVA heeft het budget van het programma beheerd in
2014, huisvesting geboden aan programmamedewerkers en samengewerkt in de ontwikkeling van digitale
instrumenten.
In oktober 2015 verscheen het rapport Maatschappelijke business case: levensbrede aanpak bij autisme.
Hieruit blijkt dat elke euro die een gemeente investeert in levensloopbegeleiding van mensen met autisme, er
vier opleveren aan besparingen. Het rapport is overhandigd aan staatssecretaris Van Rijn van VWS en aan Jan
van Zanen, voorzitter van de VNG. Ook is het overhandigd aan afzonderlijke gemeenten; dit gebeurde in heel
Nederland door mensen met autisme. De NVA heeft de business case inmiddels in veel gemeenten onder de
aandacht gebracht en zal dit ook in de toekomst blijven doen.
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Gemeenten & regio
Het vergroten van onze aanwezigheid op lokaal niveau staat hoog op de agenda van de NVA nu een groot deel
van de zorg is overgeheveld naar de gemeenten, zoals de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). Dankzij een financiële bijdrage van de VriendenLoterij zijn er in 2015 twee regiocoördinatoren en drie regio-ondersteuners tijdelijk actief geweest om de slagkracht van de regio’s te
vergroten.
De NVA wil dat de huidige AIC’s behouden blijven, mede dankzij subsidie van de gemeenten. Waar mogelijk
willen wij op lokaal niveau nauw gaan samenwerken met externe partners zoals Stichting Ovaal, Stichting
Mama Vita en Vereniging PAS.
In 2015 heeft de NVA financiële middelen ontvangen van het ministerie van VWS om haar positie binnen de
regionale Autismenetwerken te versterken. Doel is om minimaal één NVA-regiobestuurder of NVA-vrijwilliger
deel te laten uitmaken van zo’n netwerk.
In oktober 2015 verscheen het rapport Maatschappelijke business case: levensbrede aanpak bij autisme van de
VWS-werkgroep Vanuit Autisme Bekeken gepresenteerd aan VNG-voorzitter Jan van Zanen en aan raadsleden
en wethouders in verschillende gemeenten. De NVA maakt deel uit van deze werkgroep.

Onderwijs
De NVA komt op voor de belangen van leerlingen met autisme in het onderwijs. Dit doen wij onder andere
door middel van gesprekken met de Inspectie van het Onderwijs, het ministerie van OCW, de PO-raad en de
VO-raad. Er valt in het onderwijs nog veel te verbeteren. Dankzij de overheveling van de jeugdzorg naar de
gemeenten en de invoering van passend onderwijs is er in theorie steeds meer maatwerk mogelijk in het
onderwijs. Dankzij de decentralisaties verdwijnen de onvruchtbare schotten tussen zorg en onderwijs, zo
luidde de breed gedragen verwachting. In de praktijk blijkt maatwerk in het onderwijs echter nog altijd erg
moeilijk te realiseren.
In 2015 ontwikkelde de NVA, samen met Balans en ChildPoint (een praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie),
het programma ‘Passend Onderwijs in praktijk, samen werken aan ontwikkeling.’ Dit programma moet ervoor
zorgen dat zorgleerlingen de juiste ondersteuning krijgen. Dit wordt onder andere bereikt door ouders,
scholen en zorginstellingen beter te laten samenwerken.
Een belangrijk aandachtspunt van de NVA is het bevorderen van kennis over autisme in het onderwijs. Veel
leraren hebben behoefte aan meer handelingsvaardigheden om leerlingen met autisme goed te kunnen
begeleiden. Mede om die reden heeft de NVA in 2015 de basis gelegd voor de Academy waar leraren vanaf
2016 cursussen kunnen volgen die zijn toegespitst op de dagelijkse praktijk in de klas. Een van de producten
van deze Academy is de module ‘Structuur op school’, ontwikkeld door het Autisme Steunpunt ZuidoostBrabant.

Onderzoek/Nationaal Autisme Register
Het Nederlands Autisme Register (NAR) volgt langere tijd de levensloop van mensen met autisme via online
vragenlijsten. De gegevens die hieruit voortkomen zijn waardevol voor onderzoek, bijvoorbeeld naar factoren
die de levenskwaliteit van mensen met autisme kunnen verbeteren. Er zijn inmiddels twee NAR-rapportages
gepubliceerd, één in 2015 en één in 2013. Het NAR is opgericht door de NVA in samenwerking met de Vrije
Universiteit Amsterdam.
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Onderzoek/Academische Werkplaatsen Autisme
De academische Werkplaatsen Samen Doen! en Reach-Aut moeten leiden tot meer verbinding tussen de
praktijk en wetenschappelijke kennis over autisme. Het idee is dat deze verbinding uiteindelijk zal leiden tot
betere behandeling en begeleiding van mensen met autisme. De werkplaatsen worden gefinancierd door
ZonMW, in opdracht van het ministerie van VWS. In zowel Samen Doen! als Reach-Aut werken verschillende
organisaties samen. De NVA maakt deel uit van beide werkplaatsen.

Expertgroepen
NVA-Expertgroepen kunnen gevraagd én ongevraagd advies geven aan het landelijk bestuur en de directie. Op
deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid en de visie van NVA. Ook kunnen zij op eigen initiatief
in gesprek gaan met instanties en instellingen. In een Expertgroep zitten zowel ervaringsdeskundigen als
professionals. De Expertgroep ‘Autisme en verstandelijke beperking’ is een van de eerste NVA-expertgroepen.

Autipas
In 2015 hebben 1.265 mensen de Autipas besteld. Hiermee is het totale aantal uitgereikte Autipassen
gekomen op ongeveer 15.000. Met de Autipas kan iemand in noodsituaties snel duidelijk maken dat hij
autisme heeft waardoor misverstanden en crisissituaties kunnen worden voorkomen. Bijvoorbeeld tijdens
onverwachte situaties die bij mensen met autisme onrust en paniek kunnen veroorzaken, zoals politie- en
douanecontroles.

Kwaliteitskeurmerk Autisme
In 2015 is door de Stichting Register Instituut het Kwaliteitsregister Autisme in het leven geroepen met het
bijbehorende Keurmerk Autisme. De NVA wil hieraan gaan meewerken, onder ander door het aanbieden van
nascholing aan professionals die met mensen met autisme werken, zoals rijschoolhouders,
levensloopbegeleiders en sportleraren. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moet iemand aan
verschillende eisen voldoen. Het regelmatig volgen van bijscholing is daar één van.

7. Participatie & ondersteuning belanghebbenden.
De NVA heeft in 2015 tal van activiteiten georganiseerd met als doel de ondersteuning, participatie en
zelfredzaamheid van mensen met autisme en hun naasten te vergroten.
Autisme Informatie Centra
De ongeveer dertig regionale AIC’s van de NVA hebben in 2015 diverse informatieve activiteiten
georganiseerd. Bijvoorbeeld informatiemarkten tijdens de Autismeweek, het AutismeCongres Noord met
onder andere spreker Martine Delfos, informatiebijeenkomsten rond het onderwerp ‘autisme en een
verstandelijke beperking’, voorlichtingsbijeekomsten over het PGB en thema-avonden rond onderwerpen als
‘vrouwen en autisme’ en ‘partners van mensen met autisme.’
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Informatie- en advieslijn
De NVA heeft een informatie- en advieslijn waar mensen met autisme en hun naasten terecht kunnen met
vragen over autisme. De vragen worden telefonisch of per mail beantwoord door getrainde,
ervaringsdeskundige vrijwilligers. Deze vrijwilligers maken gebruik van de kennis over autisme die bij de NVA
beschikbaar is.
Alle vrijwilligers krijgen een basistraining en worden daarna regelmatig bijgeschoold om hun werk zo goed
mogelijk te kunnen blijven doen. In 2015 heeft de informatie- en advieslijn naast algemene spreekuren, ook
een wekelijks spreekuur gehad voor vragen rondom werk.
In 2015 zijn er door onze vrijwilligers maandelijks gemiddeld 120 telefonische vragen en 100 vragen per mail
beantwoord.
Steunpunt Autisme en werk
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In het kader van het project Open voor Werk heeft de NVA in 2015 het Steunpunt Autisme en Werk kunnen
realiseren. Open voor Werk (voorheen Sociale Activering en werk) is een landelijk samenwerkingsproject dat
ernaar streeft (ex)ggz-cliënten, familie, gemeenten, werkbemiddelaars en werkgevers dichter bij elkaar te
brengen. Het project wordt gefinancierd door het Fonds PGO.
Het Steunpunt Autisme en werk is een telefonische advieslijn (iedere woensdag van 10-00-16.00) voor mensen
met autisme, werkgevers en begeleiders. Medewerkers van het steunpunt zijn getrainde
ervaringsdeskundigen. Het steunpunt is onderdeel van de Informatie en Advieslijn van de NVA.

Auti-Doe-Dagen
Tijdens Auti-Doe-Dagen zijn (pret)parken en musea zoveel mogelijk exclusief geopend voor (of aangepast aan)
mensen met autisme. Grote drukte en overmatige prikkels worden op deze dag zoveel mogelijk vermeden.
Op 28 maart is de Auti-Doe-Dag georganiseerd in het Dolfinarium in Harderwijk als start van landelijke
awareness-campagne tijdens de Autismeweek. Na de opening van de Autismeweek konden de ongeveer 450
bezoekers onder andere genieten van de prikkelarme show ‘Aqua-Bella’.
Op zondag 19 juli vond de Blauwe Zondag plaats, een prikkelarme middag voor mensen met autisme op de
kermis van Tilburg. Deze Auti-Doe-Dag is bedacht door Gijs Franken, organisator van de jaarlijkse Blauwe
Zondag. Na ontvangst in De Harmonie door onder andere wethouder Erik de Ridder, bezochten naar schatting
honderd bezoekers de kermis, begeleid door vrijwilligers van de NVA en het AutismeFonds. Speciaal voor deze
dag waren de harde muziek en de knipperende lichten op de kermis grotendeels uitgezet.
Auti-Doe-Dagen worden financieel mogelijk gemaakt door de NSGK, Stichting Zonnige Jeugd en de
VriendenLoterij.

Dam tot Damloop
Net als afgelopen jaren hebben ook in 2015 weer mensen meegelopen voor de NVA met de Dam tot Damloop
om zo aandacht te vragen voor autisme. De Dam tot Damloop is een bekende wandeltocht van Amsterdam naar
Zaandam en vond dit jaar plaats op 19 september. Er liepen 40 mensen mee voor de NVA.

AutThere
AutThere is een sociale app voor jongeren met autisme. Dankzij deze app is het voor hen eenvoudiger om met
elkaar in contact te komen en vriendschappen te sluiten. Zo kan een sociaal isolement worden voorkomen.
Bijzonder is dat de app is mede-ontwikkeld door jongeren met autisme.
AutThere bestaat ook uit een ondersteunende website die werd gelanceerd tijdens de Autismeweek 2015. De
jongeren die AutThere hebben mede-ontwikkeld hebben ook deelgenomen aan de awareness-campagne
Autisme kan je niet genezen, onbegrip gelukkig wel. Het portret van zes van hen stond op de in totaal 180.000
campagne-affiches en gratis Boomerangkaarten.
Betrokkenen van AutThere hebben in 2015 ook deelgenomen aan Employer 1.0, een wedstrijd van de
gemeente Eindhoven waarbij plannen konden worden ingestuurd om de afstand tot de arbeidsmarkt van
mensen met een beperking te verkleinen. Met hun inzending AutThere2work werden zij één van de vijf
finalisten. AutThere is een initiatief van de NVA en het AutismeFonds en werd mogelijk gemaakt dankzij
financiële steun van de VriendenLoterij
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Tips & trucs tegen stress

Samen met wetenschappers en ervaringsdeskundigen heeft de NVA in 2015 in kaart gebracht waardoor
mensen met autisme last krijgen van stress en welke tips en trucs zij zelf hebben bedacht om deze stress te
verminderen. De resultaten van dit project zijn in 2015 op de website autisme.nl geplaatst. Het ‘stressproject’
is mede mogelijk gemaakt door: Stichting Voorzorg Utrecht, het VSB-Fonds, Stichting Dijkverzwaring, Stichting
Jong en het Revalidatiefonds. Het wordt geborgd door het AutismeFonds.

Lotgenotencontact
De NVA biedt haar leden - volwassenen met autisme, ouders, partners en andere direct betrokkenen - vele
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Het is voor hen fijn om contact te hebben met mensen aan wie je niet
alles hoeft uit te leggen.
Lotgenotencontact is in 2015 georganiseerd voor verschillende doelgroepen: voor volwassenen, ouders,
(ex)partners, kinderen van een ouder met autisme en overige naasten. De gespreksleiders van deze groepen
zijn betrokken en getrainde NVA-vrijwilligers met (ervarings-)kennis van autisme. Daarnaast biedt de NVA
mensen met autisme en hun naasten vele andere mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens
een themadag, congres, informatieavond in de regio, Auti- Doe-Dag of een toneel- of filmvoorstelling.

8. Communicatie belanghebbenden
De NVA heeft intensief contact met haar belanghebbenden. Zoals mensen met autisme en direct betrokkenen
zoals ouders, partners, familieleden, verzorgers, voogden, curatoren en mentoren. Ook met de
koepelorganisaties zoals IederIn, Per Saldo en LPGGz is in 2015 regelmatig contact geweest. Daarnaast
overlegt de NVA regelmatig met beroepsverenigingen uit de zorg en het onderwijs met als doel het perspectief
van mensen met autisme mee te nemen in de ontwikkeling van bijvoorbeeld leermiddelen, behandelvormen,
richtlijnen en protocollen. De NVA is tevens internationaal actief binnen Autism Europe.
Informatie over de wensen, vragen en klachten van onze belanghebbenden verzamelen wij onder andere aan
de hand van steekproeven en enquêtes en via de sociale media. Daarnaast voert de NVA regelmatig
gesprekken met belanghebbenden, bijvoorbeeld tijdens de ledenvergaderingen, projecten, werkgroepen, via
de telefonische advieslijnen, tijdens ontmoetingen in de regionale advies- en informatiecentra (AIC’s) en
tijdens activiteiten zoals het AutismeCongres.
Ledenblad Engagement met Autisme
De NVA geeft elk kwartaal het toegankelijk geschreven tijdschrift Engagement met autisme uit in een oplage
van 13.000 exemplaren. Elk nummer biedt actuele en relevante verhalen, bijvoorbeeld over passend
onderwijs, prikkelverwerking of de combinatie van autisme en een verstandelijke beperking.
Het tijdschrift werkt volgens een vaste formule met terugkerende rubrieken. Mensen met autisme zelf komen
in Engagement met autisme ook nadrukkelijk aan het woord. Onder meer in columns (van onder andere
Diederik Weve, Irene Post en Kim van der Ende) en interviews (in 2015 onder andere met schrijfster Henny
Struik en NVA-Ambassadeur Birsen Basar). Belangrijke thema’s waren in 2015 onder andere: ‘autisme &
sociale relaties’ en ‘wetenschap & praktijk’.
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Website
In 2015 heeft de NVA flink geïnvesteerd in haar site, www.autisme.nl. Dit was mogelijk dankzij de twee
projecten ‘Tips en trucs tegen stress’ en ‘Digitale Toolkit’. De website is aangevuld met de sectie ‘Tips&Links’
waar uitgebreide informatie is te vinden over de volgende onderwerpen.
-Autisme en stress
-Autisme en levensloopbegeleiding
-Autisme en onderwijs
-Autisme en studeren
-Autisme en vrije tijd
-Autisme en een verstandelijke beperking
-Autisme en wonen.
In 2015 had de website in totaal 450.000 (353.028 in 2014) unieke bezoekers en 1.800.000 paginaweergaven
(1.697.880 in 2014).
Het project ‘Digitale Toolkit' werd mede mogelijk gemaakt door Fonds NutsOhra en Stichting Jong en wordt
geborgd door het AutismeFonds. Het project ‘Tips en trucs tegen stress’ werd mede mogelijk gemaakt door
Stichting Voorzorg Utrecht, het VSBfonds, Stichting Dijkverzwaring, Stichting Jong en het Revalidatiefonds en
wordt eveneens geborgd door het AutismeFonds.
Digitale nieuwsbrief Auti-Nieuws
De digitale nieuwsbrief Auti-Nieuws biedt maandelijks actuele informatie over autisme en de activiteiten van
de NVA. De nieuwsbrief wordt ook gebruikt om leden en potentiële leden te attenderen op de voordelen van
een NVA-lidmaatschap. Ook worden het NVA-ledenblad Engagement met Autisme en de NVA-website onder
de aandacht van een groot publiek gebracht. Auti-nieuws heeft ongeveer 22.000 abonnees..
Social media
De NVA ziet Facebook en Twitter als belangrijke interactieve communicatiemiddelen waarmee actuele
informatie over autisme en de activiteiten van de NVA onder de aandacht kunnen worden gebracht van haar
achterban. Ook stellen de sociale media ons in staat om op de hoogte te blijven van de mening van onze
belanghebbenden over actuele onderwerpen.
Ook wordt met behulp van de sociale media het aantal bezoeken aan de NVA-website vergroot, onder andere
door regelmatig te linken naar deze site. Dit heeft een positieve invloed op de Google ranking en dus op de
vindbaarheid van onze website.
Eind 2015 had de NVA 8796 volgers op Twitter. Eind 2014 waren dat er 7.059. Onze Facebookpagina had eind
2015 6009 likes, eind 2014 waren dat er 4108.
Net als in 2014 was de NVA ook in 2015 de patiëntenorganisatie met de meeste volgers op Twitter en de
meeste likes op Facebook. Volgens FondsPGO was de NVA in 2015 de op één na meest invloedrijke organisatie
op de sociale media, gelet op haar ‘Cloudscore.’
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Google Adwords campagne
De NVA kan gratis gebruik maken van Google Adwords dankzij een Google Grant van $ 10.000,- per maand.
Dit heeft geleid tot een forse stijging van het aantal bezoekers van onze website.
Met de Adwords campagne wordt bijna de hele website gevolgd.
De NVA wil met de Google Adwords campagne de vindbaarheid van de website vergroten, en zo actief
bijdragen aan de voorlichting over autisme. Daarnaast wil de NVA mensen via de campagne actief aansporen
om lid te worden.

9. Betrokkenheid ervaringsdeskundigen
In 2015 heeft de NVA hard gewerkt aan de versterking van de positie van ervaringsdeskundigen binnen de
vereniging, zoals aangekondigd in het jaarverslag van 2014. Voor de NVA als belangenvereniging is de
ervaringskennis van mensen met autisme en hun naasten essentieel.
Ervaringsdeskundigen hebben in 2015 op verschillende manieren een belangrijke rol gespeeld. Zo waren zij
bijvoorbeeld nauw betrokken bij de organisatie van de Auti-Doe-Dagen, bij de presentatie van het
AutismeCongres, bij de opening van de Autismeweek, bij de campagne Autisme is niet te genezen, onbegrip
gelukkig wel, bij de ontwikkeling van de sociale app Autohere en bij de projecten Tips & Trucs tegen stress en
Digitale Toolkit.
Ook leverden ervaringsdeskundigen in 2015 weer waardevolle bijdragen aan ons ledenblad Engagement met
autisme. Bijvoorbeeld in de vorm van de columns van Diederik Weve, Paul Reukers en Irene Post. Daarnaast
waren er interviews met onder andere schrijfster Henny Struik en NVA-ambassadeur Birsen Basar.
Sinds 2014 overlegt de NVA regelmatig met kritische ervaringsdeskundigen. Zij geven hun mening over het
NVA-beleid en over de NVA-activiteiten. Dankzij deze waardevolle feedback kunnen wij onze organisatie
blijven verbeteren.
Ambassadeurs
In 2015 zijn er naast ambassadeur Birsen Basar twee nieuwe ambassadeurs benoemd, meervoudig
zwemkampioen Marc Evers en autisme-spreker/coach en fotografe Monique Post. Samen met de NVA zetten
zij zich in voor een autismevriendelijke maatschappij waarin mensen met autisme optimaal zijn geïntegreerd
en geaccepteerd.
Omdat zij zelf autisme hebben, zijn zij in staat om dit te doen vanuit het perspectief van mensen met autisme.
De NVA vindt dit bijzonder belangrijk. Daarnaast zijn zij inspirator en rolmodel voor mensen met autisme
doordat zij er alledrie in zijn geslaagd om een succesvol en zinvol leven te leiden, zij het niet zonder vallen en
opstaan.
Birsen Basar
Birsen Basar (30) maakt zich al jaren sterk voor de emancipatie van mensen met autisme. Zij doet dit binnen
de Turkse gemeenschap, maar ook daarbuiten. Naast haar werk voor de gemeente Breda schreef zij twee
boeken over autisme: Ik wil niet meer onzichtbaar zijn en De Jungle van autisme. In 2016 komt haar boek over
autisme binnen verschillende culturen uit. Samen met twee filmmaaksters maakte Birsen ook twee
documentaires, Birsen en Iemand zoals ik.
Birsen: “Ik ben voornamelijk bekend als ‘de Turkse met autisme’ maar ik wil benadrukken dat
ik ambassadeur ben van alle migrantengroepen - van alle landen en culturen. Ik wil mijzelf inzetten om
autisme meer bekendheid te geven bij alle betrokkenen zoals leraren, hulpverleners, familie en dokters. Als
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ambassadeur voor de NVA kan ik een brug slaan tussen de NVA, mensen met autisme, hun naasten en
hulpverleners.”
Birsen is een ervaren autisme-spreker. Zij reist regelmatig door Turkije waar zij onder andere aandacht vraagt
voor de positie van mensen met autisme en een normale intelligentie, een groep die in Turkije nog nauwelijks
wordt (h)erkent.

Marc Evers
Marc Evers (25) is Paralympisch kampioen en Europees Kampioen zwemmen. Als hij twee jaar oud is krijgen
zijn ouders te horen dat hun zoon nooit zal kunnen praten en dat hij beter in een instelling kan gaan wonen.
Het is op dat moment bijna onmogelijk om contact met hem te maken. Marc heeft autisme en een
verstandelijke beperking.
Achttien jaar later staat hij in Londen op de Paralympische Spelen en zet hij een wereldrecord op zijn naam. Er
zullen daarna nog veel andere belangrijke onderscheidingen volgen.
Het levensverhaal van Marc is een inspirerend verhaal over doorzettingsvermogen, hoop en kracht en over
hoe sport kan helpen om je talenten te leren kennen en in jezelf te durven geloven. Ook als je autisme hebt.
Sinds 2015 is Marc Evers ambassadeur van de NVA. Marc: “Ik ga niet uit van mijn beperkingen, maar van mijn
mogelijkheden. Mijn vader zegt wel eens dat mijn beperking autisme juist mijn kracht is. Ik kan mij goed
focussen op de doelen die ik stel.”

Monique Post
Monique Post (33) is eigenaar van Post Presentations/International Autism Wales Education (InAwe),
gespecialiseerd in lezingen, trainingen en consultaties rondom autisme. Daarnaast is zij lid van de
ervaringsraad van het Dr. Leo Kannerhuis en werkt zij als consultant bij de VWS-werkgroep Vanuit Autisme
Bekeken. Op het AutismeCongres 2015 sprak Monique over het belang van maatwerk voor mensen met
autisme en over het belang van het erkennen van ontwikkelingsperspectief.
Sinds 2015 is Monique NVA-Ambassadeur en NVA-afgevaardigde bij Autism Europe. Monique: “Als Europees
ambassadeur kom ik graag in actie voor álle mensen met autisme en hun familie. Ook wil ik graag de kloof
helpen overbruggen tussen de verschillende groepen binnen de wereld van autisme, zodat wij gezamenlijk
kunnen werken aan structurele veranderingen.
Mijn nadruk ligt op respect, gelijkwaardigheid, verbinden en het zoeken naar overeenkomsten. Ik wil graag
goede Nederlandse voorbeelden delen op Europees niveau en innovatieve internationale ontwikkelingen mee
terugnemen naar Nederland.”

10. Vrijwilligers
De NVA is voor een groot deel van haar activiteiten afhankelijk van vrijwilligers. Er zijn regionaal ongeveer 500
vrijwilligers betrokken bij de vereniging. Bij het landelijk bureau zijn dat er ongeveer 25. Ons beleid is er op
gericht om de vrijwilligers te blijven inspireren en duurzaam aan de vereniging te binden.
Vergoeding vrijwilligers
Alle vrijwilligers van de NVA ontvangen een vergoeding conform de regels van de Belastingdienst. Daarnaast
krijgen zij korting op de door de NVA aangeboden cursussen.
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Vrijwilligersdag
De NVA organiseert vanaf 2016 een jaarlijkse vrijwilligersdag waarop vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten en
inspireren. Ook zullen de vrijwilligers op deze dag inhoudelijk worden getraind en geïnformeerd door het
landelijk bureau.

VOG
Sinds 2015 kan de NVA van haar vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

Kennisbevordering vrijwilligers
Om de deskundigheid van vrijwilligers te vergroten krijgen zij regelmatig workshops aangeboden, waaronder
een introductiecursus, de starterscursus AIC en de cursus gesprekstechnieken. Daarnaast zijn er regelmatig
kennisbijeenkomsten over onderwerpen als de Jeugdwet, complexe zorgvragen, passend onderwijs en de
Participatiewet. Voor de partnercontactpersonen, gespreksleiders en vrijwilligers van de Actie-Auti-Dagen zijn
er nog aanvullende trainingen. Alle vrijwilligers ontvangen de informatiemap ‘Belangenbehartiging’.
Vanuit het project ‘PG werkt samen’ van de drie grote koepels - het Landelijk Platform GGz, Ieder(in) en
Patiëntenfederatie NPCF - is in 2015 (en in 2014) de cursus ‘Het woord is aan u’ aangeboden aan onze
vrijwilligers. Deze cursus bestond uit de volgende onderdelen: 1 arbeidsparticipatie en Participatiewet ,
2 Lobby en Belangenbehartiging en 3. Zelfregie. Deze cursus is mede mogelijk gemaakt door Start
Foundation, in het kader van het Brugproject Autisme en Werk.

11. AutismeFonds, donateurs & sponsors
Beleidsdoelstelling 2015-2016
Als gevolg van de decentralisatie van de zorg (ook in het onderwijs) en de daarmee gepaard gaande
bezuinigingen, heeft er een grote verschuiving plaatsgevonden in de subsidieverstrekking door de overheid
aan patiënten-, cliënten- en familieorganisaties. Dit heeft enerzijds tot gevolg dat er minder middelen
beschikbaar worden gesteld, en anderzijds dat meer organisaties een beroep doen op de kleinere fondsen. Het
risico bestaat dat de inkomsten uit fondsenwerving hierdoor zullen teruglopen.
Uitbreiding van autonome financieringsbronnen is van belang voor de financiële stabiliteit van de organisatie.
Dit kan onder andere worden bereikt door de ontwikkeling van eigen activiteiten
De NVA is hier in 2015 actief mee begonnen. Een goed voorbeeld daarvan is de Academy die de NVA, in nauwe
samenwerking met Balans, heeft ontwikkeld. Hier worden trainingen, cursussen en workshops gegeven aan
leden en niet-leden. De Academy richt zich op ervaringsdeskundigen, ouders en onderwijs- en
zorgprofessionals.
De Academy maakt gebruik van ervaringskennis; die verbinden we met kennis uit de wetenschap, de
gezondheidszorg en het onderwijs. Voorbeelden van cursussen zijn: ’Stress hanteren bij autisme’;
‘Ouderpower voor ouders van kinderen met autisme in de pubertijd’, en ‘Structuur in de klas’. We werken
hiervoor samen met verschillende externe partijen, zoals de Universiteit van Amsterdam, het Autisme
Steunpunt Zuidoost-Brabant en Balans. We maken via de Academy ook het aanbod van derden beter zichtbaar
en vindbaar. Zo brengen we al het interessante cursusaanbod op het gebied van autisme in Nederland bij
elkaar.
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Een ander goed voorbeeld van een nieuwe activiteit is Zoek & Vind, een digitale sociale kaart voor mensen met
autisme. Het gaat onder andere over zorg, onderwijs, coaching, wonen en werk. Maar je kan via Zoek & Vind
bijvoorbeeld ook informatie vinden over gespecialiseerde vakantie-organisaties, rijlessen en zwemscholen. De
informatie van Zoek & Vind is altijd betrouwbaar en up to date. Onder mensen met autisme en hun naasten
bestaat grote behoefte aan deze voorziening.
Voor de vermelding op deze digitale sociale kaart wordt van de aanbieders een kleine vergoeding gevraagd. De
NVA verwacht hieruit middelen te genereren ter dekking van de overheadkosten en voor het up tot date
houden van deze voorziening..

AutismeFonds
Het AutismeFonds is een in De Bilt gevestigde stichting. De besturen van de NVA en deze stichting zijn
identiek. Het doel van het Fonds is het werven van financiële middelen voor onderzoek, voorlichting,
educatie, lotgenotencontact en het onder de aandacht brengen van autisme onder een breed publiek.
Het AutismeFonds geeft vier keer per jaar een nieuwsbrief uit voor de circa 1.800 mensen die in de afgelopen
jaren een donatie hebben gedaan of een actie hebben ondernomen voor het AutismeFonds. Hierbij is een
combola met acceptgiro en machtigingsbon bijgesloten, behalve voor de donateurs die een machtiging voor
een periodiek incasso hebben afgegeven en/of een actie hebben opgezet voor het AutismeFonds.
In de nieuwsbrief besteedt het AutismeFonds aandacht aan de projecten die het ondersteunt en aan de acties
die het voert, zoals de statiegeldactie met Coop-supermarkten die in 2015 €31.232 heeft opgeleverd. In elke
nummer van het NVA-ledenblad Engagement met autisme heeft het AutismeFonds twee pagina’s tot zijn
beschikking om aandacht te vragen voor zijn activiteiten.
Deelnemers aan fondsenwervende activiteiten worden over deze activiteiten geïnformeerd via de sociale
media, mailings, nieuwsbrieven, Engagement met autisme en verschillende websites zoals autisme.nl;
autismeweek.nl en autismefonds.nl.
De website van het AutismeFonds had in 2015 ongeveer 7000 unieke bezoekers en 20.000 paginaweergaven.
VriendenLoterij
De NVA is sinds 2009 beneficiënt van de VriendenLoterij. Jaarlijks ontvangen wij een bijdrage van € 200.000,uit de ongeoormerkte lotenopbrengst. Dit bedrag wordt toegevoegd aan specifieke activiteiten die de NVA
organiseert. In 2015 zijn de onderstaande projecten/activiteiten mede-gefinancierd door de VriendenLoterij.
•
•
•
•
•
•
•

De Autismeweek
Versterking van de regio’s
De ontwikkeling van de Academy
De Auti-Doe-Dagen
Het AutismeCongres
Autisme&Stress
Het ledenmagazine Engagement met autisme

Daarnaast ontvangt de NVA ieder jaar ongeveer €25.000 aan lotenopbrengsten van mensen die geoormerkt
voor de NVA meespelen met de VriendenLoterij.
Kostenpercentage eigen fondsenwerving
Het kostenpercentage voor eigen fondsenwerving bedroeg 9,6 %. in 2015 In 2014 was dat 11,1 %. NVA streeft
naar een zo laag mogelijk percentage van kosten voor fondsenwerving ten opzichte van de opbrengsten.
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12. Baten & Lasten
Baten
De baten, waaronder die uit eigen fondsenwerving, bedroegen het afgelopen jaar €1.804.788; In 2014 was dit
€2.777.806. De baten uit subsidies van overheden en derden bedroeg in 2015 €436.796. In 2014 was dit
€1.236.419, waarvan ca. €1,0 mln. ten behoeve van VAB waarbij de NVA penvoerder was van het programma
en circa €1.0 mln beheerde in 2014 voor VAB.
Van de baten uit eigen fondsenwerving was €663.885 afkomstig uit contributies, €78.058 uit giften en
donaties, €8.638 uit verkoop van artikelen, €29.303 uit abonnementen en €1.000 uit nalatenschappen.
Daarnaast waren er €361.055 aan baten uit acties van derden, met name omdat de NVA beneficiënt is van de
VriendenLoterij. Baten uit beleggingen zijn vastgesteld op €601 (dit betreft rente op banksaldo’s, er is geen
aandelenportefeuille meer). De overige baten bedroegen €225.452 (onder andere opbrengsten congres,
advertenties, cursussen waartegenover ook lasten staan). De NVA ontvangt verder geen overheidssubsidies en
moet haar activiteiten uit andere middelen bekostigen.
Voor de jaren 2013 tot en met 2017 is door de VriendenLoterij een jaarlijks bedrag van €200.000 toegezegd.
De variabele donatie als gevolg van verkochte gelabelde loten bedraagt jaarlijks rond de €25.000. Eind 2015 is
er een bedrag van €59.426 aan subsidies door gemeenten toegezegd voor de exploitatie van de Autisme
Informatie Centra in 2016. Door het FondsPGO is 35.000 toegezegd. Voor het project Nederlands Autisme
Register is een bedrag van €160.000 toegezegd, waarvan €22.500 nog te ontvangen is in 2016.

In vergelijking met het jaar 2014 valt de verdere daling op van het aantal nalatenschappen van €11.046,-- in
2014, tot nog maar €1.000,-- in 2015. Ook het aantal donaties - bijdragen en giften voor de financiering van
projecten - is lager in 2015: €78.058 tegen €131.293 in 2014.
Voor een nadere toelichting op deze cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening 2015.
Lasten
Tegenover de inkomsten staan de lasten die in 2015 €1.732.243 bedroegen. Het grote verschil met 2014
(2.715.501) valt te verklaren uit het eerder genoemde penvoerderschap van de VAB-werkgroep. De lasten zijn
opgebouwd uit de lasten besteed aan de doelstellingen, de lasten ten behoeve van de werving van baten en
de lasten voor beheer en administratie.
De lasten besteed aan de doelstellingen bedroegen in 2015 totaal €1.292.593 en zijn opgebouwd uit lasten
ten behoeve van onderzoek, voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Ook hier valt het grote
verschil ten opzichte van 2014 (€2.172.197) wederom te verklaren door het penvoerderschap van de VABwerkgroep. De lasten ten behoeve van de werving van baten bedroegen over 2015 €74.655. De kosten voor
beheer en administratie bedroegen €364.966, dat is €80.355 lager dan in 2014.
Voor een nadere toelichting op deze cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening 2015.
Bestedingspercentage ten opzichte van de baten
Het bestedingspercentage van baten dat in 2015 aan de doelstellingen is besteed bedraagt 71,6%. In 2014 was
dit 78,2%.
Bestedingspercentage ten opzicht van de lasten
Het bestedingspercentage van lasten dat in 2015 is besteed aan de doelstellingen bedraagt 74,6%. In 2014 was
dat 80,0%.
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Kosten van beheer en administratie
De kosten van beheer en administratie zijn €364.966, dat wil zeggen €80.355 lager dan in 2014. Het verschil
kan voor een belangrijk deel worden verklaard door de nauwe samenwerking met Balans voor wat betreft de
ondersteunende voorzieningen. Dit levert structureel een kostenreductie op voor beide verenigingen.
Daarnaast is er ook in 2015 nog bezuinigd op personeel.
Financiële instrumenten
De vereniging maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die
de vereniging blootstellen aan rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico’s. Om deze risico’s te beheersen
heeft de NVA een beleid opgesteld om risico’s van onvoorspelbare ongunstige marktontwikkelingen (en
daarmee op de financiële prestaties van de vereniging) te beperken.
Kredietrisico
Opgenomen leningen en schulden worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Er zijn geen leningen en schulden.
Renterisico en kasstroomrisico
De NVA krijgt projectgelden per jaar toegewezen en draagt geen renterisico. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en de eventuele rekening-courantschuld bij de bankiers. Er is
geen rekening-courant-schuld en uit hoofde van interest zijn er alleen ontvangsten uit hoofde van interest.
Reële waarde
Er staan geen immateriële vaste activa op de balans gewaardeerd. Deze vraag is voor de vereniging niet van
toepassing.

13. Beleid met betrekking tot reserves

Continuïteits- en bestemmingsreserves
De NVA heeft een continuïteitsreserve nodig om de kosten van de werkorganisatie te kunnen financieren. Dit
kan nodig zijn wanneer bepaalde inkomsten onverwachts wegvallen om de continuïteit van de
belangenbehartiging en dienstverlening te kunnen garanderen. Als uitgangspunt is een continuïteitsreserve
genomen waarmee gedurende 6 maanden de vaste lasten moeten kunnen worden doorbetaald. De gewenste
hoogte van de reserve zal jaarlijks opnieuw worden bepaald en komt in 2015 uit op €526.712.
De NVA heeft in 2015 een positief exploitatieresultaat bereikt van €72.545. Door dit positieve resultaat stijgt
de reserve eigen vermogen van 83.640 in 2014 naar €156.185 in 2015. De komende jaren wordt gestreefd
naar het geleidelijk bereiken van een continuïteitsreserve die 50% van de vaste lasten bedraagt.
Ledenwerving
Het voornemen van de NVA was in 2014 om in 2015 te gaan investeren in ledenwerving. Als gevolg van
capaciteitsproblemen zijn wij helaas niet in staat geweest om een goed strategisch ledenwerfplan te maken. In
2016 investeren wij in externe kennis op dit gebied, zodat wij dit doel alsnog kunnen realiseren.

22

Wij hebben in 2015 wel veel geïnvesteerd om onze huidige leden te behouden. Onder andere door een
toenemend aantal activiteiten te organiseren en door nieuwe projecten te ontwikkelen zoals de AutThere app.
Ook hebben wij gewerkt aan de verbetering van de informatie op onze website.
Ook heeft de NVA in 2015 tijdens al haar activiteiten actief ledenkaarten verspreid. Eind 2015 bedroeg het
aantal leden 11.875. Dit betekent dat ons ledenbestand nagenoeg is gestabiliseerd. In 2014 telde de
vereniging 11.946 leden.
Fondsenwerving
In het kader van fondsenwerving zijn bij de NVA middelen verkregen vanuit het AutismeFonds, uit betaalde
contributies, de verkoop van artikelen, abonnementen, projectaanvragen, overige bronnen en
nalatenschappen.

AutismeFonds
Het AutismeFonds is gelieerd aan de NVA. Het fonds zet al haar middelen in om de participatie van mensen
met autisme te stimuleren, bijvoorbeeld als het gaat om onderwijs, werk en vrijetijdsbesteding. Het gros van
de inkomsten uit eigen fondsenwerving haalt het AutismeFonds uit mailings.
In 2015 hebben 40 deelnemers voor het Autisme Fonds deelgenomen aan de Dam tot Damloop. Dit heeft
ongeveer €5000 opgeleverd. Dit geld zal worden besteed aan Auti-Doe-Dagen.
In 2015 is door collectanten van het AutismeFonds meegedaan aan de collectes van de Hersenstichting en de
NSGK. Dit leverde het AutismeFonds meer dan €2000 op.
Contributies
De contributies betreffen de lidmaatschapsgelden die door de leden van de vereniging betaald worden. Het
bedrag aan ontvangen contributies bedroeg in 2015 €663.885.
Risicomanagement
Onze inkomsten komen sinds 2014 uit meerdere bronnen en niet meer van de overheid. Wij streven naar een
toename van andere inkomsten (naast de contributies) door fondsenwerving, projectfinanciering en andere
activiteiten met verschillende business-modellen.
De NVA hanteert voor al haar projecten een planning- en controlecyclus. Er wordt gebruik gemaakt van
kwartaalrapportages en vanaf 2016 werken wij ook met KPI’s, projectkaarten en weekrapportages zodat wij
tijdig kunnen bijsturen als dat nodig is. Wij bouwen sinds 2014 aan een continuïteitsreserve van 50% voor de
toekomst. Wij maken periodiek een liquiditeitsprognose en kijken daarbij tot 1 jaar vooruit.

14. Voornemens 2016
Financiële toekomst
Net als in 2015 bouwt de NVA in 2016 verder aan een financieel gezonde en stabiele organisatie. De autonome
financieringsbronnen kunnen de komende jaren onder andere worden uitgebreid door de ontwikkeling van
nieuwe eigen ‘producten’ of activiteiten.
In 2016 zal de NVA zich blijven richten op fondsenwerving. In de begroting zijn geen gelden opgenomen voor
nieuwe projecten die nog niet zijn toegekend. De komende jaren streeft de NVA naar de opbouw van een
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continuïteitsreserve van 50% van de vaste lasten. Leden- en fondsenwerving zullen in 2016 belangrijke
speerpunten worden. Wij zullen ons behalve als ledenorganisatie ook duidelijk gaan profileren als goededoelen-organisatie.

Fast Lane Autism
Voor 2016 is na de balansdatum het project Fast Lane Autism gestart, dankzij een financiering van de
VriendenLoterij van €500.000. Het betreft een samenwerkingsproject met stichting Papageno, Altrecht GGz en
Karakter. Door de NVA wordt in dit kader een digitale zorgkaart ontwikkeld - Zoek & Vind - die in 2016 online
zal gaan. Het moet een betrouwbare sociale kaart worden op het gebied van autisme, onder andere bedoeld
voor mensen met autisme en hun naasten, zorg- en onderwijsprofessionals en andere betrokkenen. Voor de
vindbaarheid via deze zorgkaart wordt van aanbieders een kleine vergoeding gevraagd.
Andere projectonderdelen van Fast Lane Autism zijn een centrum voor snelle diagnostiek en een aantal
diagnostiek- en adviestrajecten voor mensen met autisme (veelal georganiseerd door de
samenwerkingspartners).
Academy
Samen met Balans richt de NVA een Academy op waar onder anderen ouders en onderwijs- en
zorgprofessionals cursussen, trainingen, workshops en lezingen kunnen volgen. We werken hiervoor samen
met verschillende externe partijen, zoals de Universiteit van Amsterdam en het Autisme Steunpunt Zuidoost
Brabant. De Academy wordt mede-mogelijk gemaakt door het Fonds Psychische Gezondheid en de Rabobank
Foundation.
Ledenbestand
Ons streven is het NVA-ledenbestand, dat in 2015 is gestabiliseerd, in 2016 te laten groeien. Hiertoe willen wij
in 2016 een ledenwervingscampagne gaan voeren.

Bouwteam NVA
In 2016 bouwen het bestuur, de directie en de regio’s samen aan de vernieuwing van de NVA. Wij willen onze
vereniging toekomstbestendig maken. Ook willen wij blijven aansluiten bij de behoeften van onze doelgroep.
Dit is in lijn met de koers die de NVA heeft ingezet om een faciliterende netwerkorganisatie te zijn, voor
diverse initiatieven en vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigen.
Regionale inbedding & versterking
In verband met de recente decentralisatie van een groot deel van de zorg is de noodzaak van regionale
belangenbehartiging sterk toegenomen. In 2015 is onder andere een begin gemaakt met de versterking van de
regionale Autisme Informatie Centra en de vergroting van de aanwezigheid van de NVA binnen de regionale
Autismenetwerken. Dit beleid willen wij in 2016 voortzetten. Waar mogelijk zullen wij dit doen in
samenwerking met externe partners zoals Stichting Ovaal, Stichting Mama Vita en Vereniging PAS.
Daarnaast zullen wij in onze nieuwe Academy cursussen en kennisbijeenkomsten ontwikkelen om onze
regionale vrijwilligers nog beter te kunnen ondersteunen.
De NVA wil dat de AIC’s behouden blijven en worden versterkt, mede dankzij subsidie van de gemeenten.
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Interne communicatie
In 2016 verbetert de NVA haar interne communicatie door de invoering van een intern digitaal sociaal
netwerk. Daarnaast ontwikkelt de NVA in 2016 digitaal voorlichtingsmateriaal voor alle vrijwilligers. Dit
materiaal zal beschikbaar worden gesteld via een besloten gedeelte van onze website.
Nieuwe Zorgstandaard Autisme
In 2017 moet de nieuwe Zorgstandaard Autisme van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz klaar zijn waarin
onder andere ervaringsdeskundigen, zorgverleners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar
samenwerken. De NVA is vanaf 2016 nauw betrokken bij de totstandkoming van deze nieuwe zorgstandaard
waarvan ook een laagdrempelige publieksversie zal verschijnen. De standaard moet onder andere een goed
overzicht opleveren van diagnostische trajecten en behandelmogelijkheden.
Nieuwe digitale boekwinkel
In 2016 lanceren wij de digitale boekwinkel autismeshop.com, een webschop gespecialiseerd in (vak)literatuur
op het bied van autisme. Van elk aankoopbedrag gaat 10% naar de NVA, zonder dat de consument meer
betaalt. Autismeshop is een samenwerkingsproject van de NVA met Breinboek. Breinboek heeft een fysieke
boekwinkel in het Groningse Roden en daarnaast een webshop gespecialiseerd in ‘hoofdzaken’.
Vrijwilligersdag
De NVA organiseert vanaf 2016 jaarlijks een speciale dag waarop vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten en
inspireren. Ook zullen de vrijwilligers op deze dag inhoudelijk worden ‘bijgepraat’ door het landelijk bureau.
Autisme Innovatie Lab
In 2016 wordt het Autisme Innovatie lab ontwikkeld binnen het AutismeFonds. Dit lab moet slimme en goede
initiatieven waar mogelijk stimuleren en steunen.
Duurzame Autismenetwerken
In 2016 werken we in 12 regio’s aan de borging van diverse activiteiten en producten gerelateerd aan autisme,
samen met coördinatoren van de Autismenetwerken. De NVA vertegenwoordigt hierbij het perspectief van de
klant. Het belangrijkste doel is versteviging en modernisering van de huidige netwerken, zodat zij beter passen
in de nieuwe gemeentelijke structuren.
Expertgroep Autisme en een verstandelijke beperking
Ambities voor het jaar 2016:
Belangrijkste doelstelling is meer (h)erkenning van de behoeftes, problemen, maar zeker ook mogelijkheden
van mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Wij willen in 2016 een begin maken met de
vernieuwing van de in 2013 opgestelde ‘Kwaliteitseisen aan ondersteuning van mensen met autisme en een
verstandelijke beperking’.
Deze kwaliteitseisen staan centraal in de adviesgesprekken die de Expertgroep voert met onder andere
zorginstellingen, het ministerie van VWS en koepelorganisaties.
In haar adviezen richt de expertgroep zich in 2016 onder andere op de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beleid van separeren en omgaan met overprikkeling, bijvoorbeeld in het onderwijs en in de zorg
Opleidingen van AVG-artsen, -psychiaters, en -orthopedagogen
Implementatie en gevolgen van de DSM-5
De gevolgen van de transities en bezuinigingen voor onze doelgroep
De kennis over autisme en een verstandelijke beperking in gemeenten en bij wijkteams
Ouderparticipatie
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7. Onderwijs, autisme en een verstandelijke beperking
8. Passende dagbestedings-/arbeids- en uitstroomplekken voor mensen met autisme en een
verstandelijke beperking.
9. Bezuinigingen binnen de GGZ met dreigend verlies van behandeling voor onze doelgroep
10. Passende woonvoorzieningen
11. Borging van de expertise die onze doelgroep nodig heeft
De expertgroep wil in 2016 zichtbaarder worden voor belanghebbenden. Onder andere door voor iedere
uitgave van het NVA-ledenblad Engagement met autisme een artikel aan te leveren over één van onze
expertisegebieden. Ook zal worden onderzocht op welke manier social media een platform kan bieden om te
communiceren met onze doelgroep. De informatie op de NVA-website zal worden bijgewerkt en beter
vindbaar worden.
15. KEURMERKEN EN CODES
Bijlage 12 Reglement CBF-Keur
Alle bestuursleden van de NVA hebben de hieronder afgedrukte ‘Verklaringen Bijlage 12’ uit het Reglement
CBF-Keur ingevuld en ondertekend. De ingevulde verklaringen zijn op verzoek op te vragen bij de organisatie.
Bijlage 12
Verklaringen
Ondergetekende is bekend met de criteria waaraan moet worden voldaan ten einde het CBF-Keur te kunnen
verkrijgen en behouden, en dat een onderdeel van deze criteria inhoudt dat er geen nauwe familie- of
vergelijkbare relaties mogen bestaan tussen leden van het bestuur, tussen leden van het toezichthoudend
orgaan en tussen leden van het toezichthoudend orgaan en het bestuur , zoals omschreven in artikel 4 lid 1.B
en 4 lid 1.C van het Reglement CBF-Keur noch dat er ten aanzien van hen sprake mag zijn van andere
onverenigbaarheden zoals genoemd in artikel 4 van het Reglement CBF-Keur.
1. Ondergetekende vervult in de instelling de functie van:
o Bestuurder
o Lid van het toezichthoudend orgaan
o Lid van adviesraad/lid van de wetenschappelijke raad of een daarmee gelijkgesteld orgaan (alleen
van toepassing indien betreffende raad een bindend advies mag geven)
2. Ondergetekende verklaart dat hij/zij:
a.

wel/niet* in een nauwe familie en/of vergelijkbare relatie staat tot een van de in de artikel 4 lid 1 van
het Reglement CBF-Keur genoemde personen;

b.

wel/niet* bestuurder, oprichter, toezichthouder, aandeelhouder of werknemer is van een entiteit
waaraan de instelling de door haar ingezamelde gelden geheel of gedeeltelijk afstaat**

c.

wel/niet* bestuurder, oprichter, toezichthouder, aandeelhouder of werknemer is van een entiteit
waarmee de instelling op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht

d.

wel/niet* bestuurder, oprichter, toezichthouder, aandeelhouder of werknemer is van een entiteit
waarmee de instelling statutair – direct of indirect – verbonden is.

e. ondergetekende bekleedt de volgende in dit kader relevante (neven) functie(s):
*doorhalen wat niet van toepassing is.
**Indien positief (‘wel’) dan onder e. de betreffende verbondenheid benoemen.
26

3. Onderschrijven principes:
Ondergetekende verklaart de volgende principes, opgenomen in de artikelen 4 lid 1.A, 4 lid 4 en 4 lid 5.2.te
onderschrijven:
“Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het
kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het ‘besturen’ dan wel
van de ‘uitvoering’.”
“De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en
doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.”
“De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de
informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.”

Mochten zich wijzigingen voordoen in bovengenoemde situaties dan dient betrokkene een nieuwe verklaring
af te leggen en aan het CBF op te sturen.

Plaats, datum:
Naam:
Functie:
Ondertekening:
__________________________

Gedragscodes
De NVA is houder van het CBF-Keur voor goede doelen waarin is opgenomen de Code Goed Bestuur voor
Goede Doelen (Code Wijffels). Daarnaast houden wij ons aan de gedragscode van het Instituut
Fondsenwerving en de Wet Normering Topinkomens.
De NVA kent intern een Gedragscode Grensoverschrijdend Gedrag (vrijwillige) medewerkers.
Omdat de NVA waarde hecht aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, maar ook van
derden, beschikt de vereniging over een privacy-beleid. Aan iedereen die werkzaam is voor de vereniging
wordt gevraagd een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.
Richtlijnen
Wij houden ons aan de richtlijn voor Jaarverslaglegging van Fondsenwervende Instellingen (RJ650) en de
Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen (voorheen de VFI-Branche-organisatie). Ook houden wij ons aan de
verplichtingen die horen bij de ANBI-status.
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Databeveiliging
De NVA heeft beleid op het gebied van databeveiliging.
16. DANKWOORD
Tot slot wil ik alle vrijwilligers en regiobestuurders bedanken voor hun grote inzet voor de NVA in 2015. Veel
dank gaat ook uit naar alle medewerkers op het landelijk bureau voor wie 2015 geen makkelijk jaar was. Zij
moesten hetzelfde werk zien te klaren met veel minder werknemers en minder financiële middelen. Velen
moesten plotseling op een andere manier gaan werken dan zij gewend waren. Ik ben ervan onder de indruk
hoe flexibel zij hiermee zijn omgegaan. Zonder morren werden er cursussen gevolgd om een nieuwe taak
beter te kunnen verrichten of werden er andere functies aanvaard.
Bijzonder vond ik in 2015 ook de intensieve samenwerking met alle partijen in het veld die zich inzetten voor
autisme. Meer dan ooit wordt er met elkaar samengewerkt en weet men elkaar te vinden om op projectbasis
voorzieningen voor mensen met autisme te verbeteren. Vormden wij vroeger allemaal aparte eilandjes,
tegenwoordig zetten wij ons steeds vaker gezamenlijk in voor mensen met autisme.
De ‘autismewereld’ is duidelijk in beweging en dat juich ik van harte toe. Laten we daar vooral met elkaar
verder vorm en inhoud aan geven! De NVA opent graag haar deuren in de Bilt voor iedereen die wil
samenwerken aan projecten. Wij bieden hen werkruimte, voorzieningen én ons netwerk. Een ieder is bij de
NVA van harte welkom!
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