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Nieuwsbrief WerkWeb-Autisme 
Voorjaar 2019 
 
Lancering  
Op dinsdag 2 april wordt WerkWeb-Autisme (WW-A) gelanceerd voor het grote publiek tijdens de 
seminar ‘Kracht van Autisme, autisme zakelijk bekeken’. Tijdens deze bijeenkomst worden 
achtergronden, succesfactoren, randvoorwaarden en praktijkcases besproken en komen werkgevers 
en hun medewerkers vanuit MKB, overheid en zakelijke dienstverlening aan het woord. Jeanet 
Landsman zal tijdens deze bijeenkomst spreken over autisme binnen een werksetting en zal WW-A 
officieel lanceren. WW-A is vanaf deze week te vinden via de URL: www.werkwebautisme.nl.  
 

 
Test-sessies WW-A 
In de afgelopen periode 
hebben we twee 
bijeenkomsten gehad 
waarbij er kritisch naar 
WW-A is gekeken. Tijdens 
deze test-sessies werden 
een aantal technische 
punten opgemerkt die niet 
goed verliepen. Verder 
werden er een aantal 
visuele dingen genoemd die 
anders zouden moeten, 
zodat gebruikers beter de 
weg op WW-A kunnen 
vinden. Als laatste werden 
een heel aantal inhoudelijke 
punten genoemd. In de 
afgelopen weken zijn we 
druk bezig geweest om alle 
feedback te verwerken. 
WW-A is nu bijna klaar om 
gelanceerd te worden. 
 

 
Social Media en pers 
We vragen je om WW-A breed te delen met je kennissen, vrienden, familie, zodat zoveel mogelijk 
mensen op de hoogte worden gebracht van het bestaan van de website. WW-A maakt gebruik van 
de volgende Social Media kanalen: 

 Facebook: https://www.facebook.com/WerkWeb-Autisme-318192022370290/  

 Twitter: https://twitter.com/WerkwebA  

 Instagram: werkwebautisme https://www.instagram.com  

 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_gXKVMKdLXmhF2ZHFIDCIg  

 Website NVA: https://www.autisme.nl/over-autisme/autisme-en-werk/werkweb-autisme/  
 
In de bijlage vind je het WW-A persbericht. Mocht je contacten hebben met (lokale) pers, deel dan 
dit bericht! Er komt woensdag 27 maart een artikel in de Leeuwarder Courant en er wordt door de 
diverse betrokkenen uit de projectgroep hard gewerkt om de landelijke pers te bereiken. 
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Promotiecampagne met ambassadeurs 
We hebben van het Brunel-fonds financiering gekregen om een promotietour door 
ervaringsdeskundige ambassadeurs uit te voeren voor WW-A. Het gaat om bezoeken aan 
gemeenten, GGZ-instellingen, UWV ’s, bedrijven en scholen (middelbaar en voortgezet onderwijs). In 
een presentatie laten de ambassadeurs de vele mogelijkheden van WW-A zien. De kosten zijn 300 
euro inclusief btw. Voor snelle beslissers is het gratis: de Brunel Foundation financiert de eerste 
zestien bezoeken. We hebben 4 personen gevonden die zich graag als ambassadeur voor WW-A 
willen inzetten, daar zijn we heel blij mee!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambassadeurs WW-A: Henri Mandemaker, Jellienke Winters, Chris Brouwer en Thomas Verhagen 
 
Presentaties door het land 
In de komende tijd zal het team van WW-A op verschillende locaties in het land presentaties geven 
over het onderwerk ‘Autisme, studie en werk’: 

 Donderdag 28 maart – Studium Generale (CampusFryslan, RUG), Leeuwarden  
o Studium Generale Leeuwarden organiseert in samenwerking met Stichting Autisme 

Campus op donderdag 28 maart de lezing ‘Inclusie en autisme’. Zie: 
http://sgleeuwarden.nl/agenda/639/sgl-lezing-inclusie-en-autisme-hoe-je-een-
goudvis-de-boom-injaagt/  

 Donderdag 28 maart – Autisme Informatiemarkt 2019, Tilburg 
o Markt met informatiestands, waarbij deelnemende instanties helpen bij vragen over 

autisme en aanverwante zaken. Verder: diverse workshops en presentaties. Zie: 
https://nva-nb.nl/autisme-informatiemarkt-tilburg/  

 Dinsdag 2 april – Seminar ‘De Kracht van Autisme’, Schiphol-Rijk 
o Presentaties over achtergronden, succesfactoren, randvoorwaarden en praktijkcases 

van werkgevers en hun medewerkers vanuit MKB, overheid en zakelijke 
dienstverlening. Zie: https://seminarkrachtvanautisme.nl/  

 Zaterdag 6 april – SAMEN-dag, Zwolle 
o Informatiemarkt en diverse lezingen over o.a. autisme & communicatie, depressie, 

muziek, studie, werk, seksualiteit, kinderen en een verstandelijke beperking. Zie: 
https://ontdekautisme.nl/trainingen/samen-dag/  

 
Planning 
Het project WW-A duurt tot en met juni 2020. In die periode zal WW-A worden doorontwikkeld, 
zullen we de effecten van WW-A onderzoeken (o.a. ‘Zijn mensen door het gebruik van WW-A beter 
in staat om een baan te vinden?’) en zullen we als klankbordgroep nog twee keer bij elkaar komen. 
 

Bedankt voor je aandacht! 
De projectgroep van WW-A: Maria Hibma, Bernadette Wijnker, Cees Kan, Hanny Ebbers, Harald 
Miedema, Jolie Derkx, Roy Houtkamp, Kirstin Greaves-Lord, Sandra Brouwer, Jeanet Landsman en 
Heleen Dorland. 
 
 
Bijlage: persbericht 
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