
                                                                             

      

 

 

Stimuleringsprijs 2020  
 

Waarom een Award Stimuleringsprijs? 

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat kinderen en volwassenen met 
autisme gewoon mee kunnen doen in de maatschappij.  

Net als ieder ander.  
In de praktijk gaat dat nog niet altijd vanzelf. Maar er zijn 

(personen van) organisaties, bedrijven en/of initiatieven  
in het onderwijs, zorg, welzijn, vrije bedrijf, sport en vrije 
tijdsvoorzieningen, die zich hiermee onderscheiden.  

Wij willen hen in het zonnetje zetten!  
 

Een paar voorbeelden: 

· Een sportclub die rekening houdt met de persoonlijke 
behoeften van een deelnemer met autisme. 

· Een werkgever die zorgt voor een op maat afgestemde 
werkomgeving met passende prikkeldosering. 

· Een welzijnsinstelling die goed samenwerkt met ouders of 
activiteiten organiseert die afgestemd zijn op behoeften van 
mensen met autisme en hun omgeving. 

· Een school die uitzonderingen durft te maken om passend 
onderwijs dusdanig aan te bieden, opdat het kind met autisme 

en daarmee diversiteit in de klas tot z’n recht komt.  

· Innovatieve projecten van organisaties die bijdragen aan 
meedoen van kinderen/volwassenen met autisme. 

Kent u een (initiatief of project van een) organisatie/bedrijf in de 
provincie Groningen die zich op een vanzelfsprekende, betrokken en 

actieve manier inzet, zodat iemand met autisme mee kan doen.  
Aarzel dan niet en meldt deze organisatie/dit bedrijf aan voor onze 
Award Stimuleringsprijs via het voordrachtformulier. In ieder geval 

vóór 10 september.  

De jury nomineert een aantal inzendingen voor de prijs en kiest 

uiteindelijk een winnaar. De winnaar neemt een Award mee naar 
huis.  

De Award-Stimuleringsprijs Autisme wordt uitgereikt door Autisme 

Netwerk Groningen (ANG). Het ANG bestaat uit ongeveer 20 

organisaties die ondersteuning bieden aan kinderen en/of volwassenen 

met autisme. Zij delen kennis en kunde rondom autisme en dragen bij 

aan inclusie van kinderen/volwassenen met autisme. Zie 

www.autismegroningen.nl 

 

 

 

 

http://www.autismegroningen.nl/


 

Wij gaan uit van de kracht van diversiteit in de samenleving en 

stimuleren inclusie van mensen met autisme mede op grond van ons 

manifest ‘Autismevriendelijke Provincie Groningen’. We willen 

organisaties die hieraan op een actieve, betrokken en vanzelfsprekende 

manier bijdragen belonen met een Award Stimuleringsprijs.  

 

Dit: 

o is een opsteker, stimulans en positieve PR voor betreffende 

organisatie; 

o dient als voorbeeld en inspiratie voor andere organisaties.  

 

Doel stimuleringsprijs 
Laten zien hoe kinderen en/of volwassenen met een autisme spectrum 

stoornis (ASS) kunnen meedoen in de samenleving, doordat er 
bijvoorbeeld: 

o aandacht is voor wat het individu nodig heeft; 

o begrip voor en kennis van (mensen met) ASS getoond wordt; 
o vooroordelen weggenomen worden; 

o positieve mogelijkheden van autisme naar voren komen; 
o diversiteit als positief gezien wordt. 

 

Criteria 
Het voldoen aan meerdere van onderstaande criteria wordt door de jury 

meegenomen bij de beoordeling van de voorgedragen 
organisaties/initiatieven.  

1. De organisatie richt zich op ontwikkeling van mogelijkheden van 
het individu; 

2. De organisatie werkt vanuit de visie normaal waar mogelijk, 

aangepast waar nodig; 
3. De persoon met ASS wordt als volwaardig burger gezien en 

benaderd; 
4. Inclusie is niet incidenteel, maar structureel verankerd in visie en 

daaruit voortvloeiende werkwijze; 

5. De organisatie heeft een voorbeeldfunctie voor andere 
organisaties en de werkwijze is te verbreden naar andere 

doelgroepen; 
6. Ervaringsdeskundigen zijn betrokken bij de ontwikkeling van 

beleid/aanpassingen; 

7. De persoon met ASS ervaart meerwaarde op gebied van 
inclusie (bijvoorbeeld op sociaal-, maatschappelijk, 

economisch of fysiek vlak). 
 

Jury 
Ervaringsdeskundigen, professionals van partnerorganisaties, lid 
stuurgroep ANG en coördinator ANG. 

Juryleden zijn uitgesloten van voordracht. 
 

Wie mogen voorgedragen worden? 
(Personen van) organisaties in de provincie Groningen die voldoen aan 

ons doel en de criteria. 
 

 



Wie mogen een organisatie voordragen? 
Iedereen. 

 

Hoe voordragen? 
Door het voordrachtformulier in te vullen en digitaal te versturen 
met hierin een motivatie voor de voordracht. 

Uitreiking Award Stimuleringsprijs en Lezing 
Tijdens de feestelijke bijeenkomst van de uitreiking van de Award 
Stimuleringsprijs op 1 december zal dr. Annelies Spek een lezing 

houden over zingeving/benutten van talenten en autisme. 
Dr. Annelies Spek is klinisch psycholoog en senior wetenschappelijk 

onderzoeker en is gepromoveerd op ASS bij volwassenen. Ze is 
redactielid van het Wetenschappelijk tijdschrift Autisme, was voorzitter 

van de zorgstandaard autisme en bestuurslid van het FANN (Female 
Autism Network Netherlands) 

 
Naast de convenantpartners van Autisme Netwerk Groningen 

worden alle door de jury genomineerde voorgedragen organisaties 
uitgenodigd.  

 

 

  


