Arbeid
(jong)volwassenen - het vinden en behouden van
passend werk

De samenlevingsparticipatie van mensen met autisme verbeteren gedurende de levensloop
door het verzamelen, bundelen, vernieuwen en verspreiden van kennis op het gebied van
behandeling en begeleiding van mensen met autisme; dát is de doelstelling van
Samen Doen!
Werkgroep Arbeid – het vinden en
behouden van passend werk
In de (jong)volwassenheid wordt het
vinden en behouden van werk erg
belangrijk om deel te kunnen nemen aan
de samenleving. Veel mensen met
autisme beschikken over eigenschappen
en kwaliteiten die (zeer) waardevol
kunnen zijn op de arbeidsmarkt.
Desondanks hebben veel
(jong)volwassenen met autisme geen
passende arbeidsplaats, helemaal geen
werk, of werken ze ongewenst in een baan
onder hun niveau.
Een niet (meer) passende baan verhoogt
de kans op uitval. Om al deze redenen is
het noodzakelijk meer aandacht te
besteden aan arbeidstoeleiding en
voorbereiding op (het vinden en behouden
van) betaald werk voor (jong)volwassenen
met autisme.

De werkgroep ontwikkelt een gids en een
WerkWeb met daarin advies over de route
van school naar betaald werk, inclusief
een beschrijving van werkwijzen waarin
GGZ, onderwijsinstanties,
arbeidshulpverlening en de persoon met
autisme zelf hierin geïntegreerd
samenwerken. Hierin zal verwezen worden
naar reeds bestaande ‘best-practice’
methodieken, waarvan de bekendheid en
implementatie echter nog niet optimaal is
over sectoren heen.
Trekkers van deze werkgroep zijn Cees
Kan (Radboudumc) en Hanny Ebbers
(Yulius, Prima Arbeidstoeleiding).
Contact: info@autisme-samendoen.nl

Deze werkgroep brengt in kaart welke
wensen en behoeften er leven onder
(jong)volwassenen die op het punt staan
toe te treden tot de arbeidsmarkt, of die
werkzaam zijn in een minder passende
functie.
Welke vragen en wensen hebben zij op
het gebied van arbeidstoeleiding en het
behoud van werk?
Daarnaast inventariseert de werkgroep
welke kennis, netwerken, initiatieven er al
zijn, en of deze werken, en wat de hiaten
zijn.
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Achtergrond en doelstellingen
Cijfers uit internationaal onderzoek met
betrekking tot het percentage
(jong)volwassenen met autisme dat
deelneemt aan reguliere arbeid variëren
van 12% tot 40% (Gezondheidsraad,
2009). De potentiële arbeidsmogelijkheden van mensen met autisme
en een Wajong-uitkering worden door het
UWV hoger ingeschat dan thans feitelijk
gerealiseerd is (Gezondheidsraad, 2009).
Naast algemene voordelen die het hebben
van een betaalde baan met zich
meebrengt, heeft werk voor mensen met
ernstige psychische aandoeningen (waar
mensen met autisme vaak toe behoren)
veelal extra betekenissen. Door te
participeren in het arbeidsproces worden
ze minder gezien als een ‘psychiatrische
patiënt’, met alle bijbehorende stereotiepe
beelden en belemmeringen die dat in het
sociale verkeer oplevert. De
maatschappelijke participatie in bredere
zin verbetert eveneens.
Momenteel is de arbeidshulpverlening in
Nederland nog erg versnipperd en
verspreid over verschillende sectoren,
waaronder de sectoren arbeid,
hulpverlening, en onderwijs. In de GGZ is
er sprake van behandeling in relatie tot
arbeid. Daarnaast – maar nog te weinig
geïntegreerd met de behandeling vanuit
de GGZ – wordt er vanuit de sector Arbeid
ondersteuning gegeven bij het zoeken
naar werk, begeleiding bij het in kaart
brengen van kwaliteiten en beperkingen,
reïntegratie en ondersteuning gericht op
baanbehoud en loopbaan.

Over Samen Doen!
Samen Doen! is één van de twee
academische werkplaatsen autisme in
Nederland en heeft als doel de participatie
in de samenleving van mensen met
autisme te verbeteren. De organisaties die
deelnemen aan Samen doen! gaan samen
zorgen voor verdere ontwikkeling en
verspreiding van producten op het gebied
van begeleiding van mensen met autisme
tijdens grote veranderingen in het leven.
In de academische werkplaats komen
praktijk, wetenschappelijk onderzoek,
onderwijs, beleid en cliëntenperspectief
dichter bij elkaar door het delen,
bundelen, verspreiden en vernieuwen van
kennis.
Kernprincipes Samen Doen!
De naam van de Academische Werkplaats
Autisme is Samen Doen! Deze naam is
opgebouwd uit de eerste letters van onze
kernprincipes:
o Structureel
o Autisme
o Multidisciplinair
o Expertise
o Netwerk
o Denken
o Operationaliseren
o Effectueren
o Navolgen
Meer weten over de andere
aandachtsgebieden Samen Doen!?
Naast aandachtsgebied Arbeid werkt
Samen Doen! aan nog vijf thema’s. Lees
hier meer over op de website autismesamendoen.nl of stuur ons een e-mail:
info@autisme-samendoen.nl

In werkgroep 4 werken professionals uit
de GGZ, de sector Arbeid én onderwijs
samen om geïntegreerde producten voor
arbeidstoeleiding en begeleiding voor
volwassenen met autisme te
bewerkstelligen. Hierbij zullen zij zich
tevens laten inspireren door initiatieven
uit het buitenland, zoals de WALES Autism
Research Policy Practice Hub - Autism and
Employment.
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