Arbeidsparticipatie

het vinden en behouden van passend werk

In het kader van de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! werkt de werkgroep
Arbeidsparticipatie aan de ontwikkeling van een website die mensen met autisme helpt bij
succesvolle arbeidsparticipatie. Deze site gaat WerkWeb Autisme (WW-A) heten.
Aandacht voor studeren en het vinden
en behouden van passend werk
Voor succesvolle participatie in de
samenleving is leren en het vinden en
behouden van werk erg belangrijk. Veel
(jong) volwassenen met autisme hebben
moeite met studeren, vinden geen
passend werk, hebben helemaal geen
werk, of werken 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.
Onderzoek door de werkgroep
In een onderzoek van Yulius en het
Erasmus MC wordt een groep mensen
met autisme sinds de basisschool
gevolgd. De deelnemers zijn nu 20-26
jaar oud en werden in 2018
geinterviewd over hun ervaringen met
school, stage en werk. De resultaten
worden toegepast in WW-A. Belangrijk is
het inzicht dat vooral motivatie en
zelfinzicht helpen bij succesvolle
arbeidsparticipatie.
Eerder onderzoek
Uit eerder onderzoek bleek dat er
behoefte was aan een plek op het internet
waar relevante en stevige wetenschappelijke onderbouwde informatie over
autisme en arbeid bij elkaar staan.
WerkWeb-Autisme (WW-A) is zo’n plek.

Samen met gebruikers ontwikkeld
WW-A wordt ontwikkeld door ervaringsdeskundigen, professionals uit onderzoeken zorginstellingen en gemeenten. De
technische realisatie van WW-A ligt in
handen van Carapax-IT, een bedrijf dat
vooral werknemers met autisme in dienst
heeft. WW-A wordt naar verwachting in de
zomer van 2019 opgeleverd.
Effect-onderzoek, doorontwikkelen
Voor het meten van de effecten van WW-A
(met name de arbeidsgereedheid) maken
we een vragenlijst samen met gebruikers.
Hiervoor zoeken we mensen met autisme
om ons te helpen. In de toekomst hopen
we WW-A verder te kunnen uitbreiden en
doorontwikkelen, ook voor andere landen.
WerkWeb-Autisme (WW-A)
• Biedt informatie over autisme en
arbeid voor mensen met autisme,
ouders, werkgevers en zorgverleners.
• Biedt een Persoonlijk Ontwikkel
Profiel: een tool die een persoon met
autisme helpt om de eigen sterke
punten en verbeterpunten te leren
kennen, zich verder te ontwikkelen
en de nodige stappen te zetten om
passend werk te vinden en te
behouden.
• Bevat het handboek ‘Finding Work’
(National Autistic Society) gebaseerd
op de bewezen effectieve reintegratiemethode Supported
Employment.

Deelnemers werkgroep: NVA: Bernadette Wijnker (Hoofd research & development); UMCG-gezondheidswetenschappen: Jeanet
Landsman (senior onderzoeker, voorzitter werkgroep), Heleen Dorland (senior onderzoeker) en Sandra Brouwer (hoogleraar sociale
geneeskunde); Hogeschool Rotterdam: Harald Miedema (lector zelfmanagement en participatie) en Marleen de Leeuw (docentonderzoeker); Erasmus MC: Kirstin Greaves-Lord (hoofd wetenschappelijk onderzoek autisme, programmaleider Samen Doen) en
Anneke Louwerse (senior onderzoeker); Radboud MC: Cees Kan (psychiater); Hanny Ebbers (loopbaanbegeleider); Roy Houtkamp
(studentencoach autisme, ervaringsdeskundige). Contact: j.a.landsman@umcg.nl

