Concept Skills Lab
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Het project

Het Skills Lab project vertrekt vanuit de vaststelling dat personen met autisme
(autismespectrumstoornis of ASS) er niet in slagen om hun talenten en werkcompetenties in
de maatschappij in te zetten.
Zes organisaties werkten samen aan de ontwikkeling van het Skills Lab concept. Ze willen
hiermee de tewerkstellingskansen van personen met autisme te verhogen. De betrokken
organisaties zijn: Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental
(APPACDM) de Marinha Grande (PT), Dr. Leo Kannerhuis (NL), Indigo vzw (BE), GOB De
Ploeg vzw (BE, promoter), NAS Prospects (UK) and SPK (BE). APPACDM de Marinha
Grande is een organisatie van ouders en personen met een handicap zoals trisomie 21,
autisme, AD(H)D, mentale achterstand... Deze organisatie is gespecialiseerd in onderwijs,
revalidatie en sociale integratie van personen met een handicap. Het Nederlandse Dr. Leo
Kannerhuis is een gespecialiseerd psychiatrisch centrum voor kinderen en tieners en een
kenniscentrum voor autisme. Indigo vzw biedt diagnostisch onderzoek en begeleiding voor
kinderen, tieners en volwassenen met ontwikkelingsproblemen zoals autisme, AD(H)D,
leerproblemen,… GOB De Ploeg vzw is promotor van het project. Het is een opleiding,
trainings- en begeleidingscentrum voor mensen met een arbeidshandicap. De Engelse
partner, NAS Prospects, is een nationale dienst voor tewerkstelling en training van mensen
met autisme. SPK vzw verenigt partners en realiseert samen vernieuwende projecten die
concrete Bijdragen aan de overgang naar een duurzame, aantrekkelijke regio.
Het project liep over een periode van twee jaar (2010-2012) en is gefinancierd door het
Levenslang leren programma van Leonardo da Vinci.
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Waarom een Skills Lab Concept ontwikkelen?

De Ploeg, Indigo, NAS, APPACDM en Dr. Leo Kannerhuis stellen in hun dagelijkse activiteit
vast dat een grote groep van personen met autisme geen toegang heeft tot de arbeidsmarkt.
Dit ondanks het feit dat het bestaande aanbod van organisaties die opleiding, begeleiding,
training voorzien, vrij uitgebreid is. Zo zijn er organisaties die beroepsopleidingen
organiseren, coaching geven op de werkvloer, bemiddelen tussen werknemer en werkgever,
er zijn beschutte werkplaatsen…
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Het is echter voor de persoon met autisme niet altijd duidelijk op welk aanbod hij of zij moet
in gaan. Er bestaan verschillende organisaties die de persoon hierbij begeleiden maar ook
deze zijn niet altijd op maat. Dit heeft veelal te maken met het feit dat deze organisaties een
eigen specifiek aanbod hebben waar specifieke voorwaarden of doelstellingen aan
verbonden zijn, bijvoorbeeld de periode dat men iemand kan begeleiden… Mensen met
autisme kunnen niet altijd in dit vaststaand kader starten. Dikwijls zijn de voorwaarden om
met een bepaalde begeleiding te kunnen starten erg vaag waardoor het voor mensen met
autisme niet altijd even duidelijk is hoe ze aan deze voorwaarden kunnen tegemoetkomen.
Zo blijven mensen met autisme dus uitgesloten van het bestaande aanbod en bij uitbreiding
ook van de arbeidsmarkt. Bij gevolg geraken ze sociaal geïsoleerd, missen ze een
daginvulling wat er toe bijdraagt dat de afstand tot het bestaande aanbod en de arbeidsmarkt
alleen maar toeneemt. Skills Lab wil hierin een verschil maken en een brug zijn tussen de
persoon met autisme en het bestaande aanbod.
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Het doel van het Skills Lab concept

Skills Lab is een plaats waar mensen met autisme hun (arbeids)vaardigheden kunnen
inoefenen. De focus ligt op talenten en sterktes en niet op moeilijkheden of de gestelde
diagnose. Het gaat om een integrale benadering waar rekening wordt gehouden met alle
relevante factoren en deze ook betrokken worden bij het maken van redelijke aanpassingen,
gebaseerd op de specifieke (autisme gerelateerde) noden van de persoon in kwestie.
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Het Skills Lab Concept

De projectpartners zijn zich er al lang van bewust dat mensen met een autismespectrumstoornis routinematig worden uitgesloten van de arbeidsmarkt, tenzij ze
specialistische ondersteuning krijgen. Echter, het aantal organisaties dat deze specialistische
begeleiding kan aanbieden is zeer beperkt ten opzichte van het aantal werkzoekenden met
autisme.
Een belangrijke groep van mensen met autisme dus blijft uitgesloten van de arbeidsmarkt.
Dit is een onaanvaardbare situatie die moet worden aangepakt. De meest effectieve manier
om dit te doen is de bestaande organisaties die werkgelegenheid ondersteunen,
vaardigheden en informatie aan te bieden die ze nodig hebben om werkzoekenden met
autisme effectief te ondersteunen.
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Skills Lab wil een brug zijn tussen de persoon met autisme en het bestaande aanbod van
onderwijs, opleiding en begeleiding naar werk. Skills Lab biedt een scala aan middelen om
mensen met autisme de kansen en vaardigheden te helpen ontwikkelen die ze nodig hebben
om toegang te krijgen tot een werkplek of gespecialiseerde begeleiding, opleidingen.

Voor werkgevers, docenten en andere professionals brengt Skills Lab bewustzijn en begrip
die nodig zijn om werknemers met autisme te begeleiden, op de werkvloer in te zetten en te
behouden. De jobcoach heeft binnen Skills Lab een belangrijke rol aangezien hij de tolk is
tussen de persoon met autisme en de werkgever of andere professionals van
ondersteunende organisaties is.

Skills Lab kiest voor een integratieve benadering, wat betekent dat er rekening wordt
gehouden met alle relevante factoren en dat deze waar nodig betrokken worden om op basis
van de specifieke behoeften van de persoon met autisme redelijke aanpassingen te doen.
Functies van Skills Lab
Skills Lab heeft 3 belangrijke functies: voorbereiding, ontwikkeling en sociale integratie.

1) Voorbereiding


Voorlichting over autisme (info over autisme en mogelijke gevolgen van de
aandoening op het werk en de eigen situatie)



Empowerment, zelfvertrouwen en motivatie



Kennismaking met de arbeidsmarkt (verschillende vormen van werk en
verwachtingen van de werkplek)



Opleiding en ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden in een
veilige situatie.



Het ontwikkelen van een realistisch competentieprofiel, gericht op de capaciteiten
van de persoon



Identificatie van de sterke punten en gebieden voor ondersteuning: individuele
vaardigheden en voorkeuren voor werkgelegenheid bespreken en te adviseren
over de volgende stappen op weg naar werk.

2) Ontwikkeling


Gestructureerde, werkgerelateerde activiteiten gedurende de dag
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Trainen van gerelateerde vaardigheden (balans tussen werk en privé, mobiliteit
en reizen, planning, stressmanagement en veerkracht)



Het ontwikkelen van een positief kader en perspectief voor de toekomst

3) Sociale integratie


Deelname aan diverse groepsevenementen en activiteiten



Ondersteuning bij het zoeken naar werk



Werkgever trainen, bewust laten worden en advies geven

Relevante elementen van Skills Lab

1) De vraag komt van de persoon met autisme zelf omdat interne motivatie nodig is om
zelfbewustzijn en veranderingen mogelijk te maken.

2) Omdat een van de grootste problemen van autisme het gebrek aan flexibiliteit in het
denken is en daarbij het omgaan met veranderingen moeilijk is, is het belangrijk dat
alles heel concreet is. Hierdoor kunnen mensen met autisme leren door het zelf te
ervaren en zelf dingen te doen. Skills Lab heeft hier de taak om alle werkgerelateerde
aspecten te laten ervaren.

3) Skills Lab moet voor de personen met autisme de mogelijkheid voorzien om te
trainen en om vaardigheden te oefenen. Het is belangrijk om dit in een realistische
situatie te doen, zodat de persoon met autisme een realistisch beeld krijgt van de
verwachtingen met betrekking tot kennis, gedrag en houding. Bijvoorbeeld: een
werkervaringsplek, een bedrijfsbezoek, een getuigenis van een werkgever.
Voor sommige cliënten echter is de overgang naar de werkelijkheid te groot. Zij
hebben behoefte aan een meer aangepaste situatie die meer zekerheid geeft.
Aangepast betekent autisme specifiek en kan variëren, afhankelijk van de individuele
behoeften. Bijvoorbeeld een aparte werkplek met beperkte stimuli, lagere
verwachtingen

en

meer

individuele

begeleiding.

Het is belangrijk dat de persoon met autisme reflecteert over de ervaringen en deze
linkt aanzijn eigen verwachtingen en keuzes. Mensen met autisme hebben vaak
behoefte aan begeleiding. De rol van de jobcoach is in dit proces dan ook cruciaal.
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4) Skills Lab is op maat gemaakt. Daarom moet Skills Lab flexibel zijn in tijd, aanbod en
intensiteit. Dit heeft verschillende redenen, zoals de mogelijkheden van het individu
en de afstand tussen het individu en de ondersteunende organisaties of
arbeidsmarkt.
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Skills Lab als een methodische toepassing van het Levensloopmodel

In deze paragraaf kan u lezen hoe de verschillende elementen van het levensloopmodel zijn
toegepast in het Skills lab concept.

5.1 De levenslijn en transitiemomenten
In het Skills Lab ligt de focus op de transitie van werkloosheid naar langdurige
tewerkstelling. Voor mensen met autisme verlopen transitiemomenten complexer dan
voor mensen met autisme. Zo ook de overgang naar de arbeidsmarkt. Een grote groep
van mensen met autisme slagen er niet in om een job te vinden en/of deze te behouden.
Dit heeft deels te maken met de problematiek van autisme maar ook met de manier
waarop de arbeidsmarkt is georganiseerd en men omgaat met werknemers die
specifieke ondersteuning nodig hebben.

5.2 De persoon met autisme en de ervaren kwaliteit van leven
Mensen met autisme hebben net als iedereen recht op deelname in onze maatschappij.
Onderwijs en werk zijn sleutelelementen in het kader van sociale inclusie. Werk hebben
levert een inkomen op maar de effecten van werk gaan ruimer. Het hebben van werk
brengt structuur, het stimuleert sociale contacten en werknemers hebben het gevoel
ergens deel vanuit te maken en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Skills Lab
wil bijdragen tot een positieve (werk)ervaring voor mensen met autisme. Zij hebben
immers veel talenten maar al te vaak zijn ze zich daar niet van bewust of ligt de nadruk te
veel op hun beperkingen. In tegenstelling tot andere projecten focust Skills Lab op de
sterktes en de kwaliteiten van de persoon met autisme. De ervaren kwaliteit van leven is
zeer individueel bepaald.
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5.3 Factoren van invloed op de persoon met autisme en de ervaren kwaliteit van leven
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen persoons- en omgevingsfactoren.
Mogelijkheden en beperkingen van de persoon met autisme zoals de communicatieve en
sociaal-emotionele vaardigheden zijn persoonsfactoren. In Skills Lab wordt de persoon
met autisme gestimuleerd om zijn/haar sterktes te ontdekken en om aan hun zelfbeeld en
motivatie te werken. Omgevingsfactoren zijn familierelaties, woonomgeving, onderwijs en
opleiding, tewerkstelling, vrije tijdsactiviteiten, gezondheid, samenleving,…

Het levensloopmodel is een integrale aanpak, dit betekent dat alle relevante factoren in
overweging moeten genomen worden en betrokken worden wanneer er redelijke
aanpassingen moeten gebeuren. Deze aanpassingen zijn steeds gebaseerd op de
(autisme specifieke) noden van de cliënt. Het kan bijvoorbeeld belangrijk zijn actie te
ondernemen op vlak van de woonsituatie of de vrije tijdsinvulling van de persoon met
autisme.

5.4 Focus op micro- en macromilieu

In het Skills Lab concept zijn er twee betrokken partijen, de persoon met autisme en de
werkgever. Mensen met autisme moeten de kans krijgen om hun (arbeids)vaardigheden
in te oefenen en moeten een realistisch idee hebben van wat ze van de arbeidsmarkt
mogen verwachten. Mensen met autisme tewerkstellen vraagt een engagement van de
werkgever en collega’s. Zij moeten begrijpen wat autisme is en bewust zijn van de
specifieke noden van de persoon in kwestie. Werkgevers in het bijzonder moeten weten
wat ze van iemand met autisme mogen verwachten en moeten zich er van bewust zijn
dat iemand met autisme tewerkstellen niet noodzakelijk betekent dat er heel veel
aanpassingen moeten gebeuren. De werkvloer moet eveneens worden onderzocht of het
een autisme vriendelijke omgeving is. Daarnaast is het belangrijk om relevante anderen
zoals ouders, hulpverleners… bij dit proces te betrekken.

5.5 Begeleidingsintensiteit
Het levensloopmodel onderscheidt drie niveaus van begeleidingsintensiteit: self
management, care management en case management. De intensiteit kan doorheen de
levensloop variëren. Binnen Skills Lab worden cliënten gestimuleerd om te evolueren van
care management naar self management.
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5.6 Een dynamisch model
Het levensloopmodel is een dynamisch model, zo ook het Skills Lab concept. Het is
belangrijk om tijdig naar het volgende transitiemoment te kijken, namelijk de overstap
naar een langdurige tewerkstelling. Het is hierbij van belang om te kijken hoe vorige
transitiemomenten verlopen zijn, bijvoorbeeld door stil te staan bij werkervaringen uit het
verleden. Op die manier kunnen ervaringen uit het verleden belangrijke leermomenten
zijn voor de toekomst. Uiteraard evolueert de persoon met autisme en is het belangrijk
om op regelmatige basis te sterktes en de noden van de persoon in kwestie opnieuw in
kaart te brengen.

5.7 Monitoring en coördinatie vanuit het levensloopperspectief
Monitoring en coördinatie vanuit een levensloopperspectief betekent een continue
assessment en ondersteuning om de job te behouden. Een brugfunctie (een persoon of
een organisatie) is nodig om de kloof tussen de werknemer met autisme en de werkgever
te dichten
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Praktische toepassing van een Skills Lab concept

6.1 Pilot in UK

Preparation for Employment (PfE) is een gestructureerd programma dat speciaal ontwikkeld
is om de tewerkstellingskansen van mensen met autisme te verhogen. Het programma duurt
achtentwintig weken en bestaat uit drie fases. Elk programma start met een intake van vijf
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De eerste fase van het programma duurt zes weken. De deelnemers komen wekelijks samen
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stressmanagement op het werk, planningsvaardigheden (timemanagement, budgettering en
mobiliteit) en gespreksvaardigheden. Er is ook wekelijks tijd voorzien zodat de deelnemer
kan onderzoeken waar hij of zij werkervaring kan op doen.

Het tweede deel van het programma bestaat uit begeleidde werkervaring van acht weken.
Hierbij wordt uitgegaan van de keuze van de deelnemer, aangevuld met het advies van de
begeleider. Eens een gepaste stageplaats is gevonden, heeft Prospects een gesprek met
de werkgever om een aantal afspraken te maken rond welzijn en veiligheid en om het
stagecontract in orde te brengen. Elke deelnemer wordt gedurende de stage opgevolgd door
zijn of haar eigen begeleider. De frequentie en de duurtijd van de begeleiding is afhankelijk
van de individuele noden van de persoon in kwestie. Aan het einde van de stageperiode,
moet de werkgever een vragenlijst invullen om feedback te geven. Wanneer de cliënt en de
begeleider menen dat de cliënt klaar is om naar fase 3 te gaan om een job te vinden, is er
een evaluatiegesprek. Na het voltooien van een ervaringsstage is de cliënt altijd meer bereid
om aan het werk te gaan. Wanneer dat nog niet zo is, is het in het belang van de cliënt dat
hij/zij kan deelnemen aan een andere (externe) cursus of kan starten met vrijwilligerswerk.

De derde fase van het programma duurt veertien weken waarbij actief naar een job wordt
gezocht. De deelnemer tracht samen met de Prospect begeleider de verschillende jobtypes
waar hij of zij naar zoekt in kaart te brengen. Een van de doelstellingen van de cursus is het
stimuleren van de individuele onafhankelijkheid, dit houdt in dat deelnemer wordt geacht om
elk gesprek voor te bereiden. Deze gesprekken vinden aanvankelijk wekelijks plaats maar
wanneer de deelnemer meer zelfvertrouwen krijgt en onafhankelijker wordt, zijn de
gesprekken tweewekelijks. Eens de deelnemer een job heeft gevonden, organiseert
Prospects training voor de werkgever en ondersteuning voor de werknemer. Om een
langdurige tewerkstelling te verzekeren is er een maandelijkse opvolging. Dit moedigt hen
aan om de job te behouden en het helpt werkgevers meer begrip te krijgen voor de
belemmeringen die mensen met autisme op de werkvloer ondervinden.

Aan het einde van het programma is er met alle deelnemers een afsluitend gesprek waarbij
hun gemaakte evolutie wordt besproken, zij krijgen hiervan ook een verslag. Voor
deelnemers die geen tewerkstelling hebben, wordt een actieplan opgesteld dat kan
opgevolgd worden door mensen uit hun eigen netwerk. De deelnemers die verder gaan met
hun

zoektocht

naar

werk

kunnen

bij

Prospects

ondersteuning

krijgen

bij

hun

sollicitatiegesprekken.
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6.2 Pilot in Portugal
Het Portugese team was van bij de start zeer enthousiast over Skills Lab, zij vonden het een
zeer innovatieve manier om mensen met autisme te begeleiden. Gezien het succes van het
“Avanti project”, werd Skills Lab gezien als een waardevolle opvolger om de begeleiding van
mensen met autisme verder te zetten, ditmaal vanuit een meer pragmatische aanpak. Skills
Lab heeft, gebaseerd op het levensloopmodel (om mensen met autisme te empoweren) als
hoofddoel de tewerkstellingskansen van mensen met autisme te verhogen, hun
arbeidsvaardigheden te verhogen, en om de houding van werkgevers en werknemers te
veranderen.

Tijdens de eerste workshop werd het programma voorgesteld aan de deelnemers en hun
ouders (zie Annex 1 – Programma van het Project “Skills Lab”). Het programma bestaat uit
twaalf theoretische workshops, acht weken werkervaring, begeleiding en continue
ondersteuning van de deelnemers doorheen het volledige programma en individuele
begeleiding afhankelijk van de noden van de deelnemer.

Het doel van de theoretische sessies was het ontwikkelen van volgende vaardigheden:
-

Algemene vaardigheden zoals communicatie en sociale interactie

-

Arbeidsgerelateerde vaardigheden: op tijd komen, weten hoe een taak uit te voeren
en een zekere mate van zelfstandigheid, gefocust blijven tijdens het werk zonder
afleiding, weten wanneer een pauze te nemen en hoe lang de pauze duurt, om
kunnen met veranderingen in de dagelijkse routine, hulp kunnen vragen, respect
hebben voor collega’s en hun werkgever, om kunnen met de mening van anderen…

Naast deze theoretische groepssessies, was er wekelijks met elke deelnemer ook een
individuele sessie. De mensen van het technische team hadden in het bijzonder aandacht
voor de mogelijkheden, de noden en de verwachtingen van elke deelnemer. Tijdens de
individuele sessies kwamen volgende sessies aan bod: sociale interactie (hoe in bepaalde
sociale situaties te reageren, hoe omgaan met lichaamstaal…), basis sociale regels, omgaan
met obsessief gedrag, nagaan van interesses en vaardigheden, leren meer tolerant te zijn
tegenover anderen, initiatief leren nemen, taken aanleren die de deelnemer moet kennen in
functie van de werkvloer…
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Het team begon in November stageplaatsen te zoeken voor elk van de zes deelnemers
opdat ze een realistische werkervaring zouden kunnen opdoen. Men hield hierbij ook
rekening met het feit of de deelnemers al dan niet een autismevriendelijke omgeving nodig
hadden. Ongeacht daarvan kregen de zes deelnemers zeer duidelijke instructies over
volgende zaken: tijd (begin- en einduur van een werkdag), waar ze een pauze konden
nemen en duur van de pauze,

activiteiten voor tijdens de pauze (muziek beluisteren,

springen…), taken en duur ervan,… Er werd voor iedereen afzonderlijk een gestructureerd
tijdschema opgesteld, aangepast aan de specifieke werkcontext. Deze aanpak bleek zeer
ondersteunend.

Tijdens het programma was er een goede samenwerking tussen alle betrokkenen om de
nodige aanpassingen te kunnen doen en om bij moeilijkheden of problemen snel te
reageren.

De deelnemersgroep bestond uit vijf mannen en één vrouw, hun leeftijd varieerde tussen
zestien en tweeëntwintig. Bij alle deelnemers is de diagnose van autisme gesteld. Het was
een heterogene groep. Hoewel ze allemaal deelnamen aan de theoretische sessies, hadden
ze ook allemaal hun eigen kenmerken en verschillende noden en verwachtingen welke
aanbod kwamen tijdens de individuele sessies. In de individuele gesprekken werd ook
rekening gehouden met de resultaten van de “VrijBaanVragenlijst” die door elke deelnemer
werd ingevuld. Aan de hand van deze vragenlijst konden de meeste probleemsituaties
geïdentificeerd worden en kon men nagaan welke situaties een belemmering vormden voor
het empowerment van de cliënt en de mate waarin ze controle hadden over hun sociale en
beroepsmatige integratie. Elke deelnemer zijn eigen traject in overeenstemming met zijn of
haar competenties, verwachtingen en noden.

Aangezien Skills Lab maatwerk is, gebruikte het team verschillende vragenlijsten om de
noden van de deelnemers te bevragen. Volgende vragenlijsten werden hiervoor gebruikt:
-

Begin vragenlijst voor deelnemers en ouders om de realistische verwachtingen ten
aanzien van het programma te kennen.

-

“VrijBaanVragenlijst” om het niveau van empowerment van de deelnemers na te
gaan.

-

Vragenlijst voor deelnemers en ouders om hun mening te kennen over de
theoretische sessies: positieve en negatieve aspecten en verbeterpunten.
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Het technische team van APPACDM De Marina Grande concludeerde aan het einde van het
programma dat de werkervaring van de deelnemers doorheen het project zeer belangrijk
was. Skills Lab veranderde hun leven. De deelnemers kunnen rekenen op een blijvende
ondersteuning en kunnen verder ondersteuning krijgen in het trainingscentrum, een job of
een activiteit als vrijwilliger. Bij twee cliënten werd doorheen het project de diagnose van
autisme gesteld hoewel ze respectievelijk al zes en één jaar naar het trainingscentrum
kwamen.

6.3 Pilot in België

Het programma bestond uit twee fases. De eerste fase duurde zeven weken. In fase één
kwamen de deelnemers op regelmatige basis een aantal uren per week naar het Skills Lab
om deel te nemen aan verschillende workshops. Volgende thema’s kwamen hierbij aan bod:
kennismaking, wat is werk, autisme en werk, solliciteren, sociale en communicatieve
vaardigheden, stressmanagement en time management. Zo leerden de deelnemers in de
sessie “sociale en communicatieve vaardigheden” hoe ze zichzelf aan collega’s kunnen
voorstellen. Tijdens de workshops werd gebruik gemaakt van verschillende materialen zoals
schriftelijke oefeningen,

brainstorm

in groep,

groepsdiscussies,

video fragmenten,

huiswerkopdrachten, interviews met werkgevers, een bordspel, een fotozoektocht in
Mechelen en opdrachten in de infotheek van Skills Lab (dit is een bibliotheek georganiseerd
door de cliënten waar ze hun vaardigheden verder kunnen trainen en ontwikkelen). Drie
mensen met elk hun eigen ervaring en expertise stonden in voor de begeleiding van de
workshops.

Na deze eerste fase, evalueerden de begeleiders de sterktes en de noden van elke cliënt en
werd een actieplan opgesteld. Dit actieplan is gebaseerd op de observaties van de eerste
fase, aangevuld met informatie uit de gesprekken met de deelnemers en relevante anderen
uit hun professioneel of persoonlijk netwerk.

In de tweede fase, die zes maanden duurde, kregen de deelnemers een begeleiding op
maat, afhankelijk van hun eigen sterktes en noden. De begeleiding was zeer gevarieerd:
stages om te ervaren hoe het er op de werkvloer aan toe gaat of om vaardigeden en
interesses te ontdekken, sollicitatietraining, bemiddeling met werkgevers, coaching op de
werkvloer, contacten met andere organisaties of professionelen in het kader van begeleiding
in andere levensdomeinen (training, werk, vrije tijd…), ondersteuning van het (persoonlijke)
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netwerk van de deelnemer, … Na fase twee werden de deelnemers verwezen naar andere
organisaties voor verdere begeleiding indien dat nog nodig was.

Skills Lab is een autismevriendelijke omgeving: een rustige ruimte met weinig stimuli,
gelabeld werkmateriaal, overzicht van de planning, een aparte ruimte voor time out en de
mogelijkheid om naar buiten te gaan indien nodig… Aan het begin van elke workshop werd
de planning overlopen, beperkt gebruik van open vragen… Daarnaast waren ook individuele
aanpassingen mogelijk bijvoorbeeld mogelijkheid om de oefeningen thuis voor te bereiden,
even rondlopen indien nodig…

6.4 Pilot in Nederland

Het Dr. Leo Kannerhuis ging hiervoor een samenwerking aan met Jobstap. In het kader van
het project was het nodig om engagement en doelstellingen op elkaar af te stemmen en
hierover afspraken te maken. De beide organisaties hebben immers hun eigen werkwijze en
financiering en regelgeving welke niet paste voor het project.

Ondanks de inspanningen van de beide organisaties om deelnemers te vinden, bleken er
slechts twee kandidaten. De twee organisaties concludeerden dat het voor de patiënten van
het Dr. Leo Kannerhuis meer tijd vraagt om aan het idee te wennen dat ze naar een
tewerkstellingsorganisatie buiten het vertrouwde Dr. Leo Kannerhuis zouden gaan.
Transitiemomenten zijn immers complex voor mensen met autisme en dat vraagt de nodige
voorbereiding. Eén van de mogelijke oorzaken is het feit dat de behandeling een lange tijd
duurt. Het kan helpen om al vroeg in de behandeling stappen naar werk te zetten, dit maakt
de overstap voor de persoon met autisme logischer. Zo kan de patiënt alvast wennen aan
het beeld van werknemer in plaats van patiënt.

Het Dr. Leo Kannerhuis concludeerde dat het meer tijd vraagt om de brug te maken tussen
de trainingscontext binnen de veilige context van het Dr. Leo Kannerhuis en de
werkervaringsstages met begeleiding van een jobcoach. De twee deelnemers hebben met
succes een werkervaringsstage gedaan. In plaats van het programma dat voor de pilot
voorzien was werd gestart met een empowermenttraining. Het Dr. Leo Kannerhuis werkt nog
wel op basis van individuele patiënten samen met Jobstap. Er is een verdere follow up op
basis van de lessons learned.
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Skills Lab “Empowerment training “
De Empowerment-training heeft als doelstelling om mensen met te empoweren om meer
actie te ondernemen en meer controle te hebben bij het vinden en het behouden van een
job.
De ‘Vrijbaan Empowerment Methode’ is een nieuwe aanpak voor mensen met beperkte
arbeidsvaardigheden of mensen met een handicap bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt.
In de pilot wordt deze methode gebruikt, weliswaar aangepast aan mensen met autisme. Het
niveau van empowerment wordt onderzocht om op basis daarvan te bekijken of er een nood
is voor een persoonlijke training.
Er is dus op individueel niveau een speciaal opleidingsprogramma samengesteld gericht op
het empowerment van de deelnemers. Er werd gestart met de Vrijbaan Empowerment
vragenlijst, dit is een hulpmiddel om iemands persoonlijk empowerment profiel te
beoordelen. De vragenlijst bevat 60 instructies, aan de respondenten wordt gevraagd om uit
te drukken in welke mate ze het eens/oneens zijn met de stelling of niet.

Het programma bestaat uit vijftien trainingsessies op donderdag van 18.45 tot 21.00. Zes
mannen tussen 20 en 53 jaar namen deel. De deelnemers werden doorverwezen vanuit het
Dr. Leo Kannerhuis. Er zijn twee begeleiders (trainings- en tewerkstellingsbegeleider die een
gepaste training hebben gevolgd.)

Meer informatie over Skills Lab is terug te vinden op de website: www.SkillsLabforASD.eu
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