


Assjette maakt werk…

van mensen met autisme
van werk voor mensen met autisme
van werk van mensen met autisme



Wie zijn we?



Greet

school → diagnose → werk



School:
ASO wetenschappen-wiskunde

• Alleen maar bezig met school

• Veel afleiding in de klas (prikkels) → snel draad kwijt, veel 
moeite om te concentreren

• ‘Zoog’ vooral de prikkels op i.p.v. de leerstof

• Thuis veel zelfstudie en ontelbare uren hulp van vader



School:
ASO wetenschappen-wiskunde

ÞDiploma ASO gehaald! 

Ondanks zware en moeilijke periode 

(en dan heb ik nog niets gezegd over de pauzes en 
schoolreizen…)



Bachelor ‘bio-medische’

• 3jarige opleiding aan hogeschool

• Ik ben voor de volle 3 dagen gegaan…



diagnose

Enkele maanden na afsluiten hogeschool:

diagnose ASS

Opluchting!! Dit verklaarde veel.

Dokter: “’t Is oké, je mag jezelf zijn.”

= keerpunt in mijn leven!



Hoe nu verder?

• Hogeschool is geen optie meer.

• 4 jaar thuis

• Inkomstvervangende tegemoetkoming.

• Samen met papa opleiding ‘bakker’ in avondonderwijs.

• Gevoel van ‘nutteloos’ te zijn



Assjette vzw

Start vrijwilligerswerk in Assjette: keuken, koekjes bakken, 

bureauwerk, crea-atelier…



Nood aan verscheidenheid in werk! Niet altijd 

hetzelfde…



Een andere weg waar ik al jaren naar op zoek was.

Gegroeid in vele opzichten:

• Mezelf beter leren kennen: valkuilen en sterktes

• Van elkaar leren:
– zowel van andere mensen met autisme;

– als van mensen zonder autisme

• Geen inrichtingsverkeer: ook mensen zonder autisme leren 
van ons of kunnen onze hulp gebruiken!!

Assjette vzw



• Af en toe leiding overnemen bij het voorbereiden van een 

cateringbestelling.

• Ook Colette en Bieke mag en kan ik bijsturen! We zijn 
allemaal collega’s.

Samenzitten, samen denken en brainstormen is voor 
mij belangrijk op het werk.  



conclusie

Ik probeer verder mijn grenzen te verleggen om te blijven 

groeien en bij te leren. Ik weet dat dit op eigen tempo 
moet, niet teveel ineens. Dit moet ik soms nog leren.

“Een klein beetje sterven mag, maar je mag er niet 
van doodgaan.”  ;)



Inge

onderwijs → werk → terug studeren + diagnose → werk



onderwijs

na lagere school → internaat

• Internaat: 
– juiste keuze o.w.v. duidelijke structuur 

– het gevoel mezelf te kunnen zijn

• School: 
– allerlei richtingen door brede interesse (wetenschappen en talen)

– Moeilijk contact met klasgenoten; op de achtergrond houden



onderwijs

• 5de middelbaar: keuze 8 uren wiskunde → verhuis naar 

andere school = grote impact

• 6de middelbaar: met AFS naar Turkije. Dit was een droom 
en ik geloofde in mijn kunnen.



AFS Turkije

Contact leggen met Turkse studenten:moeilijk

Contact met andere AFSstudenten: lukt beter

Veel warmte van Turks gastgezin. Turkse mensen staan 
meer open voor anderen, betrekken anderen meer, je gaat 

je meer een deel voelen van een groter geheel.

Þ mooie herinneringen!!



onderwijs

• Terugkomst na Turkije was moeilijk. Miste de Turkse 

ingesteldheid.

• Bang voor veranderingen: keuze gemaakt om laatste graad 
voor middenjury te combineren met informatica aan de 
universiteit



onderwijs

• Universiteit: weinig interactie tussen docenten en 

studenten + grote groepen → vereenzaming

• Start ‘vertaalkunde’: kleinere klassen, meer op gemak bij 
leggen sociale contacten  → verademing!

• Erasmus in Gran Canaria: terug op beperkingen botsen, 
moeilijk om dit te aanvaarden, maar toch leerrijk



onderwijs

• Postgraduaat informatica: contacten hier verliepen vlotter

• Tijdens laatste jaar boost uitgangsleven: voelde me meer 

op mijn gemak met leeftijdsgenoten



Moeilijkheden onderwijs

• Ondanks het hebben van vriendinnen, vragen sociale 

contacten veel energie

• Gebrek aan structuur → onzekerheid

• Grote groepen les → mezelf verstoppen

• Weinig aandacht voor neiging om te vereenzamen

• Veel nieuwe dingen zorgen voor gebrek aan stabiliteit en 

thuisgevoel

• Overvloed aan prikkels



Handvaten onderwijs

• Les in kleine groepen deed deugd

• Structuur op internaat was belangrijk

• Hogeschool was meer gestructureerd dan universiteit; dit 

gaf meer stabiliteit

• Tussentijdse opdrachten gaven me veel structuur

• Tijdens hogeschool eerste vriendje: dit gaf veel 

zelfvertrouwen



Conclusies voor mezelf

• Ondanks de moeilijke periodes kreeg ik deze nog 

gecompenseerd met goede periodes

• Ik merkte dat ik echt wel een doorzetter en avonturier ben 
ondanks moeilijkheden





werkervaring

• Na schooltijd onmiddellijk begonnen als 

helpdeskmedewerker als opstap naar betere job:
– leerrijke ervaring

– combinatie telefoongesprekken in Nederlands, Frans, Spaans en 
Engels met informaticakennis

– Afgelijnde uren = voordeel (geen werk meenemen naar huis!)



werkervaring

• Terug solliciteren → consultancy bureau
– Als consultant voor verschillende vestigingen

– Meer verantwoordelijkheden omdat ze tevreden waren

– Onregelmatige uren, nam werk mee naar huis

– Legde mezelf druk op

– Door onverwacht crisissen moeten oplossen zelf ook in ‘crisis’ gaan

– ‘s middags niet samen kunnen eten met collega’s: gevoel van 
asociaal te zijn

Þ onzekerheid → depressie



werkervaring

• Verandering van werk met hoop meer structuur te vinden 

en minder stress te hebben
→ botste tegen dezelfde problemen

• Depressie kreeg overhand

Opname was nodig



werkervaring

• Werkgever ontsloeg me op basis van ziekte (proefperiode)

• Ambities bijschroeven: halftijds aan de slag als 

administratief medewerker aan universiteit Brussel
Veel onvoorspelbaarheid; overvloed aan prikkels; te hoge subjectieve 

werkdruk; zelfstandig moeten werken zonder toelichting taken…

opnieuw depressie
T (terug ontslagen)



Terug studeren

• Gezinswetenschappen: met het idee om zelf te kunnen 

groeien, want…

• Vlak voor start studie: diagnose ASS

• Door studie
– Inzicht in mijn functioneren in omgang met anderen

– Botste ik op dezelfde problemen tijdens stage, maar sterker geloof 
in mezelf dat ik mits aangepast werk terug zou kunnen gaan 
werken



Opnieuw zoektocht naar werk

• GTB: gevoel van overschatting en geen aandacht aan 

moeilijkheden die ik ondervond

• Invaliditeitsuitkering, maar verwachting terug naar normaal 
arbeidscircuit

• Angst voor nieuwe opname als ik terug zou werken

• Nood aan opdoen succeservaring als nieuwe werkervaring!



Opnieuw zoektocht naar werk

• via GTB trajectbegeleiding = groepssessies aangevuld met 

stage

• ‘begeleid wonen’

• Kennismaking met Assjette





werk

• Start vrijwilligerswerk in Assjette:
– Voel me hier goed

– Niet meer uitgeput naar huis

– Ik mag er zijn wie ik ben

– Beperkingen mogen er zijn, maar nadruk op kwaliteiten

– Begrip voor vragen en onzekerheden

Door moeilijkheden te erkennen en deze te laten zijn, 
merkte ik dat kwaliteiten meer tot uiting konden komen.



werk

• Ook mindere periodes in Assjette door twijfels eigen 

functioneren t.o.v. de groep

• Onzekerheden kunnen verlicht worden door aandacht voor 
individuele

• Ook herkenning in andermans verhalen met erkenning tot 
gevolg

• Bewondering voor groei van anderen, krijg ikzelf ook een 
boost van



werk

• Assjette geeft vertrouwen in jezelf en het werk dat je 

verricht. 

• Zijn wie je bent = waardevol in de maatschappij en op 
werkvlak

• Waardevolle plaats om te experimenteren en te oefenen in 
dingen waar je je onzeker over voelt



Moeilijkheden op vlak van werk

• Onvoorspelbare situaties

• Onzekerheid eigen kwaliteiten doordat dit niet benoemd 

wordt

• Werkdruk die je jezelf oplegt; over grenzen gaan

• Gebrek aan sturing

• Omgang met collega’s

• Weinig ruimte voor onzekerheden en twijfels

• Weinig begrip voor moeilijkere periodes



Handvaten op werk

• Duidelijk omschreven taken

• Welkom met twijfels en onzekerheden, worden niet 

geminimaliseerd

• Begeleiding bij sociale situaties

• Oprecht geloof in de persoon die je bent

• Appreciatie

• Dingen worden duidelijk benoemd 



Handvaten op werk

• Ruimte om verantwoordelijkheden op te nemen zonder dat 

dit als belasting aanvoelt

• Je niet alleen voelen met je zorgen en twijfels

• Je voelt je welkom.







Waarom is werk ook belangrijk
voor personen met autisme?

Autisme en tewerkstelling… 

Øeconomisch perspectief
Øethisch perspectief (kwaliteit van leven)

Ø rechten perspectief



“Autistische problemen” met werk?

Ø het zoeken van werk

Ø het verwerven van werk

Ø het behouden van werk 



Andere “autistische problemen” met werk
Gebaseerd op onderzoek: (Bron: SEN-studie)

• het clichébeeld van autisme 

• gebrek aan kennis van autisme

• de “onzichtbaarheid” van de handicap

Beschrijving van problemen door mensen met autisme zelf:

• gevoel van onderprestatie

• de wereld ziet hen als lui, gek, stupide… 

• zich “verschillend” of “mislukt” voelen 

• overweldigd door het leven

• gebrek aan zelfwaardering



Ø meewerken aan andere projecten, bijv. INVIVO-kids

Ø bezoeken en prospecteren van soortgelijke initiatieven

Ø treffen van gelijkgezinde mensen 

Ø noden van normaalbegaafde mensen met autisme ontdekken 

vanuit praktijkervaring

Ø oprichten van vzw met + uitbreiden algemene vergadering

Ø opstarten van sponsorproject: “de vrienden van Assjette”

Ø samenwerkingsverbanden aangaan met verschillende instanties

Ontstaan van project



De naam + logo “Assjette”

Ø ontworpen door jongere met ASS

Ø Franse assiette voeding + verscheidenheid van ateliers

Ø J van jobs 

Ø gebroken vork      moeilijke traject naar werk



Tweesporenbeleid

Doorstroom 
normaal 

economisch 
circuit

Zinvolle
dagbesteding



Creatieve 
ateliers/workshops

Interesses + 
competenties van 
doelgroepleden

Cursus of 
dagbesteding

Coachen/ 
begeleiden

naar NEC
Binnen onze 
werksetting

Verhuur van tijdelijke 
werkplaats voor 
doelgroepleden

Verkooppunt
Voeding

Creatieve producten 
uit ateliers

Auti-infopunt

Inloophuis

Voeding
Voedingsmiddelen 

verwerken
Verbruikersruimte

Lunchvergaderingen
Catering recepties

Een bord vol kansen





Vzw Assjette
Toekomststraat 32
3500 Hasselt

0472/496654
Coördinator: Colette Vandebeek www.assjette.be

www.facebook.com/assjette


