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- Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

- Mensen met een auditieve of visuele beperking

- Mensen met een chronische ziekte (zoals: MS of nierziekte)

- Mensen met een andere lichamelijke beperking

- Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

- Etc.

Afstand tot de arbeidsmarkt

Deze mensen zitten vaak onnodig thuis!



- Geen school af kunnen maken

- Sociaal niet even handig

- Zijn soms wat eigenaardig

- Bedreven met hobby’s

- Sterk ontwikkelde vaardigheden

- Diepgaande kennis over onderwerpen

- Bijzonder loyaal en betrokken

Mensen met autisme zonder werk



- Geeft mensen een waardevolle kans

- Geeft mensen voldoening

- Betekenis aan iemands leven

- Aanvulling binnen het bedrijf

- Verbetering van de bedrijfscultuur

- Vergroten van je onderscheidend vermogen

- Goed zijn voor je werknemers, geeft een positief

signaal af aan je opdrachtgevers

- Bijdragen aan de toekomst

Waarom zou je Sociaal Ondernemen?



- Flexibele werktijden
- Zelf de pauzes indelen
- Aanpassingen in de omgeving die prikkels verminderen
- Afspraken over sociale momenten
- Een vast contactpersoon
- Afspraken over concrete communicatie
- Aanpassingen in taken
- Afspraken over taakbelasting
- Afspraken over de manier waarop er vergaderd wordt
- Extra tijd van leidinggevende of begeleider voor medewerker

om opdrachten te bespreken

Mogelijke aanpassingen in het werk



- Een twist in gedachte stimuleert creativiteit

- Dingen worden gedaan waar je normaal zelf niet aan zou denken

- Loyale werknemers die dankbaar zijn voor hun baan

- Eerlijkheid die doet verbazen

- Werknemers die zich graag diep willen en kunnen storten op lastige 

obstakels

- Punctueel en perfectionistisch met afspraken en opdrachten

- Nieuwe dingen ontdekken bij je eigen bedrijf

- Creatieve en soms bijzonder eenvoudige oplossingen voor puzzels

Toevoegingen voor je bedrijf



Waar begin je?

- Uitkering, Wajong of bijstand
- UWV, banenafspraak
- Werkbedrijf zoals Ergon, Senzer
- Loonwaarde meting
- Subsidie 
- Wet Tegemoetkomingen Loondomein (voorheen loonheffingskorting)
- Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)
- Jobcoaching
- Later dit jaar komt er een wetsvoorstel om loonsubsidie te veranderen 

naar loondispensatie, die via de werknemer loopt. Daarmee zullen 
huidige procedures naar verwachting ook gaan veranderen.

- Prestatieladder Sociaal Ondernemen



Bij Breen Services

- Drie medewerkers met autisme in dienst

- Meerdere mensen met autisme op een 
werkervaringsplaats

- Op maat gesneden afspraken en begeleiding

- Werk wordt aangepast op iemands kwaliteiten

- Job coaching zowel intern als extern

- Klanten weten hoe wij werken en kiezen daarvoor

- PSO trede 3



Informatie
Autisme:
http://www.autisme.nl/

Participatiewet:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
participatiewet

Werkbedrijven:
https://www.ergon.nu/
https://www.senzer.nl/
http://www.04werkt.nl/

Prestatieladder Sociaal Ondernemen:
https://www.pso-nederland.nl/
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