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Skills Lab – Maak er werk van!
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‘Skills Lab-Maak er werk van!’ wil de tewerkstellingskansen van mensen met autisme verhogen. Skills Lab biedt een brug 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 vaardigheden te helpen
ontwikkelen die ze nodig hebben om toegang te krijgen tot een werkplek of gespecialiseerde begeleiding, opleidingen en de kansen op werk.

voorstelling van het project
1. Ontstaan
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Indigo en de Ploeg ervaren vanuit hun praktijkwerking hoe moeilijk het voor mensen met autisme is om zich te integreren op de arbeidsmarkt, ondanks hun capaciteiten en talenten. “Skills Lab-Maak er werk van!” is ontstaan uit het Avanti-project
(www.deploeg.be) waarbij een kader, het levensloopmodel werd ontwikkeld om mensen met een autismespectrumstoornis beter te kunnen begeleiden bij de overstap van
onderwijs naar werk.

2. Doel
Skills Lab-Maak er werk van! wil de tewerkstellingskansen van mensen met autisme verhogen. Skills Lab biedt een brug 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 vaardigheden te helpen ontwikkelen die ze nodig hebben om toegang te krijgen tot een werkplek of gespecialiseerde
begeleiding, opleidingen en de kansen op werk. Een Skill Lab kan diverse vormen
aannemen. Indigo en de Ploeg kiezen voor een training voor enerzijds (jong)volwassenen met autisme maar anderzijds ook voor een training voor de ouders/familie van
de (jong)volwassene, intermediaren en werkgevers.

3. Visie
Skills Lab is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende Europese
partners. In Vlaanderen werkten De Ploeg vzw en Indigo vzw samen. Het project werd
ondersteund door SPK. Indigo en de Ploeg kiezen resoluut voor een verdere samenwerking in “Maak er werk van!”. Dit blijkt een zeer goede aanvulling te zijn. Indigo
heeft immers ervaring vanuit diagnostiek en begeleiding (zorg) terwijl de Ploeg de
ervaring heeft met jobcoaching en contacten met werkgevers.
Het Skills Lab concept kan in verschillende contexten ingezet worden. Dit gebeurde
reeds door de projectpartners. Ook “Maak er werk van!” is een mogelijke toepassing
van een Skills lab. Door het concept online te stellen én een uitgeschreven manual
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om een skills lab op te starten kan een Skills Lab ingezet worden waar nodig. In die
zin is het een flexibel gegeven dat steeds aangepast kan worden aan de noden van de
doelgroep.
Skills Lab is een praktische toepassing van het levensloopmodel. Het levensloopmodel stelt dat transitiemomenten tijdig moeten voorbereid worden. De persoon met autisme met zijn/haar kwaliteit van leven staat centraal. In de trainingen “Maak er werk
van!” wordt vooral sensibiliserend gewerkt, het is immers een gedeelde verantwoordelijkheid om mensen met autisme meer kansen te geven op vlak van (de zoektocht
naar) werk. De training van mensen met autisme staat vooral stil bij wie ze zijn en wat
ze willen en gaat uit van hun sterktes en hun talenten in plaats van te focussen op
de moeilijkheden die ze hebben. Voor mensen met autisme is het niet altijd duidelijk
welke droom ze nog hebben of welke keuze ze willen maken.

organisatie
Het project wordt georganiseerd door Indigo vzw en de Ploeg vzw die hiervoor een
samenwerkingsverband aangaan. De Ploeg was tevens promotor van het Skills Lab
project. De praktische uitvoering van het project gebeurd door Kristien Smet (Indigo
vzw) en Loth van den Ouweland (de Ploeg vzw). Zij waren beiden ook betrokken bij het
Skills Lab project. Een stuurgroep staat mee in voor de monitoring van het project. Het
project Skills Lab (1/10/10-30/09/12) werd mogelijk dankzij de steun van Leonardo de
Vinci en Transfer of Innovation. Indigo en de Stad Mechelen sloten een overeenkomst
af voor de periode april 2012 tot en met december 2012. Stad Mechelen financiert het
project voor 20 000 euro. Dit budget wordt besteed aan de uitwerking van de trainingen, personeelskost en organisatiekost voor de trainingen. Door de tussenkomst
van de Stad Mechelen kan de bijdrage van de (jong)volwassene met autisme beperkt
worden.

reïntegratie
Werk is een belangrijke sleutel tot sociale inclusie. Voor mensen met autisme is
dat echter niet evident. Indigo en de Ploeg willen zich hier dan ook blijvend voor inzetten. Met de trainingen focussen we op de sterktes en capaciteiten van mensen met
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autisme en gaan we na welke dromen of wensen zij hebben. Het is immers voor hen
vaak onduidelijk wat hun sterktes zijn omdat ze vaak heel wat negatieve ervaringen
achter de rug hebben. We willen met hen actief aan de slag om hen inzicht te geven
over verschillende werkvormen en eisen van de arbeidsmarkt. In de training worden
vaardigheden ingeoefend die nodig zijn om hun kansen in de zoektocht naar werk en
op de arbeidsvloer te verhogen. Door ook met de omgeving te werken, namelijk de ouders, maar ook intermediaren en werkgevers wordt er bijgedragen aan sensibilisering
en wordt gekeken hoe elke betrokkene vanuit zijn/haar situatie kansen kan creëren
voor mensen met autisme.
De samenwerking met de verschillende Europese partners bleek zeer waardevol voor
de ontwikkeling van Skills Lab – “Maak er werk van!”. De partners willen dan ook in
de toekomst deze samenwerking verder uitbouwen.

evaluatie
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Er is een concept uitgewerkt, een handleiding uitgeschreven om een skills lab op
te starten en er is een inventaris gemaakt van gebruikte methodieken en instrumenten. Deze informatie is beschikbaar op een website die voor iedereen toegankelijk is.
De website is vanaf 1/10/12 online. Het concept is door de projectpartners getoetst aan
de praktijk. Indigo en de Ploeg hebben samen 6 cliënten begeleid. Het Skills Lab concept werd geëvalueerd en bijgestuurd. Indigo en de Ploeg kiezen er resoluut voor om
hier een vervolg aan te geven. De workshops gegeven tijdens het project werden herwerkt tot een actief trainingsprogramma voor (jong)volwassenen met autisme. Naast
het aanbod voor (jong)volwassenen werd ook een training uitgewerkt voor ouders van
(jong)volwassenen met autisme, intermediaren (begeleiders, leerkrachten..) en voor
werkgevers. We willen hierdoor inzetten op de verschillende groepen die betrokken
zijn bij het verhogen van de tewerkstellingskansen van mensen met autisme.
Skills Lab project is afgelopen maar vindt een vervolg in “Maak er werk van!”. Het
Skills Lab project zit in de disseminatiefase. Voor “Maak er werk van!” zijn de trainingen grotendeels uitgeschreven en wordt gestart met het geven van de trainingen en
verdere bekendmaking. Een enthousiast team en ruimte voor disseminatie zorgen dat
we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken.
De inspanningen tijdens het Skills Lab project zijn zeker in verhouding met de resultaten. We zijn er immers in geslaagd om een concept uit te werken, dit te toetsen aan de
praktijk, een handleiding op te stellen en een website met inventaris van methodieken
en instrumenten op te maken. Voor een aantal deelnemers hebben we ook al effectief
het verschil gemaakt. Zij zouden anders thuis zitten zonder daginvulling en vinden
nu terug aansluiting bij een traject naar werk. Het feit dat we er een vervolg kunnen
bieden met “Maak er werk van!” Betekent dat het project zeer waardevol is. Vanuit
verschillende hoeken kregen we reeds vragen om te kunnen deelnemen aan “Maak
er werk van!”, wat betekent dat de nood van de doelgroep door verschillende betrokkenen wordt herkend en dat er bereidheid is om hierrond te werken.

toekomst
Door een samenwerkingsovereenkomst (april – december 2012) met de Stad Mechelen kunnen Indigo en de Ploeg met “Maak er werk van!” een vervolg geven aan het
Skills Lab project. Hoewel de samenwerkingsovereenkomst afloopt in december gaan
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Indigo en de Ploeg verder met het project en zoeken ze opportuniteiten om nog meer
kansen te creëren voor mensen met autisme.
Vanaf 1/10/12 is de website van Skills Lab beschikbaar. Het concept en de uitgeschreven manual om een skills lab op te zetten staan vermeld op de website. Verder is er
ook een inventaris gemaakt van beschikbare methodieken en instrumenten. Op de
website is een onderscheid gemaakt tussen professionelen en werkgevers. De info is
vrij toegankelijk. “Maak er werk van!” is een toepassing van het Skills Lab project. Ook
de toepassing van het concept in UK, Portugal en Nederland tonen aan dat het concept
in andere contexten te gebruiken is.
De financiële ondersteuning van de Reïntegration Award wordt verder gebruikt om te
investeren in het project. Het is niet haalbaar om de trainingen gratis aan te bieden
maar we kiezen wel voor een systeem waarbij we proberen de bijdrage van de (jong)
volwassenen te beperken. Zij hebben immers vaak maar een beperkt inkomen. Elke
financiële ondersteuning is dus zeker welkom!

contact
Indigo vzw
vzw voor onderzoek en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met (het
vermoeden van) ontwikkelingsproblemen zoals AD(H)D, autismespectrumstoornis,
leerstoornissen ...
Goswin de Stassartstraat 9, 2800 Mechelen
Contactpersoon: Kristien Smet, projectmedewerker
Kristiensmet@indigovzw.be
www.indigovzw.be
www.skillslabforasd.be
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