OVERZICHT AANBOD

VOOR ONZE (JONG)VOLWASSEN
CLIËNTEN MET ASS

Kennismaking
In een gesprek wordt kennisgemaakt met de hulpvraag van de cliënt en
verkennen we de mogelijkheden om binnen het aanbod van Assjette vzw
hieraan te beantwoorden. Als die mogelijkheid er is, komt er een
vervolgafspraak om verder in te gaan op de hulpvraag.
Indien niet, trachten de begeleiders van Assjette vzw door te verwijzen naar
andere hulpverleningsinstanties.
Eventuele kosten voor extra assistentie bij doorverwijzing, indien gewenst, zijn
dan af te spreken.
Tijdsduur: 60 minuten
Kostprijs: 50 euro

Opstart van de begeleiding

INTAKEGESPREK, EERSTE ASSESSMENT VAN DE
AANWEZIGE INTERESSES EN COMPETENTIES
In dit vervolggesprek wordt de hulpvraag van de cliënt verder uitgediept en
wordt uitgelegd in welke mate Assjette vzw hieraan tegemoet kan komen
binnen haar aangeboden begeleidingsmodules.
Er wordt samen beslist in welke module de begeleiding verder wordt opgestart
(A1, A2, B of C).
Afspraken rond frequentie, verwachtingen en vergoedingen worden in een
geschreven overeenkomst vastgelegd.
Tijdsduur: Minimaal 2 keer een uur
Kostprijs: 50 euro per uur

Aangeboden
begeleidingsmodules
Module
A
Voorbereiding op en ondersteuning van tewerkstelling
A1: Jobtraining
(overbruggen van de kloof tussen de aanwezige en de gewenste competenties)
Dit is een voorbereidende fase. De focus van de werking ligt hier op het bepalen
van de acties die genomen moeten worden om de kloof tussen de aanwezige
competenties en het ideale competentieprofiel te overbruggen: bijvoorbeeld leren
op tijd komen, doorzetten, een afgesproken rendement halen, ontwikkelen van
sociale vaardigheden en communicatie, …
Dit wordt bij voorkeur uitgewerkt met een activiteit in de atelierwerking
(zie module B).
Tijdsduur: Samen af te spreken, minimaal een half jaar
Kostprijs: De mogelijkheden worden samen met de cliënt overlopen in functie van
de persoonlijke situatie.

A2: Supported Employment
(job zoeken, vinden, realiseren en behouden met ondersteuning)
Deze module ondersteunt en begeleidt cliënten die willen werken in een regulier
bedrijf en voor wie de bestaande ondersteuningsvormen niet volstaan.
De begeleiding is maatwerk op basis van de mogelijkheden en wensen van de
werknemer.
Er wordt gericht gezocht naar een potentiële werkgever. De cliënt wordt begeleid in
de kennismaking, de contractbespreking, de jobanalyse en indien nodig een
jobmatching en job(re)designing. Op de werkplaats en erbuiten wordt ook
begeleiding voorzien.
Tijdsduur: Samen af te spreken
Kostprijs: De mogelijkheden worden samen met de cliënt overlopen in functie van
de persoonlijke situatie

Aangeboden
begeleidingsmodules
Module
B
Dagbesteding in de ateliers van Assjette vzw
Deze module is bestemd voor personen voor wie integratie in een productieve
omgeving (nog) niet aan de orde is. Rekening houdend met de interesses van de
cliënt wordt een zinvolle invulling van de week uitgewerkt in de bestaande
atelierwerking.
Deze module is geschikt zowel voor de cliënten die module A1 volgen als voor
cliënten voor wie het einddoel (werken in het Normaal Economisch Circuit) moeilijk
te bereiken blijkt.
Tijdsduur: Samen af te spreken
Kostprijs: De mogelijkheden worden samen met de cliënt overlopen, in functie van
de persoonlijke situatie

Module
C
ONDERSTEUNING EN COACHING VAN JONGVOLWASSENEN MET ASS IN HUN JOBOMGEVING
Deze vorm van coaching is erop gericht om samen met de werknemer de
moeilijkheden die hij/zij ondervindt aan te pakken. De veranderingsmogelijkheden
komen uit een blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. De uiteindelijke
bedoeling is het vergroten van de kansen om een job te behouden en
duurzaamheid te creëren.
Hierbij kan ook op vraag van de cliënt assistentie verleend worden bij gesprekken,
administratie of andere hulpverleners (psychiaters, psychologen, …).
Tijdsduur: Samen af te spreken
Kostprijs: De mogelijkheden worden samen met de cliënt overlopen in functie van
de persoonlijke situatie

OUTREACH-ACTIVITEIT

Binnen de erkenning van ambulante begeleiding is het mogelijk via outreach
de opgebouwde specifieke kennis over autisme door te geven aan iedereen die
nood heeft aan ondersteuning in het omgaan met mensen met autisme.
Wie op zoek is naar meer informatie over begeleiding van (jong)volwassenen
met ASS, kan terecht bij Assjette vzw.
Via outreach willen we begeleiders handvaten bieden om hun
autismespecifieke kennis te versterken. We leren hen omgaan met ASSspecifiek gedrag met de bedoeling voor personen met autisme de kansen te
verhogen om deel te nemen aan het gewone leven.
De deskundigheid die wij hebben opgebouwd op het vlak van specifieke
vragen en noden van personen met autisme geven wij graag door aan groepen
van ondersteuners (scholen, CAW, vrijetijdsorganisaties, diensten GGZ,
werkgevers, allerlei maatschappelijke diensten, instanties en organisaties, ...).
Op deze manier zetten we onze expertise optimaal in ten dienste van de
inclusie van personen met autisme.
We onderscheiden verschillende outreachmodules die steeds op maat van de
aanvrager worden opgesteld: advies en consult, bezoek aan Assjette vzw,
voordracht, workshop en training, getuigenis door personen met autisme, …

Kostprijs: Af te spreken
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