GGZ Rivierduinen
Autisme

Arbeidshulpverlening

Voor volwassenen met autisme
Voor mensen met autisme is het soms moeilijk om

Werkplekonderzoek

passend werk te vinden of om hun werk te behouden.

Heeft u werk of een stageplaats en gaat dit niet

U kunt tegen verschillende problemen aanlopen, waar

(meer) naar verwachting? Dan kunnen wijmet u een

u zelf niet altijd zonder hulp uitkomt. Een

werkplekonderzoek doen. Om een goede inschatting

arbeidshulpverlener kan u wellicht ondersteunen.

te maken of er aanpassingen nodig zijn, bezoeken
wij enkele malen uw werk(omgeving).

Problemen op het gebied van arbeid kunnen zijn:


het kiezen van een studie of beroep;



het behouden van werk;



problemen in de huidige werkomgeving met
collega’s of leidinggevenden;



het werk is niet geschikt;



problemen in de werkomgeving tijdens een
stage via school

Ondersteunende gesprekken
Wanneer u vastloopt in uw opleiding of baan door
bijvoorbeeld onverwachte gebeurtenissen, zoals bij
reorganisatie of bij verandering (van werkzaamheden
of van leidinggevende), kunnen wij ondersteunende
gesprekken met u voeren. Deze gesprekken zijn
gericht op het behoud van uw opleiding of werk.
Hier zijn 10 tot 15 bijeenkomsten voor nodig.

Een arbeidshulpverlener kan hulp bieden wanneer de

Praktische informatie

oorzaak van problemen zijn te herleiden naar

De gesprekken (behandelcontacten) vinden plaats bij

autisme en gebrek aan kennis over autisme bij

GGZ Rivierduinen Autisme in Leiden en duren circa 45

collega’s, docenten, etc. Wij bieden voorlichting

minuten per keer.

en/of denken mee met cliënt, werkgever of docent
over mogelijke aanpassingen die het functioneren
kunnen versterken.

Contactgegevens GGZ Rivierduinen Autisme
Locatie Leiden

Voor wie is de behandeling bedoeld?

Sandifortdreef 19, 4e etage

Arbeidshulpverlening is bedoeld voor volwassenen

2333 ZZ Leiden

met autisme, die problemen ondervinden in het

Tel 071 890 78 00

functioneren tijdens werk of stage. Ook kunnen wij u

Fax 071 890 81 80

helpen bij het bepalen van een studie- of
beroepsrichting. Bijvoorbeeld wanneer u door het
autisme moeite hebt met het maken van keuzes.

www.rivierduinen.nl/autisme

Inhoud van de behandeling
Wij voeren eerst een gesprek met u, om te bepalen
waar u op het gebied van arbeid hulp bij nodig
heeft.

Interesseonderzoek of competentieonderzoek
Om u te helpen bepalen welke studie- of
beroepsrichting voor u geschikt kan zijn, kunnen wij
een interesse- en/of competentieonderzoek met u
doen.

April 2016

