Personen met autisme aan het werk
Evaluatie van jobcoaching op maat
Jobcoaching op maat
Ons onderzoek
20 werkzoekenden met autisme, die
een jobcoachingstraject bij emino
volgden, namen deel aan een online
vragenlijstonderzoek op twee
meetmomenten (bij de start en na een
half jaar). De jobcoaches hielden een
logboek bij rond de gebruikte tools
binnen deze trajecten.

De zoektocht naar werk blijkt voor veel mensen met autisme een grote
uitdaging, ondanks hun kennis, vaardigheden en talenten. Binnen emino
worden jaarlijks heel wat mensen met autisme door jobcoaches begeleid
op weg naar werk, vertrekkend van de mogelijkheden van een persoon
en met aandacht voor een individuele benadering.

Talent telt
Tevredenheid met jobcoaching
De deelnemers zijn tevreden
tot zeer tevreden over hun
jobcoach en de inhoud van de
begeleiding.
Rond de behaalde resultaten
rapporteren de deelnemers
wisselende ervaringen. Met
name de beperkte stage- en
sollicitatiemogelijkheden door
de coronamaatregelen spelen
hierin een rol.

Het traject met de jobcoach ondersteunt me in
de ontdekking en ontwikkeling van mezelf.
Ik ben tevreden over het samen
zoeken naar een job die me aanspreekt
en binnen mijn mogelijkheden ligt.
De jobcoach geeft het duwtje dat ik
nodig heb, wanneer ik te onzeker ben
om zelf meteen de stap te nemen..
Het traject heeft tot tewerkstelling geleid, in
die zin is het sowieso een succesverhaal na
mijn zeer langdurige werkloosheid.

Effect van jobcoaching
Het onderzoek vond plaats
tussen oktober 2019 en april
2021. De COVID-19 pandemie
had een grote impact op het
functioneren van de deelnemers,
de dienstverlening van emino en
ons vragenlijstonderzoek.
Het effect van de jobcoaching is
daardoor niet goed te bepalen
op basis van dit onderzoek.

Veel gebruikte tools
uit de Talent Telt Toolkit
Verschillende tools rond zelfinzicht en
joboriëntatie worden door de jobcoaches op
regelmatige basis gebruikt. Zie voor meer info:
www.emino.be/projecten/talent-telt-toolkit/

Conclusie
Meer weten
Interesse in het onderzoek?
Bekijk onze website.

Het inzetten op jobcoaching op maat lijkt belangrijk te zijn in het vinden en
behouden van een job voor mensen met autisme. De deelnemers zijn over
het algemeen tevreden over de jobcoaching, maar door de grote impact van
de COVID-19 pandemie hebben we de effectiviteit nog niet kunnen staven.
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