Victor
Sprokkels
Presenteert:

B

Beste lezer,
’t Is weer voorbij, die mooie zomer… Jammer, maar gelukkig heeft de herfst
ook zijn charmes! Binnenkort mogen we weer genieten van de kleurenpracht
van afvallende bladeren en de gezellige warmte in huis.

In dit nummer van VictorSprokkkels vind je onder andere:
• links en weetjes met als thema werk
• herken autisme: de sterke kanten van mensen met autisme op de werkvloer
• Victor online: wat viel er te lezen op onze facebookpagina de voorbije
maanden?
• een aankondiging van de Vrienden van Victor
En wist je dat Music For Life terugkeert in december? Onze dienst staat
opnieuw op de lijst van goede doelen. Meer hierover vind je verder in onze
nieuwsbrief. Wij zijn benieuwd wat er allemaal op ons af zal komen!

Veel leesgenot.
Stien Peeters,
Directeur vzw Victor
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Nieuws van de administratie
Hoe kan ik de dienst bereiken voor informatie?
Voor algemene vragen of informatie kan je steeds terecht op het onthaal van vzw
Victor. Het secretariaat is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 12u30 op
051 25 25 28. Op andere tijdstippen kan je een bericht inspreken op het
antwoordapparaat of een e-mail sturen naar info@vzwvictor.be. Wij nemen dan
contact met je op als je je gegevens achter laat.

Hoe aanmelden?
Wij voorzien één contactpunt voor een aanmelding:
• telefonisch: elke donderdagvoormiddag van 9u tot 12u30 via 051 25 25 28
• elektronisch: via onze website www.vzwvictor.be
Het initiatief ligt bij de zorgvrager zelf. Dat wil zeggen dat de zorgvrager zelf (of
zijn/haar ouders) contact met ons moet opnemen om aan te melden.
Als een doorverwijzer inschat dat dit voor de betrokkenen moeilijk is, gelieve ons dit
te melden. Op die manier kunnen wij ook een oplossing voorzien.

Aan wie kan ik administratieve wijzigingen doorgeven?
• Wijzigingen i.v.m. adresgegevens of gezinssamenstelling:
via 051 25 25 28 of info@vzwvictor.be
• Wijzigingen in de betaalgegevens via lievevdv@vzwvictor.be
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Nieuws van de contactpersoon
Zoals in eerdere nieuwsbrieven al naar voor kwam, maakt onze dienst veranderingen
door.
Via deze weg willen we jullie eraan herinneren dat er vanaf 01/01/2015 aan
onderstaande voorwaarden moet voldaan zijn om het lange traject thuisbegeleiding te
krijgen.

Voorwaarden:
1) een diagnose autismespectrumstoornis hebben
2) in het bezit zijn van een geldige PEC-beslissing* of ISV** ,
of kunnen bewijzen dat de aanvraag lopende is
Als je niet aan beide voorwaarden voldoet bij de opstart van de thuisbegeleiding, kan
je enkel gebruik maken van een korte begeleiding. Deze duurt maximaal 1 jaar en telt
maximaal 12 gesprekken.

Mocht je hierover verdere vragen hebben, kan je:
1) je vraag mailen naar contactpersoon@vzwvictor.be of
2) bellen naar het secretariaat (051 25 25 28)
Je vraag wordt dan genoteerd en er zal iemand van onze dienst terug contact
opnemen om je vraag te beantwoorden.

* Beslissing van de Provinciale Evaluatie Commissie van het VAPH (Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap) (meerderjarigen)
** Indicatiestellingsverslag van de Intersectorale toegangspoort (minderjarigen)

Uitzondering:
Vroegbegeleiding: voor kinderen van 0 tot 3 jaar op moment van aanmelding.
Voor hen volstaat het om een vermoeden van een autsimespectrumstoornis te hebben
om de begeleiding te kunnen starten. Er is ook geen ISV of PEC-beslissing nodig.
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Links en weetjes
Werk vinden is niet evident in deze tijden van economische crisis. Iemand met een
diagnose binnen het autismespectrum stuit mogelijk op een aantal obstakels, los van de
diagnose.
Om de weg iets meer te effenen, willen we in deze links en weetjes het te doorlopen
traject verduidelijken.
Op de website van Participate vind je heel gerichte informatie rond werk en worden
mogelijke vragen beantwoord.
We vatten het kort even voor jullie samen.

A. Reguliere arbeidscircuit.
De zoektocht naar werk binnen dit circuit kan gaan via volgende stappen.
1. VDAB
Of je nu pas afgestudeerd bent, of op zoek bent naar nieuw werk: de eerste stap is je
inschrijven bij de VDAB. Dit kan via hun website of de werkwinkel in je buurt. De
mensen van de VDAB kunnen je begeleiden in de zoektocht naar werk. Maar ook als je
zelf op zoek gaat naar vacatures mag je deze stap niet overslaan. Door deze inschrijving
verwerf je bepaalde rechten en ben je in orde met de sociale zekerheid (kinderbijslag,
werkloosheid, ziekteverzekering …). Je wachttijd tot het krijgen van een wachtuitkering
begint pas te lopen na registratie bij de VDAB.
Indien je merkt dat werk zoeken zeer moeilijk verloopt, moet je dit communiceren aan
de VDAB. Zij brengen jou dan in contact met de dienst GTB.
2. GTB
Dit is een gespecialiseerde dienst voor mensen met een arbeidsbeperking. GTB helpt je
in de zoektocht naar werk. Hou rekening met een wachttijd. Na een
kennismakingsgesprek bekijken ze welke ondersteuning je nodig hebt, zoals helpen het
traject te doorlopen, helpen met het schrijven van sollicitatiebrieven, keuzes maken …
GTB geeft concrete tips op maat, maar neemt geen dingen over. Ook als persoon met
autisme kan je hiervoor in aanmerking komen. Aanmelden bij de dienst GTB gebeurt
via de VDAB.
3. Jobcentrum
Indien de ondersteuning van GTB niet voldoende is, kunnen zij je doorsturen naar
Jobcentrum. Zij gaan nòg intensiever dan VDAB en GTB dingen samen doen, bv. helpen
opstellen van je CV, meegaan naar bedrijven, zelf contacten leggen, op de werkvloer
begeleiden van stage ... Zelf kan je niet rechtstreeks contact opnemen met Jobcentrum:
GTB doet dat voor jou als blijkt dat dit nodig is.
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B. Beschermd werkcircuit.
Naast het traject binnen het reguliere circuit bestaat er een beschermd werkcircuit.
Hier krijg je pas toegang toe als je kan aantonen dat je alle vorige stappen hebt doorlopen en
er toch niet in geslaagd bent om werk te vinden.
In het beschermd werkcircuit heb je verschillende mogelijkheden.
- Beschutte werkplaats: dit is een tewerkstellingsplaats voor personen met een
arbeidshandicap die willen werken en die tijdelijk of definitief niet in het regulier
economisch circuit terecht kunnen.
- Sociale werkplaats: dit is een tewerkstellingsplaats voor personen die zeer moeilijk of geen
werk vinden in het reguliere circuit. Naast productiviteit is er aandacht voor specifieke
noden van de werknemers. Er is begeleiding op zowel technisch als sociaal vlak.
- Arbeidszorg: biedt activiteiten aan in een werkomgeving die ofwel op productie, ofwel op
dienstverlening is gericht. Het gaat om vrijwillig onbetaald werk onder begeleiding. Je
blijft je uitkering behouden.
- Vrijwilligerswerk: je kunt je eigen reden hebben om vrijwilligerswerk te doen: een zinvolle
vrijetijdsbesteding, werkervaring opdoen om zo je kansen op betaald werk te vergroten,
nieuwe mensen leren kennen of gewoon iets doen wat je graag doet en zo iets waardevols
voor jezelf en voor de samenleving doen. Als je vrijwilligerswerk overweegt, moet je
hiervan aangifte doen bij je vakbond of de hulpkas (H.V.W.).

C. PASS-werk.
Een bekend tewerkstellingsproject voor personen met autisme is PASS-werk (vooral in
Antwerpen actief). Het is een bedrijf dat specifiek op zoek gaat naar mensen met autisme
om hen in het reguliere circuit in te zetten. Het zet de kwaliteiten van mensen met ASS met
een normale begaafdheid in voor het testen van software. Door de professionele omkadering,
door middel van jobcoaching, worden de beperkingen van de medewerkers met ASS
gecompenseerd.

D. Overzicht tewerkstellingsmaatregelen.
De overheid voorziet een aantal interessante tewerkstellingsmaatregelen voor
werkzoekenden en ook voor werkgevers. De belangrijkste maatregelen vind je hier.

E. Vertel ik het ofvertel ik het niet?
In principe behoort de diagnose autisme tot je privéleven en ben je niet verplicht om dit aan
je werkgever mee te delen.
Participate geeft hierover verdere informatie op hun website.
Het is niet altijd makkelijk om te besluiten of je wel of niet zal vertellen dat je ASS hebt. Praat
erover met mensen die je vertrouwt.
Problemen op het werk zijn niet altijd op te lossen door open te zijn over je autisme. Het kan
wel een eerste stap zijn.
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Victor online
Er verschenen opnieuw heel wat interessante links en statussen op onze
facebookpagina. We lichten er enkele uit:
• In dit filmpje legt Tijl Koenderink uit hoe een onderontwikkeld reptielenbrein
kan leiden tot chaotisch gedrag. Zo wordt het duidelijk dat het voor mensen
met een hoge begaafdheid soms niet evident is om nieuwe dingen te leren.
• We deelden het nieuws dat Dr. Lorna Wing – een autoriteit in de
autismewereld! – overleed op 6 juni op 85-jarige leeftijd.
• In dit filmpje zien we Dillan Barmache. Hij heeft autisme en kan niet praten.
Dankzij zijn tablet kan hij toch een speech geven op zijn diploma-uitreiking,
en wat voor een speech!
• Uit een onderzoek van de Britse National Autistic Society (NAS) naar misbruik
en manipulatie bij mensen met autisme, gaf 50% van de bevraagden aan ooit
te zijn bedrogen of misbruikt door iemand die ze als een vriend
beschouwden. Mieke Bergé en Erik Buelens reageren hierop bij Radio 1. Je
kan dit hier herbeluisteren.
• Temple Grandin is een Amerikaanse wetenschapper en hoogleraar en icoon in
de autismewereld. Ze kreeg zelf op tweejarige leeftijd de diagnose autisme en
geeft hier regelmatig interviews en lezingen over. In dit filmpje legt ze uit hoe
zij als kind geholpen werd door begeleiding en therapie.
• Gespot op youtube: een overzicht van wereldbekende personen met autisme.
Klik hier om dit filmpje te bekijken.
• “Mensen met een beperking zijn ook mensen.” Maar zo voelt Fabian zich vaak
niet. De meeste mensen vinden hem zielig en houden afstand. Om die
ontastbare barrière tussen mensen zoals hij en ‘normale mensen’ te
doorbreken, deed hij mee aan een sociaal experiment van een organisatie die
mensen met een handicap helpt. Zou men anders op hem reageren als hij een
berenpak aan heeft? Je raadt het vast al, maar bekijk het filmpje hier.
• Bij het ontstaan van ASS spelen verschillende oorzaken een rol, zoals genetische
factoren, complicaties tijdens de zwangerschap en omgevingsfactoren.
Onderzoek van de Universiteit van California wijst nu uit dat zwangere
vrouwen die in de buurt wonen van landbouwbedrijven waar pesticiden
worden gebruikt 60 procent meer kans hebben op een baby met ASS.
Volgens de wetenschappers is meer onderzoek nodig. Luister hier naar de
reactie van prof. Marleen Vanvuchelen op Radio 1.
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• Lijkt dit herkenbaar?

• “Hoogbegaafde personen met autisme zijn geen hoogbegaafden met
autistische trekken.” De hogere begaafdheid laat een hoogbegaafde
persoon met autisme toe om zijn autisme bijna instinctief te verbergen en
zo schijnbaar beter te integreren waardoor er ‘niets aan de hand’ lijkt te
zijn. Maar schijn bedriegt, want de prijs die betaald wordt om ‘ten allen
tijde normaal zijn’, is dermate hoog dat dit kan leiden tot burn-out en
depressie. Ter illustratie dit filmpje, genaamd De Walvis.
• Twee getuigenissen:
o Een mooie reportage over Matt, wiens zoon Liam de diagnoses autisme
en verbale apraxie kreeg. Matt vertelt wat vaderschap voor hem
betekent als vader van een zoon met een beperking.
o Kristi zegt wat het met haar als moeder doet om een kind met een
beperking te hebben. Met deze getuigenis wil Kristi andere moeders
een hart onder de riem steken.
• Het buitengewoon onderwijs moest vorig jaar dubbel zoveel kinderen
weigeren als het jaar daarvoor. Uit de cijfers van het Ministerie van
Onderwijs blijkt dat 536 kinderen vorig jaar geweigerd zijn voor het
buitengewoon basisonderwijs alleen. De meeste kinderen worden
geweigerd omdat de school overvol zit. Jongeren met autisme zijn het
grootste slachtoffer. Zij zijn met zoveel, dat er voor hen amper plaats is.
Klik hier voor de reportage van VTM.
• We gaven een link mee met enkele boeksuggesties voor en/of door vrouwen
met autisme.
• In dit filmpje geeft prof. Wendy Chung een heel duidelijke uitleg over de
genetica bij autisme.
• “Doe even Normaal” is een tv-programma uit Nederland waarin
verschillende psychiatrische aandoeningen heel duidelijk en toegankelijk
uitgelegd worden. Herbekijk hier de aflevering over autisme.
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• Softwaretestbedrijf Passwerk is op zoek naar werknemers met autisme voor
zijn nieuwe vestiging in Hasselt, die volgende maand opent. "We kiezen
uitdrukkelijk voor mensen met autisme: ze werken sneller, zonder aan
kwaliteit in te boeten, en ze ontdekken fouten die anderen niet zouden
zien", zegt algemeen directeur Nico De Cleen. Klik hier voor het volledige
artikel.

Wil je geen enkele van onze statussen en links missen?
Ga naar onze facebookpagina. Kijk rechtsboven naar onze omslagfoto. Ga met
je muis op ‘Vrienden’ staan en klik op ‘Meldingen ontvangen’. Je krijgt dan een
melding bij elke nieuwe status of nieuwe link (je krijgt geen melding bij elke
reactie hierop). Zo blijf je van alles op de hoogte!
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Herken autisem: sterke kanten
op
de
werkvloer
Voor dit themanummer rond ‘autisme en werk’ deden we bij onze facebookvrienden
een oproep naar de sterke kanten van personen met autisme op de werkvloer.
Helaas is het niet allemaal rozengeur en maneschijn en kwamen er ook een aantal
negatieve ervaringen naar voor. Binnen ons begeleidingswerk zijn we steeds op zoek
naar wat we hiermee kunnen doen, en proberen we de moeilijkheden bij de juiste
instanties te signaleren. Duidelijk is dat er nog heel wat werk aan de winkel is!
Toch willen we ons hier focussen op de positieve ervaringen en deze met jullie delen.
“Hun doorzettingsvermogen, ze geven niet op! En gaan daar extreem ver in...”
“Bij mijn zoon is zijn sterkste kant op de werkvloer, dingen zelf uitvinden
waardoor het werk wordt verbeterd en waardoor er kwaliteit kan worden
geleverd.”
“Ik ben een doorzetter. Werk tot in de details.”
“Ga graag met kinderen om op mijn werk. Probeer altijd vriendelijk te zijn tegen
bezoekers. Dan krijg je ook rapper een compliment van de mensen en dat doet
deugd.”
“Een collega een antwoord geven in de stijl van: ‘Néé, ik geef je geen gelijk, want
dan hebben we alle twee ongelijk!”
“Ons sterk punt is misschien onze eerlijkheid en onze inzet.”
“Ja, dat je een kind met autisme zijn hobby moet laten doen waar hij zin in heeft,
later kan die hobby hem tot een persoontje ontwikkelen dat het zijn beroep
wordt.”
(sic)
Ook aan een aantal volwassen met autisme die we begeleiden vroegen we naar
positieve ervaringen:
“Werk vinden ging nog niet al te moeilijk. Ik ben heel verstandig, dus, ik kon
goed over weg met sollicitatiegesprekken en toelatingsproeven. Alleen het
volhouden van het werk was een groot probleem.”
“Niet kunnen stoppen met werken, gewoon omdat je het te graag doet!
(werkgevers vinden dit goed)”
“Mensen met autisme zoeken een job die bij hen past en gaan er dan ook voor!”
(sic)

oktober 2014

Sponsoring
Er kwamen opnieuw giften binnen naar aanleiding van de fietstocht van de
dames van Markant Oostrozebeke – waarvoor terug onze dank!

De Vrienden van Victor organiseren op 21 november voor de tweede keer
Quiztor. Deze quiz vindt plaats in Roeselare-Beveren. Inschrijven kan via
remmerie.pieter@gmail.com. Meer informatie vind je op de flyer hieronder of via
de facebookpagina van de Vrienden van Victor.
Men zegge het voort!
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Music For Life
Studio Brussel mobiliseert al vele jaren klein en groot, om acties op te zetten ten voordele van
een goed doel. Hun Music For Life actie vindt altijd plaats in de kerstperiode.
Vorig jaar werd rond deze tijd op Studio Brussel gemeld dat er niet één, maar veel meer goede
doelen zouden gekozen worden: vzw Victor was er eentje van.
Door jullie enthousiaste initiatieven werd de Warmste Week in december 2013 voor ons een
week om nooit meer te vergeten.
We herinneren ons Play For Victor, Victor en Victorientje, Balpennen For Victor, Smullen For
Victor, Kerst For Victor, Sneukelen For Victor, Bake For Victor, Soep For Victor, Quiztor, Pop-up
For Victor, X-mas For Victor en Song For Victor.
Voor of achter de schermen, organisator of deelnemer: nogmaals allemaal hartelijk dank!
Dankzij jullie steun konden we dit jaar investeren in assessment en zoals jullie weten, hopen we
ooit een eigen huis te hebben waarin we jullie kunnen ontvangen. Onze droom komt stilaan
dichterbij, met jullie hulp.
Ook dit jaar kan vzw Victor in de prijzen vallen.

Wat betekent dit?
Iedereen die dit wil, kan van 1 t.e.m. 24 december een actie opzetten ten voordele van onze
dienst.

Hoe?
Een zeer duidelijk plan-van-aanpak vind je hier. Bovenaan klikken op “Zet een actie op”. Onze
vzw staat in de lijst van mogelijke goede doelen.

De rol van vzw Victor?
Uiteraard willen we jullie allemaal aanmoedigen om actie te ondernemen.
Net als vorig jaar:
- kunnen we mogelijke initiatiefnemers met elkaar in contact brengen
- zullen we jullie acties bekend maken via onze facebookpagina (als je ons op de hoogte brengt
natuurlijk) en via de speciale site www.musicforvictor.be.
Met ons team en gesteund door onze peter Mathias Sercu broeden we zelf ook op een ei. Jullie
worden hier zeer binnenkort via onze facebookpagina als eerste van op de hoogte gebracht.
Wij worden er al een beetje warm van, hopelijk jullie ook!
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Oproep
Opvolging jonge broertjes en zusjes van kinderen met een
autismespectrumstoornis
Binnen de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen van de Universiteit Gent, o.l.v. prof. dr.
Herbert Roeyers, volgt men al een aantal jaar de jongere broertjes en zusjes van kinderen met een
autismespectrumstoornis op.
Hoewel veel van deze broertjes en zusjes zich vlot ontwikkelen, merken ze dat ouders van
kinderen met ASS zich vaak zorgen maken over hun volgend(e) kind(eren). Deze studie geeft
ouders de kans de evolutie die hun kind meemaakt tijdens de eerste levensjaren van zeer nabij te
volgen vanuit een ander perspectief. Mogelijke bezorgdheden van de ouders kunnen ook te allen
tijde gemeld en besproken worden. Vanuit wetenschappelijk oogpunt geeft dit de onderzoekers
de gelegenheid om eventuele vroege signalen van ASS te identificeren en helpt het hen begrijpen
waarom sommige kinderen ASS ontwikkelen en andere niet. Op zijn beurt kan dit inzicht leiden
tot een vroegere detectie van ASS, meer vroegtijdige interventies en een betere kwaliteit van leven
voor kinderen met ASS en hun omgeving.

Ze zijn momenteel op zoek naar nieuwe deelnemers!
Jongere broertjes en zusjes (jonger dan 14 maanden) van kinderen met ASS kunnen instappen in
het onderzoek. Wie meer uitleg wenst over het onderzoek kan contact opnemen met
babystudie@ugent.be. Jouw medewerking is zeer belangrijk voor hen: zij kunnen alleen
conclusies trekken als ze voldoende kinderen kunnen onderzoeken.
Alvast bedankt!
Zij hopen jullie binnenkort te mogen verwelkomen!
Chloè Bontinck, Nele Dewaele en Ellen Demurie.
Meer informatie op www.ontwikkelingsstoornissen.ugent.be/babystudie
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Toekomstige activiteiten
Kalender
• September tot november 2014: groepsbegeleiding voor ouders van kinderen
met autisme en een normale begaafdheid voor de geboortejaren 2004-2005.
o Inschrijvingen afgerond, cursus lopende.
• September tot december 2014: groepsbegeleiding voor ouders van adolescenten
met autisme en een normale begaafdheid voor de geboortejaren 1998-19992000.
o Inschrijvingen afgerond, cursus lopende.
• Oktober tot november 2014: brussencursus voor broertjes en zusjes tussen 10
en 13 jaar.
o Inschrijvingen afgerond.
• 21 november 2014: Quiztor II: Quiz t.v.v. vzw Victor.
o Inschrijvingen via remmerie.pieter@gmail.com.
• Het secretariaat zal gesloten zijn van 25/12/2014 tot 02/01/2015.
• Voorjaar 2015 : groepsbegeleiding voor ouders van jonge kinderen met autisme
voor de geboortejaren 2009 en 2010.
o Concrete info binnenkort op onze website en via facebook.
o Wil je graag gecontacteerd worden om deel te nemen, stuur dan een
mailtje naar elke@vzwvictor.be.
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Administratieve gegevens
vzw Victor
thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme
Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare
Tel: 051 25 25 28 (elke werkdag van 9u00 tot 12u30)
E-mail: info@vzwvictor.be
Website: www.vzwvictor.be

Steunfonds

Rekeningnummer BE79 0015 4169 2233 (BNP Paribas
Fortis)
Giften vanaf€ 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Erkenning

Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap.

Vzw Victor

Vzw Victor biedt ambulante mobiele
opvoedingsondersteuning aan voor personen met
autisme en hun gezin uit de provincie West-Vlaanderen.
De naam Victor verwijst naar het Latijnse
“overwinnaar”: hij die leert leven met zijn autisme, kan
overwinnaar genoemd worden. De thuisbegeleider kan
de persoon met autisme en het gezin begeleiden in de
richting van deze overwinning. We willen de nadruk
leggen op de mogelijkheid om autisme een plaats te
geven in het leven, los van het woord autisme.
Vzw Victor biedt verschillende ambulante
begeleidingsvormen aan. Je vindt ons divers aanbod
terug op onze website.

