
arbeidsmarktspecialisten

Voor  
Medewerkers van gemeenten 
in Nood-Oost Nederland die 
verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van de Participatiewet. 

Datum  
Dinsdag 4 april 2017 
vanaf 12.00 uur (inclusief lunch) 
tot en met 17.30 uur d.m.v. een 
afsluitende borrel

Locatie
Heerenveen

Meer info 
0513-657140
www.stambv.com
autisme-werk@stambv.com

Na het succes van 2015 organiseert Stam dit jaar opnieuw, maar 
nu in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme 
een themamiddag over autisme en werk. De middag is bestemd 
voor gemeentelijke professionals uit Noord Nederland die actief 
zijn met de uitvoering van de Participatiewet. Centraal staat 
de vraag, hoe bemiddel je iemand met een autisme spectrum 
stoornis succesvol naar arbeid en welke coachingsvorm 
bestendigt dat? 

Wij doen dat met de drieslag leren-ervaren-doen. Het leerdeel 
krijgt u van een dé ervaringsdeskundige op autisme Gijs Horvers 
(ambassadeur NVA), de ervaring doet u op met een autisme 
belevingscircuit (ABC) en het doen zit in de praktische vertaling 
door onze autismecoaches.

Themamiddag Autisme & Werk
•	 Leren: Autistisch denken

Een lezing door Gijs Horvers, ambassadeur NVA.

•	 Ervaren: Workshop ABC 
Ervaar met een Autisme BelevingsCircuit hoe de wereld eruit 
ziet door de ogen en oren van iemand met autisme. 

•	 Doen: Autisme en werk
Ga met een werknemer met autisme en een autismecoach van 
Stam aan de slag met solliciteren en werken.

Deelname is kosteloos. Het aantal beschikbare plaatsten is beperkt, 
dus opgave vooraf is wel nodig. Schrijf je in door een mai te sturen 
naar autisme-werk@stambv.com en reserveer 4 april vast in je 
agenda. Uitgebreidere informatie over het programma en de locatie 
volgt. 

Over Stam
Stam vindt dat iedereen recht heeft 
op betaald, passend en duurzaam 
werk. Wij vinden kwaliteiten daar-
bij belangrijker dan beperkingen. 
Daarom zijn we voortdurend 
enthousiast en actief op zoek 
naar werk dat past bij ieder zijn 
mogelijkheden en wensen. Stam 
begeleidt mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Mensen die 
vallen onder de participatiewet of 
een WGA-, WIA,-, WAO-, Wajong, 
ZW uitkering hebben. Wij zijn 
de spil tussen werkzoekende, 
werkgever en/of opdrachtgever. 
Al 25 jaar, volgens onze Methode 
Stam, die deelnemers stimuleert 
tot zelf nadenken, initiatief 
nemen, problemen oplossen en 
verantwoordelijkheid dragen. Blijf op de hoogte via:


