
 
 

  
 

8 Nazorg en werkbehoud 
 

Nazorg en werkbehoud doelt op het opvolgen van een tewerkgestelde persoon met autisme binnen 

zijn bedrijf, om zo de tewerkstelling zo kwalitatief mogelijk te laten verlopen. 

 

Nazorg 
 

- Nazorg omvat alle bijsturing, ondersteuning of opvolging die nodig is op de werkvloer na een 

tewerkstelling.  

- Het gaat om de opvolging van methodieken en afspraken die voordien werden geïnstalleerd.  

- Het gaat ook om de opvolging van het administratieve luik: tewerkstellingsbevorderende 

maatregelen (TBM’s), vrijwilligerscontract, raamakkoorden begeleid werken, ziekenfonds, 

RVA,…. 

 
Nazorg is onontbeerlijk in het kader van tewerkstelling van personen met autisme. Personen met 

autisme hebben op lange termijn ondersteuning nodig, sommigen zelfs permanent. Problemen op de 

werkvloer komen vaak pas tot uiting op langere termijn. Kleine veranderingen in de werkomgeving of 

de thuissituatie kunnen een invloed hebben op het functioneren van de persoon met autisme. 

Omgaan met verandering verloopt vaak trager voor personen met autisme en sommigen blokkeren 

zelfs volledig. Ondersteuning is dus zeker nodig in het kader van werkbehoud.  

In het nazorgplan kan een beschrijving gemaakt worden van wat de cliënt mogelijk op lange termijn 

nodig zal hebben.  

Bij de overgang naar mijn vast contract sprak mijn coach met mijn 
werkgever af dat hij met mij een gesprek plant bij elke verandering, hoe 

klein die ook is.  Zo kunnen we  mijn noden en gedachten bespreken. We 
stelden ook een stappenplan op om met veranderingen of problemen op de 

werkvloer om te gaan. Een hele geruststelling! 

TIPS  
 

 Elke vraag moet op maat bekeken worden. 

 De bereikbaarheid van de coach moet zowel voor de cliënt als de werkgever duidelijk zijn. 

Bijvoorbeeld: Als coach spreek je vaste momenten af dat jij contact zal opnemen, daarnaast 

kan men jou op elk moment in de tewerkstelling contacteren voor een ondersteuningsvraag.  

 Werkgevers en cliënten nemen over het algemeen pas contact op als problemen geëscaleerd 

zijn. Als coach is het belangrijk om anticiperend te werk te gaan, behoud een warm contact 

met cliënt en werkgever. 

 De duur van de nazorg is afhankelijk van de organisatie die de nazorg uitvoert en de noden 

van de cliënt en de werkgever. 

 Link het netwerk van de cliënt met de werkgever (uiteraard met toestemming van de cliënt). 

Zo kan er ook preventief gewerkt worden.  

 Indien er geen netwerk aanwezig is of maar beperkt, maak dan samen met je cliënt een 

overzicht waar hij terecht kan voor ondersteuning of begeleiding.   


