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Greenpeace

Drie Belgen opgepakt
bij actie tegen
steenkool in Slovakije
Twaalf Greenpeacemilitan
ten, onder wie drie Belgen, zijn
opgepakt in Slovakije. Dat meld
de de milieuorganisatie gisteren
in een persbericht. De activisten
manifesteerden vorige donder
dag tegen de kolenindustrie bij
de mijnsite in Nováky, in het
centrum van het land. Ze klom
men ’s ochtends vroeg op de
schachttoren van de mijn en
hingen daar een spandoek met
de eis ‘Eindig het kooltijdperk’.
Het mijnbedrijf moest naar
eigen zeggen de productie stil
leggen en diende een klacht in,
meldde de Slovaakse nieuwssite
Spectator. De actievoerders zou
den het leven van de 342 mijn
werkers die ondergronds aan de
slag waren, in gevaar hebben ge
bracht.
De betogers riskeren tot vijf
jaar cel. Greenpeace tekent be
roep aan tegen hun aanhouding.
(belga, kdr)

Politie

Molotovcocktail
tegen huis Luikse
burgemeester
In de nacht van zaterdag op
zondag, rond 1 uur, hebben on
bekenden een molotovcocktail
tegen de woning van de Luikse
burgemeester Willy Demeyer
(PS) gegooid. Dat maakte de po
litie van Luik bekend in een me
dedeling. De schade bleef be
perkt.
‘Het projectiel ging dwars
door een ruit en veroorzaakte
brand. Dankzij een buurtbewo
ner konden de hulpdiensten
snel worden verwittigd en kon
de schade worden beperkt’, al
dus de politie. Het gerecht heeft
een onderzoek opgestart. Voor
lopig is er geen spoor naar de
dader(s).
Er is ook nog geen verband
vastgesteld met de acties van de
gele hesjes die de voorbije we
ken en dagen vooral in Brussel
en Wallonië tot geweld hebben
geleid. (me, belga)

Volksgezondheid

Charcuterie
mogelijk besmet
met salmonella
Minstens twee Belgische be
drijven hebben uit een Neder
landse slachterij varkensvlees
gekregen dat mogelijk besmet is
met de bacterie salmonella gold
coast. Dat heeft het voedsel
agentschap FAVV gezegd.
De Nederlandse Voedsel en
Warenautoriteit kwam de be
smetting op het spoor nadat er
in enkele maanden tijd achttien
mensen besmet bleken met de
bacterie.
Vleeswaren Peeters en Impe
rial Meat Products hebben in
tussen zes producten terugge
roepen. Het gaat om vier soor
ten salami, maar ook om Ar
deense ham van het merk Mar
cassou. Om welke verpakkingen
het precies gaat, staat op de site
van het Voedselagentschap
(FAVV). De terugroeping ge
beurt uit voorzorg. In geen van
de onderzochte stalen in België
is effectief een besmetting vast
gesteld, verzekert het FAVV. (jom)

‘Mensen met autisme hebben vooral nood aan individuele begeleiding en rust’, zegt Inge.
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Universiteiten roepen op tot betere begeleiding

Ook met autisme kun
je geschikte job vinden
Mensen met autisme kunnen
zich erg goed concentreren
en zijn perfectionistisch. Het
zijn talenten die hen kunnen
helpen op de arbeidsmarkt.
Twee universiteiten willen
hen daarin beter begeleiden,
met steun van de overheid.

verwacht dat je deelneemt aan groeps
sessies en dat je altijd eet in groep. Maar dat
is niet zo vanzelfsprekend voor ons’, zegt er
varingsdeskundige Inge (39). Negen jaar
geleden werd bij haar autisme met een nor
male begaafdheid vastgesteld. ‘Iemand met
autisme heeft vooral nood aan individuele
begeleiding en rust. Opnames binnen de
psychiatrie houden zelden rekening met de
noden van mensen met autisme.’

Drie diploma’s, geen job
VAN ONZE REDACTRICE

MARTHE SAELENS
B R U S S E L I De universiteiten van Gent en
Leuven en de Vlaamse minister van Wel
zijn, Jo Vandeurzen (CD&V), willen de
drempels die mensen met autisme ervaren
verlagen. Zowel kinderen, jongeren als vol
wassenen stuiten op tal van hindernissen,
onder andere op het vlak van onderwijs,
werk, wonen en mobiliteit. Door onderzoe
kers en praktijkorganisaties samen te bren
gen in de ‘Academische Werkplaats Autis
me’, kunnen deze pijnpunten blootgelegd
worden en zoeken de universiteiten, pro
fessionelen en ervaringsdeskundigen sa
men naar efficiënte oplossingen.
Er zijn vandaag al veel (lokale) initiatie
ven waar mensen met autisme terechtkun
nen voor begeleiding en (vrijwilli
gers)werk. ‘Dat zijn allemaal positieve pro
jecten die we samen met de werkgevers wil
len onderzoeken op hun effectiviteit’, zegt
minister Vandeurzen.
‘Bij een opname in de psychiatrie wordt

Inge heeft drie diploma’s, maar ze slaag
de er niet in een geschikte job te vinden.
Negen jaar geleden stopte ze met werken.
‘Ik ga twaalf uur per week naar Assjette (een
organisatie die mensen met een autisme
spectrumstoornis en normale begaafdheid
begeleidt, red.)’, vertelt ze. ‘Ik zou heel graag
opnieuw werken, maar zelfs die twaalf uur
per week bij Assjette zijn soms te zwaar
voor mij. Binnen het reguliere arbeids
circuit zijn er geen jobs met zo’n beperkt
aantal uren. Dat vormt een deel van het
probleem.’

‘Mensen met autisme
vinden bugs in de
software die anderen
over het hoofd zien’
DIRK ROMBAUT

Commercieel directeur Passwerk

Maar er zijn oplossingen. Passwerk in
Berchem (Antwerpen) is een bedrijf dat
omkadering en jobcoaching voor mensen
met autisme aanbiedt. ‘We stellen bijna
honderd “passwerkers”, mensen met een
autismespectrumprofiel, tewerk’, zegt Dirk
Rombaut, commercieel directeur van
Passwerk. ‘Ze doen vooral aan softwareont
wikkeling. Onze “passwerkers” werken
sneller zonder daarom aan kwaliteit in te
boeten. Ze vinden bugs in de software die
anderen over het hoofd zien, omdat men
sen met autisme op een andere manier met
informatie omgaan. Hun concentratie is
bovendien hoog en ze zijn ook perfectionis
tisch en datagericht. We volgen het stress
niveau van onze IT’ers dagelijks en onze
jobcoach bezoekt hen (twee)wekelijks.’

Wetenschappelijk evalueren
Structuur, duidelijkheid en voorspel
baarheid zijn de sleutelwoorden om men
sen met autisme tewerk te stellen, meent
Rombaut. ‘Probeer de werkomgeving ook
zo flexibel en prikkelarm mogelijk te ma
ken. Bijvoorbeeld door geuren te vermij
den, de plafonds laag en goed geïsoleerd te
houden en geen open vloeren te leggen die
veel lawaai maken als er iemand overheen
loopt. Zet mensen met autisme ook niet aan
een doorgang in een openlandschaps
kantoor waar veel collega’s passeren als ze
naar het toilet moeten of willen gaan roken.
Vermijd dus zo veel mogelijk visuele prik
kels en zorg voor een rustige, werkbare
ruimte.’

