
AUTISME: TALENT

0P HET WERK
Naar een samenleving met

wederzijds begrip

Vlaamse Vereniging Autisme brengt mensen met autisme, hun ouders,
famil ie en sociaal netwerk samen. VVA wil onze samenleving motiveren en activeren
zodat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend
vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke noden. Ons ideaal
is een samenleving die openstaat voor al le facetten van autisme en waar diversiteit
als een meerwaarde wordt ervaren. VVA moedigt onze samenleving aan om meer
te doen met de talenten van mensen met autisme. Mensen met autisme hebben het
werkveld heel wat te bieden. Ze beschikken vaak over unieke vaardigheden en
kwaliteiten waardoor een organisatie kan bloeien. Bovenop hun individuele sterktes
en talenten, blinken mensen met autisme uit in één of meerdere van onderstaande
competenties.
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Ontdekkingsdatum: 1 825

Ontdekker: Ørsted

Etymologie: Lati jn - alumen
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Meer informatie over autisme en onze vereniging?

www.autismevlaanderen.be

vva@autismevlaanderen.be

Autismetelefoon 078/152 252

www.participate-autisme.be

Autisme is onzichtbaar en heeft vele gezichten. Elke persoon met autisme is uniek.

Omdat autisme zich zo verscheiden en met een verschillende intensiteit toont, bestaat er niet

zoiets als typisch autistisch gedrag, maar wel vele varianten in een breed spectrum. Als gevolg van hun andere

manier van informatieverwerking ervaren mensen met autisme de wereld anders. Autisme heeft invloed op alle

levensdomeinen in alle levensfasen en vertaalt zich in zwakke én sterke kanten.




