Open inschrijftraining Autisme Ambassadeur
Tijdens deze vierdaagse opleiding (verspreid over 2 maanden) leer je hoe je de rol van autisme
ambassadeur in jouw organisatie kunt invullen. Je krijgt inzicht in je persoonlijke talenten en
ontwikkelpunten als autisme ambassadeur.
We bekijken vervolgens welke aanpak past bij jouw organisatie en je maakt een actieplan
waarmee je concreet aan de slag kunt in je eigen werksituatie. Je wordt onderdeel van een
landelijk netwerk van autisme ambassadeurs uit verschillende organisaties: de Vereniging Autisme
Ambassadeurs. Na de opleiding kunnen jullie elkaar blijven inspireren en motiveren.

Wat doet een autisme ambassadeur?
Autisme ambassadeurs laten zien wat autisme inhoudt en maken de omgang met mensen met
autisme gewoner. Dat vergroot het begrip, verbetert de werksfeer en draagt bij aan meer
herkenning en erkenning van verschillen tussen mensen in het algemeen.

Wie kunnen aan de opleiding deelnemen?
Je autisme-classificatie is al enige tijd geleden gesteld en je hebt deze geaccepteerd.
Je weet hoe autisme je functioneren beïnvloedt.
Je hebt minimaal hbo werk- en/of denkniveau.
Je werkt ten minste 3 jaar bij je huidige werkgever.
Je werkt in een grote organisatie. Hieronder verstaan we een organisatie met een
werknemersaantal van een paar honderd of meer. Op deze manier is de impact van jouw rol
als autisme ambassadeur groter dan in kleine organisaties. Zo kun jij het verschil maken voor
een grote groep collega’s.
Je kunt vertellen over jouw ervaringen met autisme en je wilt hier verder in groeien.
Jouw organisatie staat open voor de rol van een ambassadeur of is bereid om dit traject
samen met jou te verkennen.

“Veel goede ideeën voor hoe je kan beginnen, helder beeld
van de ambassade: Men kan aan de slag als ambassadeur.”
(deelnemer opleiding ‘Autisme Ambassadeur’ juni 2018)

Data en tijden
Alle trainingsdagen zijn van 9.30 – 16.30
Check de data op: https://www.vanuitautismebekeken.nl/opleiding-tot-autisme-ambassadeur

Aanmelden

Direct aanmelden voor de eerstvolgende open inschrijftraining kan hier

Inhoud
De precieze inhoud sluiten we zoveel mogelijk aan op de behoefte van de deelnemers. Op
hoofdlijnen kun je de volgende onderwerpen verwachten.
Dag 1
Kennismaken
Je uitgangspositie: wat maakt jou geschikt als ambassadeur?
Wat doet een ambassadeur, wat past bij mij en mijn organisatie?
Starten met een eigen actieplan
Dag 2
Benutten van ervaringsdeskundigheid
De context
Voorlichting, kernboodschap, eigen verhaal autisme
Gebruik van anekdotes
Dag 3
Jouw ambassadeurschap in de context van de organisatie
Netwerken en beïnvloeding
Omgaan met weerstand
Dag 4
Presentatie van je persoonlijke actieplan
Jouw pitch
Hoe verder? Halen en brengen in het netwerk
Ruimte voor specifiek onderwerp of intervisie vraagstuk

Vorm / Opzet
We werken met een mix van theorie en praktijk. Tijdens de bijeenkomsten oefen je met de lesstof
en is er ruimte voor vraagstukken uit de praktijksituatie van de deelnemers. Naast een trainer met
inhoudelijke expertise op het onderwerp, is er een autisme ambassadeur uit het netwerk aanwezig
om zijn/haar ervaringen te delen. Deelnemers die de opleiding met goed gevolg doorlopen
ontvangen na deelname een certificaat.

Locatie
De opleiding vindt online plaats.

Studiebelasting
Voorafgaand aan iedere opleidingsdag ontvang je een voorbereidingsopdracht. Houd rekening met
een tijdsinvestering van ongeveer 2 uur aanvullend op iedere opleidingsdag.

Intakegesprek

Om vast te stellen of de rol van autisme ambassadeur bij je past, is er voorafgaand aan je
deelname een intakegesprek. Dit kan een telefonisch gesprek zijn, of plaats vinden tijdens een
persoonlijke afspraak, afhankelijk van je voorkeur.

Investering
De kosten in 2021 van de vierdaagse opleiding bedragen €1795, - (vrijgesteld van BTW).
Daarnaast wordt voor je lidmaatschap aan de Vereniging Autisme Ambassadeurs een kleine
jaarlijkse bijdrage van je organisatie gevraagd. Tijdens de intake ontvang je hier meer informatie
over.

