Dagbesteding en werk

Figuur 6.1 Belangrijkste bronnen van inkomsten
45% van de volwassenen heeft betaald werk, dus inkomen uit arbeid. Bij 38% van de mannen en 24% van de vrouwen
is inkomen uit arbeid de belangrijkste inkomstensbron. Het inkomen van de partner is voor 21% van de vrouwen de
belangrijkste inkomstensbron en voor 7% van de mannen.
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Figuur 6.2 Werk of dagbesteding
Van de NAR-deelnemers in de leeftijd 16 – 65 jaar….
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... heeft minimaal 16 uur per week regulier betaald werk

34 %

23 %

... werkt minimaal 16 uur per week als zelfstandige (ZZP)
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... volgt minimaal 16 uur per week onderwijs, studie of stage
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... besteedt minimaal 16 uur per week aan begeleid werken, dagactiviteiten, dagverblijf of aan
werken bij sociale werkvoorziening, werk/zorgboerderij,
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... is minimaal 16 uur per week huisman of huisvrouw
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... heeft minimaal 24 uur per week geen structurele dagbesteding of besteedt tijd aan hobbies
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... doet minimaal 1 uur per week vrijwilligerswerk
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.. is werkzoekend
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Tevredenheid over het werk of de dagbesteding (cijfer)

Figuur 6.3 Top 5 van sectoren waar mensen met autisme werken of willen werken
Op dit moment werkzaam:
Het liefst werkzaam:
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Het Nederlands Autisme Register biedt inzicht in de levensloop bij autisme
In het NAR wordt ervaringskennis op grote schaal in kaart gebracht. Via jaarlijkse online vragenlijsten, ingevuld door mensen met autisme zelf, ouders van kinderen met autisme en wettelijk vertegenwoordigers van mensen met autisme en een zware zorgbehoefte. Met vragen over onderwijs,
wonen, werken en leven met autisme. Dit levert waardevolle informatie op voor onderzoek en beleid. Zodat we samen beter kunnen opkomen voor
het welzijn van mensen met autisme in Nederland.
Meer informatie en aanmelden: www.nederlandsautismeregister.nl
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