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Pantex Foundation is een
stichting met de ANBI status,
opgericht in 2015 en verricht
haar werkzaamheden zonder
winstoogmerk.

DOEL

Het doel van
Pantex Foundation is
om de maatschappelijke
positie van (jong) volwassenen
met ASS in relatie tot duurzaam
werk te versterken. In eerste
instantie ligt de focus op
arbeidsparticipatie van
mensen met ASS in de
IT-branche.

VISIE

NAAMGEVING
De combinatie
van het buik- en
rugschild van een schildpad
in zijn geheel wordt ‘Pantex’
genoemd. Pantex staat symbool
voor de kracht, de sterkte en
bescherming van het schild, de
autismevriendelijke voorwaarden,
en het zorgt ervoor dat de
persoon met autisme veilig
en optimaal kan
functioneren.

De Nederlandse
IT branche heeft in
toenemende mate behoefte aan
vakmensen. Een deel van de mensen
met autisme in Nederland is goed in
staat om hoogwaardige IT-gerelateerde
werkzaamheden uit te voeren. Mensen met
ASS zijn vaak zeer capabel en hoog opgeleid.
De werk- en leeromstandigheden zijn voor
deze groep erg belangrijk om uitval te
voorkomen. Het Nederlandse onderwijs en de
Nederlandse werkgevers zijn onvoldoende
in staat om (jonge) ASS-ers te
begeleiden naar passend
en betaald werk.

Contactgegevens
Email:
welkom@pantexfoundation.nl
Tel:
+31(0)40 3046029 (ma t/m do)
Website: www.pantexfoundation.nl

MISSIE
De missie is
om zo veel mogelijk
(jonge) mensen met ASS
duurzaam aan een passende
baan te helpen. Pantex
Foundation wil op verschillende
manieren ondersteuning
bieden aan mensen en
organisaties om dit te
realiseren.
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PANTEX LABS

In 2019 start Pantex Foundation met het Pantex Labs project — een
leer-werk omgeving waar werkzoekenden en schoolverlaters met
autisme werken aan innovatieve projecten aansluitend op hun
opleidingsniveau. Daarbij leren ze vaardigheden op het gebied
van ICT en data-analyse, twee sectoren met een enorme
personeelsbehoefte.
Binnen Pantex Labs wordt op een bedrijfsmatige manier
gewerkt aan echte vraagstukken van bedrijven, waarbij
de omgeving zo veel mogelijk lijkt op een (latere)
werkomgeving. De projecten waar we aan werken zijn
actueel en komen uit de praktijk, en worden begeleid
door vakexperts.
Het leren van technische vaardigheden is belangrijk,
maar het positief en duurzaam leren functioneren in
een werkomgeving staat voorop. Pantex Labs werkt
met een intake en assessment voordat tot deelname
wordt besloten. We bieden vakbekwame en intensieve
begeleiding en de aanwezigheid van een jobcoach.

PANTEX LABS IS
BESTEMD VOOR
Pantex Labs richt zich op jonge mensen van normale
tot hoge intelligentie met autisme, die uitvallen bij
een opleiding op hogeschool of universitair niveau
of vlak na het einde van een opleiding.

Pantex Labs is een traject naar werk. Na afloop van
het traject hebben de deelnemers voldoende bagage
om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt. Door
deelnemers direct te laten werken aan vraagstukken
afkomstig uit haar netwerk van bedrijven, wordt de kans
op een baan groter. Op die manier vormt Pantex Labs een
robuuste opstap tot de arbeidsmarkt.

De instroom van deelnemers verwachten wij vanuit
universiteiten en hogescholen, gemeenten, het
UWV en de diverse zorgaanbieders uit de regio.

OVERIGE INFORMATIE
Voor deelname aan dit traject zijn geen kosten verbonden.
Wel is toestemming van UWV of gemeente nodig voor behoud van de
eventuele uitkering gedurende het traject.
De duur is 6 tot 12 maanden, afhankelijk van je ontwikkeling. Bij voldoende
aanmeldingen willen we starten op de volgende locaties:
- Stationsplein 9H - 2801 AK - Gouda
- PC Hooftlaan 14 - 5611 NV - Eindhoven
Aanmelden kan via de website: www.pantexfoundation.nl
Voor meer informatie mail naar: welkom@pantexfoundation.nl
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KORTOM: VOOR HEN DIE HET KUNNEN, WILLEN EN ENTHOUSIAST ZIJN,
MAAR GEEN KANS KRIJGEN.

