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voorwoord
Vanuit de opleiding Visual Art and Design Management aan de HKU houd ik mij bezig met de diverse
mogelijkheden die het werkveld biedt. Voor mijn afstudeeronderzoek ben ik wederom een nieuwe weg
ingeslagen. Ditmaal heb ik mij gericht op een menselijk en maatschappelijk vraagstuk, waar ik niet over
na zou hebben gedacht als mij ruim 3 jaar geleden de vraag werd gesteld “Wat ga je over 3 jaar doen
als afstudeeronderzoek?”
Op onderstaande foto ben ik te zien, afgelopen zomer in Servië. Op mijn tas staat “I’m worth it.”, en daar
ben ik het mee eens. Ik moet wel zeggen: iedereen is het waard.
Mijn onderzoek is geschreven voor mensen die, net als ik, geloven dat wij allemaal ons eigen doel
hebben in het leven. Want hoe mooi is de wereld, als we allemaal mee kunnen doen? Met die gedachte
in mijn achterhoofd, ben ik aan mijn onderzoek begonnen.
Ik wil de mensen die hebben meegewerkt aan mijn onderzoek bedanken. Lotte van Peer, Jannes van der
Velde, Ingrid Timmer, Remko Verkaar, Daan Meeder, Robert Keus en natuurlijk de respondenten op mijn
enquête: de mensen met autisme. Daarnaast ben ik iedereen dankbaar die mij heeft gesteund. Eeuwig
durende klaagzangen, enthousiaste telefoontjes, irritante weetjes en ga zo maar door. Wat fijn dat jullie
nog steeds naar mij willen en kunnen luisteren.

Gras
Blauwe lucht
Frisse wind
Rust
Een eigen wereld
Voor iedereen anders
Maar toch hetzelfde
Wereld van ons allemaal
Een combinatie
Van perceptie
En gevoel
Maakt onze aarde

Als laatste ben ik mezelf dankbaar. Ook ben ik trots om te zien dat
mijn professionele en persoonlijke visie de afgelopen jaren is veranderd
in een sterke eigen mening, met voldoende kennis over het werkveld
om eerlijke, zinvolle en onderbouwde conclusies te kunnen trekken.
Binnen dit onderzoek zullen quotes verschijnen van bekende personen. Al deze
quotes zijn van personen die ook autisme hadden. Zij zijn het bewijs dat autisme niet
hoeft te beperken, maar dat het ook een nieuwe deur kan openen.

Veel leesplezier.
Vivian Meine
- Utrecht, 15 december 2017

Een andere taal
Of een ander land
Maar toch hetzelfde
Zo bijzonder

2

Samenvatting
Probleembeschrijving

Op 19 januari 2017 maakte ik via het programma Het Is Hier Autistisch van Filemon Wesselink (2017) kennis
met Jelle Bakker: een man van 33 jaar oud met autisme en een fascinatie voor knikkers. Na me te hebben
verdiept in de verschillende soorten autisme, was ik even mijn rode draad kwijt. Ik kreeg ineens de vraag
‘Wat is je doel?’ Mijn antwoord was duidelijk: werkgelegenheid onder mensen met autisme verbeteren. Ik
ging me verdiepen en kwam erachter dat werk hebben niet vanzelfsprekend is voor mensen met autisme.
Met de volgende onderzoeksvraag ging ik me verder inlezen: “Welke factoren zijn voor werkgevers en
mensen met autisme die werk zoeken van belang voor een positief samenwerkingsverband?”

Onderzoeksmethoden

Binnen dit onderzoek houd ik mij bezig met ontwerpend onderzoek. Dit houdt in dat ik kijk naar een
bestaande situatie en ga onderzoeken hoe deze veranderd kan worden in de gewenste situatie. (Moerbeek,
2017) Hierbinnen volg ik de design thinking methode: er zijn vijf gebieden te onderscheiden Empathize,
Define, Ideate, Prototype en Test. (Vuskan, 2017) Binnen dit onderzoek richt ik me op de eerste drie
gebieden. De laatste twee komen tijdens mijn Meesterproef aan bod. Ook maak ik gebruik van kwalitatief
en kwantitatief onderzoek. Ik heb al een redelijke verwachting van de bevindingen, dus maak ik gebruik
van kwantitatief onderzoek, maar omdat het gaat om mensen en persoonlijke opvattingen is kwalitatief
onderzoek ook belangrijk. Ik maak een combinatie van desk- en fieldresearch, waarbij ik gebruik maak
van schriftelijke bronnen, beeldbronnen, interviews met experts en een enquête onder de doelgroep.

Bevindingen

1. Iedereen met autisme is uniek, maar er zijn wel overlappende gedragskenmerken: een goed oog
voor detail, ze vatten taal letterlijk op, hebben structuur en kaders nodig in hun werk, ze zijn goed in
routinematige taken en hebben meestal een prikkelarme omgeving nodig.
2. Begeleiding is belangrijk, zowel in het voorproces (solliciteren) als tijdens het werk.
3. De kennis en het begrip bij de werkgever over autisme is weinig aanwezig.
4. Parttime werken is heel belangrijk, ze hebben tijd nodig om te ‘ontprikkelen’. Een parttime baan geeft
.mensen met autisme de ruimte om zich daarnaast op intellectueel niveau te blijven ontwikkelen.
5. Een werkgever dient bereid te zijn om de nodige begeleiding te bieden.
6. ‘Werkgeven’ is niet de corebusiness van ondernemers. De drempel moet voor werkgevers worden
verlaagd om werknemers met autisme aan te nemen, dus moet er begeleiding zijn voor de werkgever.

Kansen

1. Er kan meer bewustwording worden gecreëerd binnen bedrijven, om ervoor te zorgen dat de drempel
om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen wordt verlaagd.
2. Mensen met autisme weten niet waar zij moeten beginnen met het zoeken van een baan. Hiervoor
kan er een vast werkkader worden geboden van waaruit iemand met autisme kan handelen om de
sollicitatieprocedure beter te kunnen overzien.
3. Beide partijen (de werkgevers en mensen met autisme) vinden het lastig waar ze elkaar kunnen vinden
hoe en ze elkaar kunnen informeren over wat zij de ander te bieden hebben. Als er in de beginfase
van het verbindingsproces een filter wordt toegepast, waarin de persoon met autisme kan aangeven
wat hij/zij aankan en de werkgever wat hij/zij kan bieden, kan het proces sneller in gang worden gezet.

Conclusie

In de conclusie van mijn bevindingen heb ik antwoord kunnen geven op mijn onderzoeksvraag. Aangezien
de tweede fase van mijn afstudeertraject in het teken staat van de uitvoering, is mijn onderzoeksvraag
aangepast naar een actieve en ontwerpende onderzoeksvraag: “Hoe kan ik een win-winsituatie creëren
tussen werkgevers en mensen met autisme die werk zoeken om de werkgelegenheid onder mensen
met autisme te verbeteren?” In het startdocument voor mijn Meesterproef ga ik verder in op deze
onderzoeksvraag en zal ik kort toelichten hoe ik van plan ben de fasen Prototype en Test te benaderen.
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“WHATEVER YOU ARE,
BE A GOOD ONE”
- Abraham Lincoln
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inleiding
Al zo lang ik me kan herinneren ben ik geïnteresseerd in de diversiteit van mensen. Opvoeding,
achtergrond en omgeving hebben veel impact op een persoonlijk referentiekader. We hebben allemaal
een bijzonder stel hersenen in ons hoofd zitten die ons op een eigen manier naar de wereld laat kijken.
Op donderdag 19 januari 2017 maakte ik via het programma Het Is Hier Autistisch van Filemon Wesselink
(2017) kennis met Jelle Bakker: een man van 33 jaar oud met een fascinatie voor knikkers. Hij bouwt
knikkerbanen die 10.000 knikkers in een gestroomlijnde route naar beneden laten rollen. Jelle kijkt op een
bijzondere manier naar de wereld, want hij is autistisch.
Vol verwondering keek ik naar de uiterste concentratie waarmee Jelle bouwde aan zijn knikkerbaan. De
aflevering vorderde en zo ook Filemon zijn zoektocht naar autisme en mensen die ermee leven.

“Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. En
dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met
autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend,
maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze een opvallend
beperkt aantal interesses of activiteiten.” (NVA, z.j.)
Toen in september het afstudeerjaar begon met de fase I, waarin we gingen onderzoeken wat ons
fascineerde, kwam dit thema weer bij me bovendrijven en begon ik alle afleveringen van Het Is Hier
Autistisch opnieuw te bekijken. Ik bleef mij verwonderen over de werking van het brein bij autistische
mensen en ik ging mij nog meer verdiepen in het onderwerp.
Naast Het Is Hier Autistisch heb ik daarom ook de Netflix-serie Atypical gezien. In deze
humoristische serie neem je een kijkje in het leven van de 18-jarige Sam. Hij is autistisch en vindt het
moeilijk om zicht als ‘normale’ puber te gedragen en zich aan te passen aan zijn klasgenoten. Hij wil
graag een vriendin en gaat samen met zijn therapeute aan de slag om voor hem een geschikte match te
vinden, met alle bijbehorende ongemakkelijke situaties en leermomenten. (IMDb, 2017)
Naar aanleiding van deze twee programma’s kwam ik erachter dat mensen met autisme veel moeite
moeten doen voor dingen die iedereen dagelijks doet, zoals praten met anderen, boodschappen doen
en naar school gaan. Met de eindstreep van mijn studie in zicht, denk ik na over de volgende stap in
mijn eigen leven: werken of doorstuderen? Als ik erover nadenk, besef ik me dat deze stap voor mensen
met autisme waarschijnlijk ook niet zo simpel is. Werken is een groot deel van je leven, maar is het wel
vanzelfsprekend dat we allemaal een passende baan vinden? Nee.
Werk vinden voor mensen met autisme is niet makkelijk. Ze hebben te kampen met problemen als sociale
interactie en fysieke communicatie, wat het lastig maakt om te focussen op de werkzaamheden. Daarnaast
brengt het voor de werkgever ook een extra taak met zich mee om de juiste manier van communiceren
toe te passen. Beide partijen moeten in dit proces aanpassingen doen om nader tot elkaar te komen.
Ik ga onderzoeken hoe het staat met werkgelegenheid onder mensen met autisme, waar problemen en
mogelijkheden liggen en hoe ik deze bevindingen in mijn Meesterproef kan realiseren.
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probleemstelling
In mijn vooronderzoek naar autisme bleef ik het geval van Jelle in mijn achterhoofd houden. Ik vond het
zo bijzonder dat een man die gigantische knikkerbanen bouwt, vol met technische toepassingen, geen
baan heeft wat past bij zijn vaardigheid. Met het werkveld van Visual Art and Design Management en
Jelle zijn technische bouwwerken als uitgangspunt, ben ik gaan nadenken over wat mensen met autisme
bij kunnen dragen in het ontwerpproces binnen de architectuur.
De manier waarop een architect aan de slag gaat kent, net als ieder ander project, veel fasen. Ik ging
in gesprek met twee architecten die mij vertelden hoe dit proces in elkaar zit: Remko Verkaar (Bakers
Architecten) en Daan Meeder (Meeder Architectenbureau). Remko Verkaar vertelde mij dat het proces in
hoofdlijnen redelijk hetzelfde is:

“Je begint bij een opdrachtgever, die komt met een vraagstuk, dan maken wij een schetsontwerp,
de opdrachtgever reageert op dat ontwerp, aan de hand van zijn aanpassingen maken wij een
gedetailleerder plan (voorontwerp), dan geeft de opdrachtgever weer een reactie, vervolgens gaan we
kijken naar andere disciplines (constructeur, bouwfysica, installaties) en zo vormen we uiteindelijk
het definitieve ontwerp. In hoofdlijnen doorloop je altijd dit schema. De dynamiek binnen dit proces
is wel altijd anders. Wij doen niet aan seriematigheid, alle oplossingen die wij bedenken zijn anders.
Dat heeft weer een heel aparte dynamiek in het proces.”
Wat Daan Meeder vertelde kwam overeen met het verhaal van
Remko. Hij legde uit dat het proces om van een schets naar een
definitief ontwerp te komen een continu dynamisch proces is
tussen de architect en de opdrachtgever.
De BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus)
heeft in de Standaardtaakbeschrijving het proces opgenomen
waaraan een architectenbureau moet voldoen binnen het
complete ontwerpproces. Dit houdt in dat alle architecten dat
stappenplan moeten doorlopen. (BNA, 2014)
Naar aanleiding van de gesprekken met deze twee architecten
en de informatie die ik via de BNA vond, kwam ik erachter dat
het architectonische proces erg dynamisch is en het altijd kan
veranderen. Mensen met autisme vinden verandering vaak
lastig en komen het best tot hun recht door gedetailleerde
taken (hierover meer in het onderdeel Wat is autisme?)
Ik merkte dat ik een beetje vast begon te lopen binnen deze
onderzoeksrichting en legde dit voor tijdens mijn spiegelkring.

“Het is geen
productieproces als
bij een auto. Bij de
productie van een
auto weet je al wat het
eindproduct is. Bij ons
is dat nooit zeker, het is
altijd dynamisch. Dat is
ook het spanningsveld
waarbinnen je werkt als
architect.”
– Remko Verkaar
(Bakers Architecten)

Daar stelde iemand mij de vraag ‘Wat is je doel? Wat wil je uiteindelijk bereiken?’ Mijn antwoord op deze
vraag was duidelijk: werkgelegenheid onder mensen met autisme verbeteren.
Zodoende ging ik aan de slag met werkgelegenheid onder mensen met autisme. Ik ging me oriënteren
en vond een artikel van dokterbosman.nl (2017), waarin het volgende werd geconcludeerd:
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“Als samenleving zetten we mensen met autisme in feite aan de kant. Het resultaat van deze
stigmatisering is dat veel mensen met een vorm van autisme werkloos thuiszitten. Dit is volgens deze
bedrijven zeer onwenselijk. Je ziet dat mensen met een vorm van autisme met een uitkering sterk de
behoefte hebben om zich nuttig te maken en economisch zelfstandig te worden. Als je mensen met
autisme perspectief biedt dan gaan zij op een heel andere manier in het leven staan. Mensen worden
weer zelfstandig, met alle aspecten die daarbij horen: wonen, partners, kinderen, vakantie.
Het is economisch gezien ook onhoudbaar om mensen met autisme buiten de maatschappij te
plaatsen. Iemand met een Wajong-uitkering kost de maatschappij tussen de 45.000 en 53.000 euro
per jaar. Ieder jaar weer.”
Door deze stigmatisering krijgen mensen met autisme weinig de kans om zichzelf in te zetten voor een
werkgever en zichzelf te ontwikkelen binnen een baan.
In opdracht van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) is er in 2013 een enquête afgenomen
onder ruim 4.000 leden van de NVA, waaruit de volgende cijfers zijn gekomen:

28%
19%
63%

van de volwassenen met autisme heeft regulier betaald werk
van de volwassenen met autisme heeft geen structurele dagbesteding of werk
van die groep ‘thuiszitters’ heeft een hogere intelligentie (IQ van 116 of hoger)

In het deel Arbeid en overige dagbesteding volwassenen wordt de volgende aanbeveling geschreven
aan de hand van bovenstaande cijfers:

“De relatie tussen autisme en arbeid heeft het afgelopen jaar breed in de belangstelling gestaan. Niet
ten onrechte; uit de gegevens blijkt dat er nog steeds een schrikbarend laag percentage mensen met
autisme is met regulier betaald werk. Een hoog IQ blijkt hier niet bij te helpen. Werken in regulier
verband kan echter wel degelijk succesvol zijn, een groot deel van de mensen met een baan is tevreden
over de mogelijkheden, al kan de autismedeskundigheid beter.” (Begeer, Wierda & Vanderbosch, 2013)
In dit verslag neem ik dit probleem verder onder de loep en daarbij de nieuwe ontwikkelingen binnen
dit onderwerp. Zowel de behoeften van mensen met autisme als die van werkgevers komen aan bod,
kijkend naar wat er nodig is om een arbeidsovereenkomst tot stand te brengen, waar een win-winsituatie
wordt gecreëerd. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag:

“Welke factoren zijn voor werkgevers en mensen met autisme die werk
zoeken van belang voor een positief samenwerkingsverband?”
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onderzoeksmethodiek
Ik doe onderzoek naar wat mensen met autisme en werkgevers nodig hebben om tot een positief
samenwerkingsverband te komen. Het doel van dit onderzoek is het bieden van een draagvlak, om
uiteindelijk een win-winsituatie te creëren tussen werkgever en werknemer, zodat de kans op werk voor
mensen met autisme wordt vergroot en de werkgever de toegevoegde waarde ziet van een medewerker
met autisme.
Om dit onderzoek af te kaderen, bepaal ik eerst welke manier van onderzoek doen past bij mijn
vastgestelde probleem. Bij dit onderwerp sluit ontwerpend onderzoek het beste aan. Dit houdt in dat ik
kijk naar een bestaande situatie en ga onderzoeken hoe deze veranderd kan worden in de gewenste
situatie. (Moerbeek, 2017) Binnen dit ontwerpend onderzoek volg ik de design thinking methode:

“Het design thinking proces is het best te beschrijven als een systeem met overlappende gebieden, in
plaats van een reeks stappen die moeten worden doorlopen. Er zijn drie gebieden binnen design thinking:
inspiratie (inspiration), ideevorming (ideation) en implementatie (implementation). Inspiratie moet
je zien als het probleem of de kansen die motivatie bieden voor de zoektocht naar oplossingen;
ideevorming als het proces van het creëren, ontwikkelen en testen van ideeën; en implementatie als
de brug die de bevindingen van het project richting het echte leven leidt.”(Brown & Wyatt, 2010)
Binnen deze methode zijn er vijf gebieden te onderscheiden. Binnen dit onderzoek komen de eerste drie
gebieden aan bod: Empathize, Define en Ideate. Het onderzoek dient als kader en uitgangspunt voor
het concept wat wordt uitgewerkt in de tweede fase van mijn afstuderen, waarin ik mij ga richten op de
laatste twee gebieden: Prototype en Test. (Vuskan, 2017)

(Vuksan, 2017)
Binnen de design thinking methode, staat human centered design in dit onderzoek centraal. Human
centered design is een creatieve benadering van een probleem wat begint bij de doelgroep voor wie jij
‘ontwerpt’ en eindigt met nieuwe oplossingen die passen bij de doelgroep. Het gaat over het opbouwen
van empathie met betrekking tot de mensen voor wie je ontwerpt, je bevindingen en prototypen delen
met deze mensen en uiteindelijk je nieuwe innovatieve ideeën tot stand brengen binnen de maatschappij.
(Design Kit, z.j.)
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Om de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek te bewaken, zorg ik ervoor dat ik gedurende mijn
onderzoek zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek zal hanteren. Binnen kwalitatief onderzoek gaat
het vooral om het verkrijgen van inzichten en minder om feitelijke, getalsmatige onderbouwingen. Hierbij
is het belangrijk om open te staan voor wat je tegenkomt. Bevindingen van verschillende partijen kunnen
namelijk anders zijn. In kwantitatief onderzoek heb je al een redelijk vermoeden wat er gaat komen. Je
zoekt als het ware naar informatie om jouw bevindingen te onderbouwen. Zoals de naam al aangeeft zijn
ook data als getallen en harde feiten van belang. (Baarda, 2014)
Binnen dit onderwerp heb ik een redelijk vermoeden voor wat er gaat komen (kwantitatief onderzoek),
maar gezien het over menselijke bevindingen gaat is het belangrijk om met een open visie en frisse blik
naar het probleem te blijven kijken (kwalitatief onderzoek). Dit verklaart de combinatie van deze twee
soorten onderzoek. Binnen deze beide manieren hanteer ik verschillende methoden om mijn onderzoek
compleet te maken.
Deskresearch wordt gebruikt voor het verzamelen van feitelijke gegevens en bestaande data
ter ondersteuning van de rest van je onderzoek. (Krul, 2014) Deze vorm van onderzoek doen
heb ik vooral gebruikt in de beginfase om meer te leren over het onderwerp. Daarnaast heb ik
gebruik gemaakt van deskresearch tijdens mijn hoofdonderzoek, als ondersteunende factor voor
de gevonden bevindingen. Het soort deskresearch wat ik heb gedaan is het lezen van diverse
schriftelijke bronnen en het kijken van beeldbronnen die mij verder hebben geholpen in mijn kennis
over het onderwerp.
Fieldresearch houdt in dat je het ‘veld’ in gaat om data voor het onderzoek te verzamelen. Waar
je bij deskresearch je informatie haalt uit bestaande bronnen, verzamel je dat bij fieldresearch
zelf. (Dingemanse, 2017) Deze vorm van onderzoek heb ik in meerdere fasen ingezet. In mijn
vooronderzoek heb ik het gebruikt om tot mijn probleemstelling te komen en in mijn hoofdonderzoek
heb ik het gebruikt om verschillende inzichten te verkrijgen vanuit diverse disciplines uit het werkveld.
Het soort fieldresearch wat ik heb ingezet zijn interviews met experts en een enquête die ik door
mensen met autisme heb laten invullen.
Doordat ik gebruik maak van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek en vanuit verschillende
perspectieven het onderwerp heb belicht, kan er sprake zijn van triangulatie. Dit ligt ik in de conclusie
verder toe.

“De term ‘triangulatie’ (het driehoeken of driehoeksmeting) is afkomstig uit de landmeetkunde:
je bekijkt een punt vanuit verschillende perspectieven. Op deze manier probeert de onderzoeker
de geldigheid van zijn onderzoeksuitkomsten te versterken. (…) Het is belangrijk om van zoveel
mogelijk verschillende databronnen en invalshoeken gebruik te maken.” (Baarda, 2014, pp. 167-168)
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“I think it’s fair to say
that personal computers
have become the most
empowering tool we’ve
ever created.
They’re tools of
communication, they’re
tools of creativity, and
they can be shaped by
their user.”
- Bill Gates
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Wat is autisme?
(Wayenberg, z.j.)

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

is de verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme. De term ‘spectrum’
geeft aan dat er een grote diversiteit is in de manier waarop autisme zich uit.
Autisme is een storing in de hersenen, waardoor informatiestroom gedurende
een dag anders wordt verwerkt.

(NVA, z.j.)

Mensen met autisme
verwerken informatie
anders in het brein. Ze
letten op details en zijn
eerlijk, maar daarnaast
vinden ze overzicht
houden en plannen vaak
lastig.
(NVA, z.j.)

(NVA, z.j.)

(Wayenberg, z.j.)

(Wayenberg, z.j.)

Autisme zorgt ervoor dat
alle informatie letterlijk
wordt opgevat,
wat het vaak lastig maakt
om sociale contacten
te onderhouden. De
communicatie gaat als het
ware in sms-taal.

Alle informatie wat binnen
komt wordt gefilterd, maar
bij mensen met autisme is
dat niet zo. Dit kan leiden
tot een overprikkeling van
de zintuigen, waardoor
de hersenen het overzicht
verliezen.

Ruim 1% van de Nederlanders (ongeveer 190.000 mensen) heeft
een vorm van autisme.
PDDNOS, Asperger
en Klassieke autisme
waren de benamingen
van de soorten autisme.
Sinds mei 2013 (DSM-5)
gebruiken we alleen
nog de term ASS.

Iedereen
met autisme
is uniek. Net als
‘normale mensen’
zijn mensen met
autisme allemaal
anders.

Mensen
met autisme
zijn niet gek.
Bekende personen als
Albert Einstein, Alfred
Hitchcock en Benjamin
Franklin hadden
allemaal autisme.
(Swier, 2015)

In 2015 ontdekten wetenschappers van Harvard en MIT een verband tussen autistisch gedrag
en een verminderde activiteit van een heel belangrijke neurotransmitter in het brein. Dit type
neurotransmitter zorgt normaal gesproken voor de overdracht van de signalen (boodschappen),
waardoor het brein kan communiceren met de andere organen in het lichaam. Bij mensen met
autisme wordt dit proces verstoord.

Als je een kind een speelgoedauto geeft, gaat
hij ermee spelen. Rijden over de vloer, ‘BROEM,
BROEM’ roepen. Een kind met autisme gaat aan
de wieltjes draaien en de deurtjes openen. Die
focust op details in plaats van het grotere geheel.
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autisme en de werkomgeving
“Adults with autism have typically not been considered suitable candidates for employment in the
work force. Especially the social deficits typical for most people with autism hinder their integration
in the work force. People with autism can benefit from employment socially as well as personally.
Employment can provide a daytime structure that is helpful for this group as well as social contacts
that are otherwise difficult for them to maintain. Having a job also may facilitate their self-confidence,
self-worth, independence and autonomy.” (Holwerda, Van der Klink, Groothoff, & Brouwer, 2012)
Zoals in bovenstaande tekst is beschreven worden mensen met autisme in eerste instantie niet
gezien als geschikt voor de arbeidsmarkt, maar ze kunnen er wel positieve invloeden uithalen.
Elke persoon met autisme is natuurlijk anders, maar er zijn wel overheersende gedragskenmerken. Iemand
met autisme is bijvoorbeeld goed in het houden van een langdurige focus, het doen van gedetailleerd
werk en taken met perfectionisme afronden. Daartegenover staat wel dat ze een prikkelarme werkruimte
hebben en duidelijke instructies krijgen met wat er van ze wordt verwacht. (AutiTalent, 2017)
In 2014 heeft het UWV in samenwerking met de AKC (Arbeidsdeskundig Kennis Centrum) het rapport
‘Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis’ uitgebracht. Uit dat rapport kwamen de volgende
factoren die invloed hebben op het vinden en behouden van een passende baan voor mensen met
autisme (Brouwer, Landsman, & Engbers, 2014):
- Begeleiding bij vinden/behouden van werk
- Gefaseerde opbouw, learning by doing
- Werkplezier
- Werk met structuur en tegelijk voldoende uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden (regelmatig
evalueren)
- Begrip voor beperkingen op werkvloer
- Mogelijkheden voor aanpassingen werk
- Betrekken netwerk cliënt bij beoordeling om goed beeld te krijgen van iemands functioneren.
- In kaart brengen competenties en bijpassend beroep
- Samenwerking in Wajongteams
In het rapport ‘Mensen met een beperking aan de slag helpen’ (wat vanuit het initiatief ‘Werkgevers gaan
inclusief’ van de AWVN in 2017 is uitgebracht) wordt uitgelegd wat de nieuwe banenafspraak inhoudt:

“In het Sociaal akkoord in 2013 hebben kabinet en sociale partners afgesproken dat werkgevers extra
banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen die
in 2026 gerealiseerd moeten zijn, waarvan 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Aan
het einde van elk jaar wordt gemeten of de afgesproken extra banen voor dat jaar gerealiseerd zijn.”
Voor werkgevers zijn er verschillende opties om mensen met een beperking in hun bedrijf te laten werken:
1. Ze kunnen een medewerker met een beperking zelf in dienst nemen
2. Ze kunnen een medewerker met een beperking inlenen / detacheren
3. Ze kunnen afspraken maken met de leveranciers
4. Ze kunnen werkervaringsplekken aanbieden voor mensen met een beperking
Toch blijkt iemand met een beperking in het bedrijf te laten werken niet altijd zo makkelijk als op papier
staat. Voor zowel de werkgever als werknemer zijn er knelpunten die een optimale samenwerking kunnen
belemmeren. Hierover later meer.
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Lotte van peer
Lotte van Peer is psychologe bij Dokter Bosman en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).
Ik ging met haar in gesprek over de ontmoetingen met haar cliënten en hoe haar cliënten het vinden
van een baan ervaren.

“Wat ik van veel cliënten terug krijg is dat ze wel
graag willen werken, maar weten niet waar ze
moeten beginnen of hoe ze een gesprek moeten
voeren. Daarnaast verschilt het per persoon
wat diegene nodig heeft van een werkgever om
effectief te functioneren,” aldus Lotte.
Wat heeft een cliënt dan vaak
wel nodig? Ik zou het zelf
prettig vinden om een werkplek
te hebben waar ik mezelf kan
ontwikkelen, kan aangeven als
ik iets niet begrijp en waar ik
leuke collega’s heb met wie ik
goed overweg kan.

belangrijk dat iemand met autisme in een
prikkelarme ruimte kan zitten of dat er een ruimte
is om te ‘ontprikkelen’ en dat er bijvoorbeeld geen
druk ligt op samen lunchen met collega’s. Aan
de andere kant zeg ik ook tegen mijn cliënten
dat in een werkomgeving veel aangepast kan
worden, maar niet alles. Eén van mijn cliënten
vind het prettig om soms een
geluiddempende koptelefoon
“Ik zeg ook tegen mijn
op te zetten, dat vindt haar
cliënten dat in een
werkgever prima.”

werkomgeving veel
aangepast kan worden,
maar niet alles. Eén
van mijn cliënten vindt
het prettig om soms
een geluiddempende
koptelefoon op te zetten,
dat vindt haar werkgever
prima.” - Lotte van Peer

Lotte: “Laatst had een cliënt
een heel lijstje gemaakt met
waar een werkplek aan moet
voldoen. Het was wel specifiek
voor hem, maar ik weet zeker
dat het voor meer mensen
met autisme zo is. Er stond
bijvoorbeeld in dat hij in een
prikkelarme omgeving wilt
werken, dat hij een centraal aanspreekpunt heeft
en hij weet het liefst in het weekend al wat hij in
grote lijnen de hele week gaat doen.”
Qua begeleiding zijn er verschillende opties.
Mensen met autisme kunnen een psycholoog
als Lotte inschakelen of gaan samenwerken met
een jobcoach. De begeleiding vanuit het bedrijf
is echter nog een struikelpunt voor veel mensen.

Lotte: “Ik merk ook bij veel cliënten dat de
begeleiding erg belangrijk is. Ik doe dat wel als
psycholoog, maar ik ben er niet bij op het werk. Ze
moeten bij het bedrijf duidelijk op papier hebben
wat de werknemer moet doen en wanneer het
af moet zijn. Begeleiding hierbij is wel fijn om
houvast te hebben met de voortgang en nieuwe
doelstellingen en actiepunten voor de volgende
week. Een werkgever moet ook concrete
afspraken maken om iemand met autisme kaders
te bieden. Vaak gebeurt dit niet en dan kan
iemand verdrinken in de taken. Daarnaast is het

Gelukkig zijn veel werkgevers
bereid om concessies te
maken om het werkgevers zo
aangenaam mogelijk te maken.
Helaas zijn er dingen die soms
nog mis lopen, bijvoorbeeld
binnen de communicatie.

“Zelfs mij overkomt dat nog,”
vertelt Lotte. “Ik werk al twee
jaar met mensen met autisme
en ik heb vorige week flink op
mijn kop gekregen van een
cliënt. Ik wilde mindfulness met hem gaan doen en
hij moest daar een boek voor aanschaffen, maar
hij vond dat boek te duur. Ik stuurde hem een mail
met dat hij dat boek moest kopen, maar dat hij
zelf moest weten of hij dat ging doen. Misschien
heeft hij wel geldproblemen, dan voel ik me lullig
om hem te dwingen dat boek te kopen. Hij was
helemaal in de war, omdat ik twee tegenstrijdige
antwoorden heb gegeven. Hij legde uit dat hij
liever had gehad dat ik hem zei dat hij dat boek
moest kopen. Ik vind dat bot overkomen, maar
mensen met autisme vinden niet snel iets bot;
voor hen is het duidelijk.”

Ik vroeg aan Lotte wat zij mij als laatste nog zou
meegeven. “Het belangrijkste is dat je ze betrekt.
Ze vinden het leuk om te praten over dingen die
ze aangaan. Wat ik allemaal heb verteld is lekker
stereotype natuurlijk, maar het meeste geldt wel
voor iedere persoon met autisme.”
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robert keus
Robert Keus is co-founder en algemeen directeur bij brth.rs, een creatief ontwerpbureau wat digitale
producten ontwikkelt. Robert heeft sinds september een autistische stagiair in dienst en vertelde mij
over zijn ervaringen met deze jongen.
Robert: “Wij hebben wel vaker studenten van de
Hij verdwaalde in de opdracht, waardoor we hem
opleiding Applicatie- en Mediaontwikkelaar die
even terug moesten roepen. Daarin heeft hij iets
bij ons stage komen lopen, dus de docent die
meer grenzen en begeleiding nodig, maar dat
mij belde kent ons bedrijf ook. Hij vertelde mij
leren wij gaandeweg ook steeds beter toe te
dat er een autistische jongen op de opleiding zat
passen.”
die niet aan een stage kon komen. Alle bedrijven
hadden vooroordelen over hem en vonden dat
Feedback en sturing krijgen hoort er ook bij als
hij niet in het team paste. Van
stagiair, maar het is niet altijd
tevoren weet je dat zo’n jongen
even makkelijk om daar goed
“Vroeger had ik een vriend mee om te gaan.
niet echt een teamplayer is.
die autistisch was, dus ik
Ik nodigde hem uit voor een
gesprek, maar dat vlotte niet
“Hij vindt het soms lastig om
wist wat autisme inhield.
zo. Ik gaf hem een casus mee
kritiek te ontvangen, maar
Ik heb voor de zekerheid
om op te lossen en toen ik zag
hij begrijpt wel waarom het
Google er nog bij gepakt
dat hij dat kon, heb ik hem
moet. Ik vind het wel lastig om
aangenomen.”
onderscheid te maken tussen
om te zoeken wat ik wel
wat komt door zijn autisme en
en niet moest doen in de
Een stagiair in dienst hebben
wat komt door zijn gebrek aan
omgang.
Op
basis
daarvan
is altijd anders dan een
kennis of ervaring. Natuurlijk
zijn we verschillende
werknemer. Je dient meer
valt niet alles af te schuiven
begeleiding te bieden en
op zijn autisme, maar je moet
dingen gaan uitproberen.”
er wel rekening mee houden,”
bent erop voorbereid dat een
- Robert Keus
stagiair nog niet alles weet. Dit
aldus Robert.
wordt nog lastiger als je een
stagiair hebt met autisme.
Niet iedereen weet al wat
af van autisme, voordat ze te maken krijgen
“Hij heeft wel andere begeleiding nodig,” vertelt
met iemand die het heeft. Gelukkig had Robert
Robert. “Net per se meer begeleiding, maar
zich voorbereid: “Vroeger had ik een vriend die
vooral op een andere manier. Om duidelijk te zijn:
autistisch was,” vertelde Robert, “dus ik wist wat
wij nemen geen mensen aan omdat we ze zielig
autisme inhield. Ik heb voor de zekerheid Google
vinden. We zagen dat hij wel wist wat hij deed en
er nog bij gepakt om te zoeken wat ik wel en niet
dat hij zich bewust is van zijn autisme. Hij wilde
moest doen in de omgang. Op basis daarvan zijn
ook graag ontwikkelen op sociaal vlak, dus dat
we verschillende dingen gaan uitproberen. Het
bood ons ook perspectief.”
ging niet altijd goed, zoals ik net vertelde met die
ene opdracht, maar daar is een leerproces ook
Uit ervaring weet ik dat je als beginnend stagiair
voor!”
soms je draai moet vinden binnen een bedrijf:
hoe de cultuur onderling is, hoe ze communiceren
Als laatste vroeg ik Robert of hij enig idee had hoe
en hoe ze projecten aanpakken is niet altijd vanaf
de jongen het zelf ervaart bij hun in het bedrijf.
de eerste dag duidelijk.
“Hij zei laatst ‘Ik denk dat ik nooit zo’n leuke
stage had kunnen vinden als hier’, een prachtig
Robert: “De projecten die wij doen gaan best wel
compliment natuurlijk! Ik ben wel van mening dat
in structuur, dus dat is voor hem erg fijn. In zijn
goede begeleiding belangrijk is. Gelukkig zijn wij
hoofd moet het alleen nog meer gestructureerd,
een klein bedrijf en zijn wij allemaal geduldig en
wat het soms lastig maakt. We zijn ook een keer
begripvol genoeg om hem te begeleiden.”
de mist in gegaan door hem een uitzoekopdracht
te geven, waar hij veel te diep op de stof inging.
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Jannes van der velde
Jannes van der Velde is woordvoerder bij de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN).
Ik ging met hem in gesprek over inclusief werkgeven (mensen met een arbeidsbeperking aan een
baan helpen) en duurzame inzetbaarheid (werknemers tot op een hogere leeftijd gezond inzetten).
Jannes: “De belangrijkste reden waarom
werkgevers of ondernemingen mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt aannemen, is omdat
ze een positieve maatschappelijke rol willen
spelen. We leven in een tijd waarin het niet alleen
belangrijk is om financieel succesvol te zijn, maar
ook om maatschappelijke relevantie te beamen.”
Om
iemand
met
een
arbeidsbeperking
aan
te
kunnen nemen, dient het bedrijf
vaak aanpassingen te doen
om het voor de werknemer
mogelijk te maken om goed te
functioneren.

Er zijn dus genoeg handvatten om het toe te
passen, maar echt actie ondernemen blijkt dan
toch lastig.

“Een onderneming moet winst maken, anders
blijft het niet bestaan,” legt Jannes uit. “Als een
onderneming niet winstgevend is, kan het ook niet
richten op inclusief werkgeven.
Balans is belangrijk om ervoor
“Voor ondernemers ligt
te zorgen dat deze twee
de corebusiness niet
doeleinden (winst maken en
inclusief werkgeven) elkaar
binnen ‘werkgeven’, maar
niet voor de voeten gaan lopen.
binnen het produceren
Daarnaast ligt de corebusiness
en vermarkten van het
van ondernemers niet binnen
‘werkgeven’. Dat is waar vaak
product. Dat is waar vaak
waar voor ondernemers en de drempel ligt. Voor hen
is het prettig om duidelijke
werkgevers de drempel ligt handvatten en misschien zelfs
om inclusief werkgeven te
wat begeleiding te krijgen om
het inclusief werkgeven te
implementeren.”
implementeren om het écht te
- Jannes van der Velde
laten slagen.”

“In eerste instantie ben je
geneigd om te zeggen dat de
aanpassingen wel meevallen,
maar de praktijk wijst anders
uit. Functies zijn omschreven
voor de ideale persoon die
de betreffende functie kan
vervullen. Dat kan het lastig
maken om mensen die wat
anders zijn te passen in dat ‘perfecte plaatje’.
Een simpel voorbeeld: slechtziende of blinde
personen kunnen goed helpen in een helpdesk,
maar een werkplek is daar niet per definitie op
ingericht. Het bedrijf zal rekening moeten houden
met wat die persoon nodig heeft. Hiervoor moet
een werkgever bereid zijn om functies aan te
passen, zodat ze passen bij de kennis en kunde
van de betreffende persoon. Veel bedrijven zijn
voldoende soepel; ‘Waar een wil is, is een weg!’
zeg ik altijd. De bereidwilligheid is er ook zeker
met toenemende mate, maar dan is het nog
wel de vraag hoe dit wordt omgezet in actie,
want dat is lastig. Bedrijven zijn gericht op de
primaire processen, denk aan het maken van het
product, het in de markt zetten van het product
en het verkopen van het product. Ondernemers
willen niet afgeleid worden van dat proces. De
AWVN biedt daarom ook hulpmiddelen, zoals het
onderzoek ‘Werkgevers gaan inclusief’ om het
toe te passen,” aldus Jannes.

Naast inclusief werkgeven
leeft het begrip ‘duurzame inzetbaarheid’. Beide
staan ze voor een positieve werknemersrelatie,
maar gaan deze twee wel hand in hand?

“Iedereen wil naar duurzame inzetbaarheid,
maar het implementeren blijkt toch lastig te
zijn. En om inclusief werkgeven en duurzame
inzetbaarheid samen te brengen is al helemaal
lastig. Mensen met een arbeidshandicap aan
de bak helpen: waar halen we die mensen
vandaan en hoe moeten we dat doen? Er zijn
wel samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met
de UWV. Daar wordt de registratie gedaan als je
als werkgever belangstelling hebt voor inclusief
werkgeven. Daarnaast biedt zowel de VNO-NCW
als de AWVN handvatten aan werkgevers, maar
het implementeren blijft lastig,” aldus Jannes.
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ingrid timmer
Ingrid Timmer is projectcoördinator bij AutiTalent, een geheel commercieel bedrijf wat zich al 10
jaar inzet om mensen met autisme aan passend betaald werk te helpen. Ingrid vertelde mij over het
ontstaan van AutiTalent, wat hun kracht is en waar binnen deze branche nog mogelijkheden liggen.
AutiTalent laat al 10 jaar zien dat het mogelijk
Ingrid: “De oprichter, Paul Vermeer, had een
goede baan als consultant en hij had een
is om mensen met autisme in te zetten op de
secretaresse die een zoon had met autisme.
werkvloer, maar hoe gaat dit verbindingsproces
Hij hoorde iedere keer verhalen over dat hij zo
precies?
moeilijk aan een baan kwam. Zo is het ontstaan
vanuit de betrokkenheid om de talenten van
Ingrid: “Mensen die autisme hebben en werk
mensen met autisme te benutten, daarom heten
zoeken kunnen zich bij ons inschrijven. Wij
wij ook AutiTalent. We zijn toen
hebben gewoon een database
eigenlijk gewoon begonnen.
met nu tussen de 1500 en 1800
“Bedrijven zeggen dat ze
We zien dat repeterende taken,
mensen die werk zoeken en
erg leren van hun eigen
die nauwgezet moeten worden
we hebben er maar 50 aan het
uitgevoerd, met veel oog voor
werk. Er zijn veel mensen die
communicatie door de
detail en waar weinig prikkels
nog geen werk hebben, dus
autistische medewerkers.
zijn, ideaal zijn voor mensen
zitten wij vooral aan de kant
Ze denken vaak dat ze
met autisme. Dat is ook wat
van de bedrijven om te blijven
opdrachtgevers
zeggen;
peilen of ze nog vacatures of
duidelijk communiceren,
als er bijvoorbeeld 2000
taken hebben waar wij iets
totdat ze met iemand met
klantcontacten zijn waar in de
kunnen betekenen. Door de
autisme
werken,
want
die
registratie iets niet deugt, dan
nieuwe participatiewet zijn
vatten alles wat er wordt
kunnen ze uitzendkrachten
mensen wel gaan inzien dat
of studenten inhuren, maar
we allemaal anders zijn; we
gezegd letterlijk op.”
die vinden het na drie weken
hebben allemaal wat en we
- Ingrid Timmer
saai en hebben geen motivatie
moeten het samen rooien op
meer. Mensen met autisme
de arbeidsmarkt.”
kunnen daar juist heel erg in
door blijven gaan, waardoor je aan beide kanten
Men wilt mensen met een arbeidsbeperking wel
echt een win-winsituatie hebt.”
betrekken, maar toch blijkt de drempel best hoog
te zijn.
Iemand met autisme inzetten binnen een bedrijf is
niet altijd even makkelijk. Ze passe niet binnen de
“Vaak worden wij daarom ook ingehuurd, omdat
functiebeschrijving. Dus als een bedrijf iemand
de verantwoordelijkheid dan bij ons ligt. Dan
met autisme wilt inzetten zijn ze bijna ‘verplicht’
hoeven ze zelf relatief weinig te regelen. En
om de functie iets aan te passen.
wat ik net ook zei: Nederland zit best wel vast
aan die vastgetimmerde functieprofielen. Het
“De markt in Nederland staat wel meer open voor
zou werkgevers helpen om daar wat flexibeler
aangepast werk,” vertelt Ingrid. “Bijna ieder bedrijf
in te worden. Kleine werkgevers zijn daar wel
in Nederland hangt aan vaste functieprofielen.
flexibeler in, maar alle grote bedrijven zitten wat
Voor bijna alle functies verwachten ze dat je en
dat betreft allemaal dichtgetimmerd, terwijl daar
goed kunt communiceren en presenteren, dat
de kansen liggen. Grote bedrijven hebben meer
mogelijkheden om functies in stukken te knippen
je kunt overleggen en dat je een eigen planning
kunt maken, wat vaak gebieden zijn waar het bij
en apart te leggen en zijn financieel vaak wat
krachtiger om in de praktijk te kijken of iemand
mensen met autisme mis loopt. Waar mensen met
autisme via ons worden ingezet zijn wel allemaal
met autisme past bij de organisatie.” aldus Ingrid.
iets aangepaste banen; de dingen waar ze goed
in zijn worden uit een functie geknipt en daar
worden ze ingezet.”
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Ingrid: “De intelligentie ligt vaak heel hoog, maar
ons werk zit vaak op MBO-niveau en is soms
gewoon ‘veredeld lopendebandwerk’. Op het
moment dat je intelligentie hoog is, dan heb je
daar geen uitdaging in. Dan zie je dat de meeste
Ingrid: “Onze klanten vinden de medewerkers
mensen niet fulltime werken. 24 uur per week
altijd erg loyaal, ze werken hard, ze hebben
is ongeveer het gemiddelde, ook vanwege de
weinig kletspraatjes en gedoe. Ze zeggen dat
verwerking van alle prikkels. En je ziet dat mensen
ze erg leren van hun eigen communicatie door
dan in hun vrije tijd bijvoorbeeld een studie Japans
de autistische medewerkers. Ze denken vaak
oppakken, om wel die intellectuele uitdaging
dat ze duidelijk communiceren, totdat ze met
te hebben. Je hebt ook mensen met autisme
die een hoge intelligentie
iemand met autisme werken,
want die vatten alles letterlijk
hebben en wel in het ‘gewone’
“We zeggen ook niet
op. Eén van onze klanten zei
bedrijfsleven werken, maar
dat hun hele afdeling er beter
dat zijn dan vaak technische
tegen iemand in een
van is gaan communiceren.
gespecialiseerde functies. Dat
rolstoel ‘loop maar even
Dat zijn alle positieve kanten.
zijn vaak wel mensen die zich
de trap af, want ik vind
De negatieve reacties die we
wel sociaal hebben ontwikkeld,
dat ze zichzelf kunnen redden
krijgen zijn bijvoorbeeld dat ze
dat je dat moet kunnen’,
altijd heel erg duidelijk moeten
in de omgeving waar ze
terwijl we wel tegen
werken. Wij hebben vooral de
zijn tegenover de medewerkers
iemand met autisme
of dat ze dingen moeten
mensen die dat niet kunnen,
zeggen
‘ik
vind
dat
jij
die op sociaal gebied toch een
herhalen. Je moet er ook altijd
voor zorgen dat ze verder
beetje ‘raar’ over komen. Als
veel sociaal vaardiger
je weet dat iemand autisme
kunnen met taken. Mensen
moet zijn’.”
heeft, kun je dat gedrag veel
zonder autisme pakken sneller
- Ingrid Timmer
beter plaatsen. En dat filter is
uit zichzelf andere taken op
of vragen aan iemand wat ze
heel belangrijk. Dit is natuurlijk
kunnen doen. Mensen met
alleen autisme, maar er zijn
autisme vallen dan stil.”
heel veel van dit soort mensen met aandoeningen.
Je probeert je in te leven waarom ze dat gedrag
Naast het detacheren van de werknemers, wordt
laten zien. We zeggen ook niet tegen iemand in
er vanuit AutiTalent ook gezorgd voor begeleiding
een rolstoel ‘loop maar even de trap af, want ik
op de werkvloer.
vind dat je dat moet kunnen’, terwijl we wel tegen
iemand met autisme zeggen ‘ik vind dat jij veel
“Bij een normaal detacheringsbureau wordt
sociaal vaardiger moet zijn’. En ergens is er
er twee keer per jaar contact opgenomen de
natuurlijk echt wel gedrag in te leren, maar dat
medewerkers om te peilen hoe het gaat,” vertelt
is tot een zekere hoogte. Als je dat begrip vanuit
Ingrid. “Wij bezoeken de projecten elke drie of vier
werkgevers en de hele maatschappij meer kunt
weken, soms in het begin zelfs elke twee weken
creëren, zie je dat er veel meer mogelijk is.”
om te kijken of iemand op zijn plek zit, of hij zijn
werk goed doet en vooral ook wat voor aansturing
Ingrid legde uit dat bedrijven AutiTalent
of bijsturing wij kunnen doen voor de mensen met
voornamelijk inschakelen om de kwaliteit die
autisme, want ook daar zit natuurlijk verschil in.”
ze leveren: “Het kost wat, maar dan hebben ze
wel goede kwaliteit, want dat garanderen wij
Doordat veel mensen met autisme zich focussen
wel. Bedrijven zeggen vaak dat ze willen gaan
op een bepaalde interesse, is hun kennis groot
duurzaam ondernemen, maar uiteindelijk gaat
en de intelligentie vaak erg hoog. Routinematige
het wel om de prestaties en kwaliteit die zij weer
werkzaamheden zijn dan niet erg uitdagend voor
aan hun klanten kunnen leveren.”
deze mensen.
AutiTalent heeft in de afgelopen 10 jaar al een
hoop tevreden klanten gehad. Feedback van
klanten is voor de ontwikkeling van een bedrijf zeer
belangrijk, zeker voor een bedrijf als AutiTalent.
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mensen met autisme
Om erachter te komen hoe de doelgroep zelf tegen dit probleem aankijkt, heb ik een enquête opgesteld
met vragen over werken in combinatie met autisme: hoe beïnvloedt het elkaar? 20 mensen met autisme
hebben de enquête ingevuld. De uitkomst gaf verschillende inzichten vanuit de doelgroep.
Van de respondenten vindt:

78,9%

het belangrijk dat ze worden begrepen binnen een baan
het belangrijk dat ze kunnen doen waar ze goed in zijn binnen een baan
het belangrijk dat ze zich gewaardeerd voelen binnen een baan

68,4%

het belangrijk dat ze binnen een baan begeleiding krijgen als dat nodig is

52,6%

het belangrijk om uitleg te krijgen over het voeren van een sollicitatiegesprek

63,2%

het belangrijk dat ze binnen een baan begeleiding krijgen van experts binnen autisme

73,7%

dat de ideale werkplek ‘rustig’ moet zijn, waar weinig last is van prikkels

het belangrijk om uitleg te krijgen hoe ze met moeilijke situaties omgaan als ze een
baan hebben

Ik vroeg de respondenten de volgende zin af te maken: Ik vind solliciteren...
- Lastig en eng, omdat ik het nog nooit echt gedaan heb.
- Niet gemakkelijk, omdat vacatures niet altijd het belangrijkste erbij zetten van wat er verwacht
wordt. Ze veronderstellen dat iedereen het weet, terwijl het niet zo is.
- Energievretend... Het aankijken van mensen en sociaal wenselijk gedrag vertonen is enorm
ingewikkeld. Ook nieuwe omgeving en nieuwe mensen is lastig. Dagen ervoor enorm bezig met het
incalculeren van situaties.
- Rampzalig, want ik weet niet hoe dat in het echte leven moet.
- Een pittige beproeving. Sociaal gesprekje en over jezelf vertellen vind ik best moeilijk, maar ik blijk
er best goed in. Heb veel geoefend.
- Een hel, ik kan prima een motivatiebrief/sollicitatiebrief schrijven, maar het gesprek lukt me niet zo.
- Net zo vervelend als dat iemand zonder autisme dat vind denk ik.
- Spannend en in de huidige maatschappij nutteloos, want je wordt beoordeeld op diploma’s i.p.v.
wat je echt kunt “WAT IN DE HERSENS ZIT”
- K*t. Echt ontzettend moeilijk.. En probeer er maar eens op gesprek te komen.. Dat is al lastig.
- Lastig, ga nooit alleen. Liever samen met mijn jobcoach.
- Frusterend, bedrijven vragen veel soms tegen het onmogelijke aan, versus dat ze erg onduidelijk
zijn met wat zij dan aan te bieden hebben. En zo goed als altijd 32 tot 40 uur. Daar heb ik geen
behoefte aan, dat is niet van deze tijd in mijn optiek.
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Ik vroeg de respondenten de volgende zin af te maken: Een passend bedrijf te vinden om te werken,
vind ik...
- Moeilijk, omdat ik ook niet weet welke bedrijven geschikt voor mij zijn.
- Best moeilijk ,heel veel werkgrvers bieden zo’n plek moeilijk aan en ook de communucatieve rol
en jezelf verkopen is een obstakel met autisme. Veel werkgevers vinden het aannemen van de
doelgroep best ingewikkeld.
- Erg moeilijk, ook omdat ik niet weet wat de banen inhouden die bedrijven hebben.
- Heel moeilijk/bijna onmogelijk. Veel bedrijven willen liever geen werknemer die ‘maar’ 4 uur per dag
werkt.
- Erg lastig. Vertel ik wel of niet dat ik ASS heb. Er is nog zoveel onbegrip van werkgevers.
- Geen moeite. Ik heb een baan die goed bij mij past en waarbij mijn ASS een goede aanvulling is.
- Vervelend, ik word toch afgewezen omdat ik geen papiertje/diploma heb. In mijn hersens zit wat ik
kan, dat staat NIET op een papiertje/diploma.
- Erg lastig, omdat men vaak een beeld van een extreme autist heeft bij het woord autisme.
- Onmogelijk, ik ben dus vooral bezig met opties om een eigen zaak te beginnen.
- Een moeilijke klus, werkgevers moeten er wel aan willen beginnen.
- Moeilijk, omdat de verwachtingen niet duidelijk en wederzijds zijn.
Aanvullend op de gehele enquête noemden de respondenten de volgende punten:
- Niet iedereen met autisme heeft persé uitleg nodig, hulp of praktische begeleiding. Als ik voor
mijzelf spreek heb ik flexibiliteit nodig vanuit de werkgever (werkuren), ik ken mijn eigen autisme
handleiding ondertussen wel ;).
- Een goed onderwerp om te onderzoeken: veel participatiemogelijkgeden onder (jong)volwassenen
is best moeilijk. Veel zitten thuis of onder hun niveau te werken of werken beschut.
- Er moeten meer aangepaste jobs komen voor mensen met autisme.
- Bedrijfsmanagers meer moeten weten over autisme.
- Ik heb sinds kort een baan gevonden bij Achmea. Zij hebben participatie banen. Gewoon werk,
gewoon salaris. Maar met het begrip en begeleiding die je nodig hebt. Top werkgever! Ik voel me
hier thuis.
- Nadat ik bij normale bedrijven heb geprobeerd te werken, waar ik bij één toch nog drie jaren heb
gewerkt, was het toch het beste om bij sociale werkplaats te gaan werken, omdat ik toch wat meer
begelieding nodig had dan gedacht.
- Zorg ervoor dat mensen met o.a. autisme niet steeds gediscrimineerd worden omdat ze “ANDERS”
zijn. En schaf diploma’s af en maak daar kwaliteit van en schaf de huidige WAJONG regeling af,
want als je werkt krijg je netto evenveel dan als je niet werkt.
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“It doesn’t matter how
slowly you go, as long
as you do not stop.”
- Andy Warhol
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bevindingen
De conclusie van mijn bevindingen dient als antwoord op mijn onderzoeksvraag:

“Welke factoren zijn voor werkgevers en mensen met autisme die werk zoeken
van belang voor een positief samenwerkingsverband?”
Hiervoor maak ik onderscheid tussen het perspectief vanuit de kant van de werknemers met autisme en
de kant van de werkgevers.

Werknemers met autisme
Binnen de perspectieven vanuit de kant van autisme, is te concluderen dat de meeste uitspraken en
meningen met elkaar overeen komen:
Mensen met autisme zijn allemaal uniek, maar hebben overeenkomende gedragskenmerken. Zo
hebben ze een goed oog voor detail, vatten ze taal erg letterlijk op, hebben ze structuur en kaders
nodig in het werk wat ze uitvoeren, zijn ze goed in routinematige taken en hebben ze meestal een
prikkelarme omgeving nodig om optimaal te kunnen functioneren.
Begeleiding is belangrijk, zowel in het voorproces (solliciteren) als tijdens het werk. Deze begeleiding
is voor de meesten prettig om te krijgen van een jobcoach en iemand vanuit de werkgever. Dit geldt
natuurlijk niet voor iedereen, want zoals ik al zei: iedereen is uniek.
De kennis en het begrip bij de werkgever over autisme is weinig aanwezig. Voor een werknemer met
autisme is het belangrijk om te weten dat de werkgever op de hoogte is van de situatie, om op basis
hiervan aanpassingen te maken binnen communicatie en andere aspecten.
Parttime werken is heel belangrijk. Doordat iemand met autisme nooit helemaal ‘prikkelvrij’ is, kan hij/
zij zich niet fulltime concentreren op de werkzaamheden. 20 tot 24 uur per week werken is voor veel
werknemers voldoende. Zo hebben ze genoeg tijd om weer te ‘ontprikkelen’.
Daarnaast is het parttime werken belangrijk om de intellectuele uitdaging op te zoeken. Een baan
met veel routine en weinig prikkels is niet erg uitdagend. Een parttime baan geeft mensen met
autisme de ruimte om zich op intellectueel niveau te blijven ontwikkelen.

Werkgevers
Binnen de perspectieven vanuit de kant van de werkgevers, komen ook de meeste opvattingen met
elkaar overeen:
Om iemand met autisme aan te nemen en een zo optimaal mogelijke werkomgeving te creëren,
is het belangrijk dat de werkgever bereid is om de nodige aanpassingen te doen. Zo is het vaak
wenselijk om de werknemer een vaste plek aan te bieden waar weinig prikkels zijn. Daarnaast zijn
flexibele werktijden erg belangrijk, zodat de werknemer zich 100% kan concentreren op zijn/haar
werk zonder overprikkeld te raken.
Een werkgever dient bereid te zijn om de nodige begeleiding te bieden om de werknemer duidelijke
werkkaders te geven waarbinnen hij/zij te werk gaat. Als dit niet gebeurt, weet de werkgever niet
waar hij/zij aantoe is en kan er verwarring ontstaan. Ook is het hierbij wenselijk om één of twee
personen als ‘centraal aanspreekpunt’ aan te stellen, aan wie de werknemer vragen kan stellen.
De kennis over autisme dient bij de werkgever te worden vergroot. Voor zowel een werkgever als
werknemer is het belangrijk om te weten wat autisme inhoudt, wat ze beiden kunnen verwachten en
hoe ze ermee om moeten gaan.
‘Werkgeven’ is niet de corebusiness van ondernemers. Zij willen hun product produceren en
vermarkten. Om de drempel voor werkgevers te verlagen om werknemers met autisme aan te
nemen, dient er ook voor de werkgever begeleiding te zijn hoe ze met autisme omgaan. Op deze
manier leert de werkgever snel hoe hij/zij moet omgaan met de werknemers.
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kansen & mogelijkheden
Al tijdens mijn onderzoek merkte ik dat de werkgelegenheid onder mensen met autisme weinig aandacht
krijgt. Op basis van al mijn gevonden informatie, kan ik dan ook met zekerheid zeggen dat ik een mooi
onderwerp te pakken heb om op verder te gaan in het tweede deel van mijn afstudeertraject.
De kansen en mogelijkheden die ik naar aanleiding van mijn bevindingen heb gesignaleerd zijn:
Er zijn veel handvatten en bronnen te vinden om werkgevers te helpen bij het implementeren van
inclusief werkgeven. Uit de praktijk blijkt echter dat dit nog weinig gebeurt. Een kans die ik hierbinnen
zie is het creëren van bewustwording binnen bedrijven, om ervoor te zorgen dat de drempel om
inclusief werkgeven toe te passen wordt verlaagd.
Naast het creëren van bewustwording, maak ik ook op uit mijn bevindingen dat mensen met autisme
niet weten waar zij moeten beginnen met het zoeken van een baan. Daarnaast weten zeggen de
meesten het lastig te vinden om een sollicitatieprocedure door te gaan en dan met name om een
sollicitatiegesprek te voeren. Een kans die ik hierbinnen zie is het bieden van een vast werkkader
van waaruit iemand met autisme kan handelen om de sollicitatieprocedure beter te kunnen overzien.
Wat mij ook erg opviel is dat beide partijen (de werkgevers en mensen met autisme) het lastig
vinden waar ze elkaar kunnen vinden en hoe ze elkaar kunnen informeren over wat zij de andere
partij te bieden hebben. Via verschillende partijen als de UWV en AWVN kunnen ze aangeven dat
ze iets willen doen met inclusief werkgeven, maar dit proces blijkt een erg lange weg. AutiTalent
zet zich daarbij wel in als brug tussen deze twee werelden, maar doet in principe hetzelfde op een
actiever niveau; er is een database met mensen met autisme die willen werken en zodra een bedrijf
zich aanmeldt als klant, gaan ze kijken welke werknemer bij de betreffende onderneming past. De
kans die ik hierbinnen zie is ervoor zorgen dat de actieve rol van de tussenpartij minder intensief
wordt. Door vanuit een grote organisatie als de AWVN een initiatief op te richten waar werkgever
en werknemer elkaar kunnen vinden, hoeven beide partijen niet te zoeken naar een extern bedrijf.
Als er aan het begin van het verbindingsproces al een filter wordt toegepast met wat de persoon
met autisme aankan (bijvoorbeeld qua hoeveelheid prikkels, hoeveelheid werkuren en hoeveelheid
collega’s) en wat de werkgever kan bieden (bijvoorbeeld een prikkelarme ruimte, een vaste werkplek
en flexibele werktijden) kan het proces ook sneller tot stand worden gebracht.
Tijdens de tweede fase van mijn afstudeertraject heb ik nog genoeg informatie uit te zoeken. Voor mij
is het belangrijk om mee te kijken op de werkvloer om te zien hoe de relatie tussen werkgevers en
werknemers in de praktijk is en hoe het hele proces daar omheen in elkaar zit.
Daarnaast wil ik in gesprek gaan met mensen met autisme om erachter te komen waar zijn het meest
tegenaan lopen. Ik hoop hierdoor de ‘bril’ op te zetten waardoor zij naar de wereld kijken, om hun
problemen zo goed mogelijk te begrijpen en te vertalen naar een eindproduct.
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conclusie
Naar aanleiding van de bevindingen en de kansen en mogelijkheden die ik heb gesignaleerd, ben ik tot
de conclusie gekomen dat werkgelegenheid onder mensen met autisme een onderwerp is wat weer flink
in de spotlights gezet mag worden. De inzichten die ik heb verkregen zijn verhelderend, innoverend,
prikkelend, maar soms ook onvoorstelbaar en hartverscheurend. Om de resultaten op de vragen van de
enquête terug te lezen waarbij de respondenten een open antwoord konden geven, raakten mij soms
diep. Ik kan mij niet voorstellen dat ik over een paar jaar een mooi diploma op zak heb, misschien zelfs
meerdere, en geen baan kan vinden omdat ik ‘anders’ ben.
Ik heb geen autisme, maar ik kan me wel voorstellen hoe iemand die autisme heeft zich zou voelen. In de
tweede fase van mijn afstudeertraject hoop ik dat ik me op een praktijkgericht niveau kan verdiepen in het
onderwerp en een eindproduct kan afleveren die vanuit zowel de theorie als de praktijk is onderbouwd.
Mijn onderzoeksvraag was:

“Welke factoren zijn voor werkgevers en mensen met autisme die werk
zoeken van belang voor een positief samenwerkingsverband?”
De informatie die ik heb verzameld heeft ervoor gezorgd dat ik antwoord kan geven op mijn
onderzoeksvraag, zoals te zien is in mijn bevindingen. Daarnaast kan ik vaststellen dat er sprake is van
triangulatie, door gebruik te maken van de verschillende perspectieven binnen het werkveld.

“De term ‘triangulatie’ (het driehoeken of driehoeksmeting) is afkomstig uit de landmeetkunde:
je bekijkt een punt vanuit verschillende perspectieven. Op deze manier probeert de onderzoeker
de geldigheid van zijn onderzoeksuitkomsten te versterken. (…) Het is belangrijk om van zoveel
mogelijk verschillende databronnen en invalshoeken gebruik te maken.” (Baarda, 2014, pp. 167-168)
Voor de start van mijn Meesterproef wil ik mij gaan richten op de toepassing van mijn bevindingen
binnen de laatste twee fasen van design thinking: Prototype en Test. Aangezien de tweede
fase van mijn afstudeertraject in het teken staat van de uitvoering, is mijn onderzoeksvraag
aangepast naar een actieve en ontwerpende onderzoeksvraag. Deze vraag is gebaseerd op
een combinatie tussen de kansen die ik had genoemd in mijn kansen en mogelijkheden.

“Hoe kan ik een win-winsituatie creëren tussen werkgevers en
mensen met autisme die werk zoeken om de werkgelegenheid
onder mensen met autisme te verbeteren?”
In het startdocument voor mijn Meesterproef ga ik verder in op deze onderzoeksvraag en zal ik kort
toelichten hoe ik van plan ben de fasen Prototype en Test te benaderen. Daarnaast ga ik verder in op de
externe partij die mij zal ondersteunen om de Meesterproef tot stand te laten komen.
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“The world is a
dangerous place to live;
not because of the
people who are evil,
but because of the
people who don’t do
anything about it.”
- Albert Einstein
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Bijlagen
Interview Remko Verkaar – Bakers Architecten (26-10-2017)
R: Het is belangrijk om ook te kijken naar het soort autisme wat iemand heeft. Op basis daarvan kun je
kijken wat je ermee kunt. Iemand met Asperger is bijvoorbeeld anders dan iemand met PDDnos.
V: Ja dat is ook mijn uitdaging! Het is een lastig onderwerp, maar ik heb wel iets te pakken waarvan ik
denk dat het het waard is om te onderzoeken. Het is zonde om te zien dat mensen die iets tofs kunnen
tekort schieten op sociaal vlak en daarop worden afgerekend.
R: Ja zeker. Als je het in die zin terugkoppelt naar de architectuur dan is zo’n eigenschap die autisten
hebben niet altijd handig. Als architect wil je faciliteren; mensen hebben een probleem of een
huisvestigingsvraag waarvoor jij een oplossing moet zoeken. Hier is wel een dialoog voor nodig. Het
is een continu dynamisch proces wat begint met een opdrachtgever. Je zoekt natuurlijk altijd naar een
oplossing, maar denkt wel altijd vanuit de opdrachtgever. Een vraag die ik me dan stel is in hoeverre
iemand met autisme kan anticiperen op de opdrachtgever en zich kan inleven in de wensen en behoeften
van de ander (opdrachtgever).
V: Ik zat zelf ook een beetje te spelen met hoe het eruit kan komen te zien. Ik heb veel gelezen over autisten
en dat zij hun zintuigen extra scherp hebben staan. Daarnaast kunnen zij goed binnen een routinematig
proces fouten of verbeterpunten herkennen. Ik was benieuwd in hoeverre een architectonisch proces
routinematig is en in hoeverre is het situatieafhankelijk.
R: In hoofdlijnen is zo’n proces redelijk hetzelfde. Opdrachtgever – vraagstuk – schetsontwerp –
opdrachtgever reactie – gedetailleerder plan (voorontwerp) – opdrachtgever reactie – andere disciplines
(constructeur, bouwfysica, installaties) – definitief ontwerp.
Vanuit het definitieve ontwerp gaat het vooral over het technisch uitwerken met een aannemer. In
hoofdlijnen doorloop je altijd dit schema. De dynamiek binnen dit proces is wel altijd anders. Iedere
opdrachtgever en ieder gebouw is altijd anders. Wij doen niet aan seriematigheid, alle oplossingen die
wij bedenken zijn anders. Dat heeft weer een heel aparte dynamiek in het proces. Als je daarbij ook kijkt
naar hoeveel externe invloeden die je hebt (gemeenten met wie je moet samenwerken, opdrachtgevers
die je moet dienen, andere adviseurs met wie je rekening houdt, budgetten die je moet bewaken).
Het is geen productieproces als bij een auto. Bij de productie van een auto weet je al wat het eindproduct
is. Bij ons is dat nooit zeker, het is altijd dynamisch. Dat is ook het spanningsveld waarbinnen je werkt
als architect.
Vanaf het technische onderdeel, later in het proces, zijn er wel specifieke stappen die worden doorlopen.
Als je je daar heel goed in kunt vastbijten, kun je daar zeker aan bijdragen. Het is werk waarbij je veel
achter de computer zit en waarbij een architect aanwijzingen geeft hoe hij bepaalde dingen wilt hebben.
Dat neemt niet weg dat het altijd een dynamisch werkveld blijft. Architecten zijn ook kunstenaars, het kan
alle kanten op gaan.
Wij zijn bijvoorbeeld het V&D gebouw naast Hoog Catherijne aan het verbouwen. De eigenaar van ons
bedrijf had op het laatste moment bedacht dat hij het toch een andere kleur wilde. Je moet daar wel
tegen kunnen dat dingen snel kunnen veranderen.
V: Het is zeker een kunstvorm, dat is wat mij ook fascineert!
R: Dat wordt vaak onderschat. Het is een slecht toetsbare kwaliteit. Met schilderijen is dat ook zo. Een
echte Rembrandt is veel duurder dan een namaak schilderij, terwijl het net zo knap is. In de zakelijke
wereld is dat heel moeilijk. Je moet een opdrachtgever hebben die verliefd kan worden op jouw werk.
V: Wat zijn verbeterpunten binnen uw werkveld?
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R: Er gaan veel dingen mis, maar het is gewoon mensenwerk. In communicatie gaat soms net iets mis
over de grootte van iets. Laatst hadden we een timmerman gevraagd om een wandje te timmeren, maar
die had twee keer zo groot gemaakt dan eigenlijk nodig was.
Het is altijd een wisselwerking tussen wat je uitwerkt en wat gemaakt gaat worden. mensen kijken heel erg
vanuit hun eigen perceptie. Als ik een tekening aan jou laat zien, zie je waarschijnlijk andere dingen dan
wat ik bedoel. De kunst is om de kern te laten zien van wat je bedoelt. Je hoeft in het beginproces nog
geen details te laten zien als de grote lijnen belangrijk zijn. Het is binnen het ontwerpproces belangrijk
om te focussen op de juiste informatie, oplettend dat je niet te snel verzand in details.
Als je meer over de processen/projectmanagement wilt weten moet je meer in die richting zoeken. Dat is
niet specifiek voor architectuur, maar het gaat wel over hoe dat soort processen zijn ingericht.
Interview Daan Meeder (27-10-2017)
D: Het algemene ontwerpproces kan gelden voor alle kunsten. Die wil ik even uiteen zetten, om te kijken
hoe dat eruit ziet. In principe begin je het ontwerp met uitgangspunten, waarin staat wat de opdrachtgever
wilt. Vanuit de analyse en ontwerpvereisten van de opdrachtgever krijg je uitgangspunten. Vandaaruit
maak je een concept. Daarna begin je aan het lopende ontwerp, daarin is alles nog heel breed. Dit
onderdeel is een soort van draaikolk die steeds kleiner wordt. Bij de eerste ‘loop’ maak je dingen die je
gaat toetsen aan de hand van je concept, dat verwerk je weer in je tweede loop (die kleiner is dan de
eerste). Dit doe je tot je uiteindelijk bij een ontwerp komt waar alles in zit. Dan ga je naar het definitieve
ontwerp en vandaaruit ga je het ontwerp uitwerken. Voor jou is het dan de vraag waar je mensen met
autisme wilt inzetten.
V: Ik heb helaas nog geen gesprekken met mensen met autisme kunnen voeren, maar dat hoop ik
volgende week te doen. Wel heb ik in veel onderzoeken gelezen dat mensen met autisme het prettig
vinden om een routine aan te houden en niet goed tegen verandering kunnen. Het proces met die ‘loops’
zou voor autisten dus geen goede match zijn.
D: Het werk van een architect is inderdaad vaak concessies maken. Ik heb een project lopen in Nieuwegein,
waarbij ik ook mijn ideeën opzij moest zetten voor de opdrachtgever. Dat is al voor mij pijnlijk, laat staan
voor iemand met autisme.
In het analyseproces, in de beginfase van het ontwerpproces, moet echter goed gekeken worden naar
andere factoren. Denk aan het aantal decibel geluid wat een asfaltweg kan doorgeven, wat cruciaal is
om te bepalen of het een aantrekkelijk gebied is om te wonen. Tijdens deze analyse is het belangrijk dat
alle factoren worden meegenomen om geen fouten te maken in het verdere ontwerpproces.
V: Dus het is eigenlijk de beginfase voorafgaand aan het maken van het ontwerp?
D: Precies! Als je ergens een huis wilt bouwen is het belangrijk om te weten hoe ver je van de buren af
moet bouwen. Tijdens de analyse zijn veel factoren waar rekening mee moet worden gehouden. Als je
iemand de taak geeft om een analyse te doen, die zich heel erg kan vastbijten in zo’n onderzoek zou dat
geweldig zijn. Als je iemand hebt die altijd zo’n analyse doet, op dezelfde manier, heb je heel veel aan die
persoon. Je weet precies wat je van diegene kunt verwachten en hij/zij weet hoe de analyse aangepakt
moet worden. Geef mij maar zo’n iemand!
V: Is het analyseproces ook echt een onderdeel waarvan jij denkt dat er nog verbeterpunten zijn?
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D: Er zijn veel onderdelen die gestroiomlijnder kunnen, dat zeker. Maar ik denk dat het analyseproces
daar er één van is. Je legt er de basis van het project, dus als er tijdens dit proces fouten worden gemaakt
dan kan dat de toon zetten voor het hele proces. Daarnaast is het een routinematig werkje wat bij ieder
project weer moet worden gedaan. Je kunt als het ware als een robot aan de slag gaan om de analyse
te maken en wat steeds weer herhaald moet worden aan het begin van een project.
Interview Emma van Beek – autistische vader (03-11-2017)
V: Je vertelde dat je vader autisme heeft, maar wel gewoon werkt. Kun je daar wat meer over vertellen?
E: Mijn vader heeft altijd een eigen autobedrijf gehad. Hij is heel erg slim en doet administratief gezien
alles binnen het bedrijf. Hij is vroeger aan de slag gegaan bij zijn stage als automonteur, wat tegelijkertijd
zijn hobby én zijn werk was. Hij was er goed in en haalde er plezier uit. Klanten konden zijn goede werk
waarderen, waardoor er steeds meer mensen specifiek naar hem vroegen. Zo is hij eigenlijk voor zichzelf
begonnen.
V: En heeft je vader mensen in dienst of is hij zzp’er?
E: Hij heeft zo’n 3 tot 4 medewerkers in dienst. Daar kan hij wel goed mee overweg. Ik vond het altijd
bijzonder om te zien dat hij op zijn werk een ander persoon was dan thuis. Op zijn werk kon hij met zijn
collega’s lachen en heel veel praten. Als hij thuis was knoopte hij nooit een gesprek aan met mij of mijn
moeder.
V: Ja ik kan me voorstellen dat dat bijzonder voor je is om je vader als twee persoonlijkheden te zien. Wat
voor rol neemt hij aan binnen het bedrijf?
E: Ja inderdaad! Mijn vader had al wel snel aangegeven bij zijn collega’s dat hij het moeilijk vindt om
gesprekken te voeren met klanten, dus dat laat hij aan anderen over.
V: Hij voelt zich duidelijk wel op zijn gemak bij zijn collega’s, anders zou hij daar denk ik niet zo open
over zijn.
E: Ja klopt, maar dat komt doordat ze een gelijke interesse hebben: auto’s. Zolang alles maar over auto’s
gaat, vindt mijn vader het geweldig. Als we vroeger op vakantie gingen, moest het ook altijd met de auto.
Mijn moeder en ik delen die interesse niet, dus onze familieband is lang niet zo sterk als mijn vaders band
met zijn medewerkers. Dat is ook een reden waarom mijn ouders uiteindelijk zijn gescheiden.
Interview Robert Keus (27-11-2017)
V: Jullie hebben een autistische stagiair in dienst, hoe is het sollicitatieproces verlopen?
R: Ik werd gebeld door een docent van zijn opleiding, Media- en Applicatieontwikkelaar. Wij hebben wel
vaker studenten van die opleiding die bij ons stage komen lopen, dus die man kent ons bedrijf ook. Hij
vertelde mij dat hij een autistische jongen op de opleiding had die niet aan een stage kon komen. Alle
bedrijven hadden vooroordelen over hem en vonden dat hij niet in het team paste. Van tevoren weet je
dat zo’n jongen niet echt een teamplayer is. Ik nodigde hem uit voor een gesprek, maar dat vlotte niet
zo. Ik gaf hem een casus mee om op te lossen en toen ik zag dat hij dat kon, heb ik hem aangenomen.
V: Fijn dat je het gesprek kon aanpassen op zijn behoeften.
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R: Ja het was prettig dat ik daarop was voorbereid. Ik wist van tevoren dat hij autistisch was, dus dan
steek je zo’n gesprek al anders in. Dat was wel prettig, wat andere bedrijven misschien tijdens zijn
sollicitatie miste. Hij is nu zelfs het tweede semester bij ons aan de slag, dus dat is mooi.
V: Merk je ook dat je hem anders moet behandelen dan andere stagiairs?
R: Ja. Hij heeft wel andere begeleiding nodig. Net per se meer begeleiding, maar vooral op een andere
manier. Om duidelijk te zijn: wij nemen geen mensen aan omdat we ze zielig vinden. We zagen dat hij
wel wist wat hij deed en dat hij zich bewust is van zijn autisme. Hij wilde ook graag ontwikkelen op sociaal
vlak, dus dat bood ons ook perspectief.
V: Je zei dat hij ook het tweede semester bij jullie doet. Hebben jullie opdrachten en werkwijzen aangepast
op hem en hoe is dat in de afgelopen tijd ontwikkeld?
R: De projecten die wij doen gaan best wel in structuur, dus dat is voor hem erg fijn. In zijn hoofd moet het
alleen nog meer gestructureerd, wat het soms lastig maakt. We zijn ook een keer de mist in gegaan door
hem een uitzoekopdracht te geven, waar hij veel te diep op de stof inging. Hij verdwaalde in de opdracht,
waardoor we hem even terug moesten roepen. Daarin heeft hij iets meer grenzen en begeleiding nodig,
maar dat leren wij gaandeweg ook steeds beter toe te passen.
V: Hoe is hij ontwikkeld binnen het team?
R: Het scheelt dat iedereen zijn eigen specialiteit heeft en wel in zijn eigen ‘bubbel’ taken afmaakt,
maar daarnaast hebben wij wel overleggen en iedere week een plenaire sessie. We zijn niet zo’n groot
bedrijf, dus hebben we in het begin van iedere week een overleg waarin iedereen zijn/haar taken van de
afgelopen week en komende week presenteert. Dat vindt hij heel moeilijk, maar hij geeft het wel aan en
we helpen hem daar ook bij.
V: Merkte je dat je kennis tekort kwam over autisme toen je hem aannam?
R: Vroeger had ik een vriend die autistisch was, dus ik wist wel wat autisme inhield. Ik heb ook voor de
zekerheid nog even Google erbij gepakt om te zoeken wat ik wel en niet moest doen in de omgang.
Op basis daarvan zijn we verschillende dingen gaan uitproberen. Het ging niet altijd goed, zoals ik net
vertelde met die ene opdracht. Maar daar is een leerproces ook voor!
V: Kan hij goed omgaan met feedback over zijn werk?
R: Hij is een stagiair, dus feedback hoort erbij. Hij vindt het soms wel lastig om kritiek te ontvangen, maar
hij begrijpt wel waarom het moet. Ik vind het wel lastig om onderscheid te maken tussen wat komt door
zijn autisme en wat komt door zijn gebrek aan kennis of ervaring. Natuurlijk valt niet alles af te schuiven
op zijn autisme, maar je moet er wel rekening mee houden.
V: Heb je enig idee hoe hij het ervaart bij jullie?
R: Hij zei laatst tijdens een van onze tussentijdse gesprekken ‘Ik denk dat ik nooit zo’n leuke stage
had kunnen vinden als hier’, een prachtig compliment natuurlijk! Ik ben daarbij wel van mening dat
goede begeleiding belangrijk is, ook vanuit zijn school. Als je ergens gaat werken is begeleiding ook
belangrijk, vooral voor iemand met autisme. Gelukkig zijn wij een klein bedrijf en zijn wij allemaal geduldig
en begripvol genoeg om hem te begeleiden.
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Interview Jannes van der Velde (27-11-2017)
V: Wat is voor werkgevers een voordeel om inclusief werkgeven toe te passen?
J: De belangrijkste reden waarom werkgevers of ondernemingen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
aannemen is omdat ze een positieve maatschappelijke rol willen spelen. We leven in een tijd waarin het
niet alleen belangrijk is om financieel succesvol te zijn, maar ook om maatschappelijke relevantie te
beamen.
V: Inclusief werkgeven is niet hetzelfde als het aanschaffen van een nieuwe computer. Hoe zit het met de
aanpassingen die een bedrijf moet maken om inclusief werkgeven toe te passen?
J: In eerste instantie ben je geneigd om te zeggen dat de aanpassingen wel meevallen, maar de praktijk
wijst anders uit. Functies zijn omschreven voor de ideale persoon (beschrijving, opleiding, kwaliteiten)
die de betreffende functie kan vervullen. Dat kan het lastig maken om mensen die wat anders zijn te
passen in dat ‘perfecte plaatje’.
Een simpel voorbeeld: slechtziende of blinde personen kunnen goed helpen in een helpdesk, maar
een werkplek is daar niet per definitie op ingericht. Het bedrijf zal rekening moeten houden met wat
die persoon nodig heeft. Hiervoor moet een werkgever bereid zijn om functies aan te passen, zodat ze
passen bij de kennis en kunde van de betreffende persoon.
V: Als er zoveel aanpassingen nodig zijn, kan ik me voorstellen dat werkgevers vaak afzien van inclusief
werkgeven. Wordt het wel voldoende toegepast in uw ogen?
J: Dat hangt er vanaf. 3 of 4 jaar geleden zijn wij bij de AWVN begonnen om inclusief werkgeven goed
te onderzoeken, waardoor het ook wel op gang is gekomen. Het heeft een groeispurt gehad en er zijn
veel bedrijven die er momenteel gebruik van maken. Vooral bedrijven die gericht zijn op Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO) passen het toe. Daarnaast biedt de wetgeving wel een duwtje in de
rug. Tegenwoordig zijn grote bedrijven verplicht om een bepaald percentage van die doelgroep in dienst
te nemen.
V: Dat is een mooi vooruitzicht! Zijn daar concrete cijfers over te vinden?
J: Volgens mij is de laatste meting vlak voor de zomer van 2017 geweest door de staatssecretaris van
Sociale Zaken. Zij stellen doelstellingen voor het bedrijfsleven op om inclusief werkgeven te verwezenlijken.
Het grappige is wel dat we in hun meting terug zien dat overheidswerkgevers moeilijker het inclusief
werkgeven weten toe te passen. De cijfers van Sociale Zaken zijn wel anders dan de cijfers van de
AWVN. Die van hun laten zien wat er is gerealiseerd en onze cijfers laten zien wat de bereidwilligheid is
en wat de plannen zijn van ondernemingen.
V: De cijfers van de AWVN gaan dus over bereidwilligheid. Ik heb deze cijfers nog niet ingezien, maar
denkt u dat bedrijven voldoende bereidwillig zijn om inclusief werkgeven door te voeren?
J: Veel bedrijven zijn voldoende soepel om inclusief werkgeven te implementeren. “Waar een wil is, is
een weg!” zeg ik altijd maar. Bereidwilligheid is er ook zeker met toenemende mate. Dan is het nog
wel de vraag hoe dit wordt omgezet in actie, want dat is lastig. Bedrijven zijn gericht op de primaire
processen, denk aan het maken van het product, het in de markt zetten van het product en het verkopen
van het product. Ondernemers willen niet afgeleid worden van dat proces. De AWVN biedt daarom ook
hulpmiddelen, zoals het onderzoek Werkgevers gaan inclusief om het toe te passen.
V: Wordt binnen inclusief werkgeven ook rekening gehouden met duurzame inzetbaarheid van
werknemers?
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J: Iedereen wil naar duurzame inzetbaarheid: vakbonden, overheden, iedereen. Dus iedereen wil wel,
maar het implementeren blijkt toch lastig te zijn. En om inclusief werkgeven en duurzame inzetbaarheid
samen te brengen is al helemaal lastig. Mensen met een arbeidshandicap of afstand van de
arbeidsmarkt aan de bak helpen: waar halen we die mensen vandaan en hoe moeten we dat doen? Er
zijn wel samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met de UWV. Daar wordt de registratie gedaan als je
als werkgever belangstelling hebt voor inclusief werkgeven. Daarnaast zijn er twee grote organisaties
om werkgevers handvatten te bieden: VNO-NCW en wij (AWVN). De VNO-NCW richt zich alleen meer
op politieke belangenbehartiging (wetgeving en economische omstandigheden) en de AWVN richt zich
meer op hoe bepaalde zaken in de praktijk kunnen worden toegepast, maar het implementeren blijft lastig.
Wij hebben begin 2017 een handige online tool TipTrack op de markt gebracht, waarmee werkenden en
werkgevers kunnen kijken hoe duurzame inzetbaarheid kan worden gerealiseerd.
V: Wat denkt u dat de voornaamste reden is dat werkgevers inclusief werkgeven niet (of nog niet)
implementeren?
J: Ondernemingen zijn geïnteresseerd in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen om een paar
redenen. Er is een steeds kritischer publiek (denk aan kritiek op de productie van kleding bij grote
modeketens), er is een hogere politieke druk en ze hebben te maken met het feit dat medewerkers niet
willen worden aangesproken op de manier van ondernemen van het bedrijf waar zij werken. Ditzelfde
geldt voor bestuurders. Maar, een onderneming moet ook winst maken, anders blijft het niet bestaan.
Als een onderneming niet winstgevend is, kan het ook niet richten op inclusief werkgeven. Balans is
belangrijk om ervoor te zorgen dat deze twee doeleinden (winst maken en inclusief werkgeven) elkaar
niet voor de voeten gaan lopen.
Daarnaast richten ondernemers zich op het product, de klanten en verkoop, daar ligt hun corebusiness.
Ze zijn niet gericht op ‘werkgeven’. Dat is waar voor werkgevers en ondernemers vaak de drempel ligt.
Voor hen is het prettig om duidelijke handvatten en misschien zelfs wat begeleiding te krijgen om het
inclusief werkgeven te implementeren om het écht te laten slagen.
Interview Lotte van Peer (04-12-2017)
V: Merk jij bij cliënten dat ze het lastig vinden om een baan te vinden?
L: Ja zeker. Laatst had ik een client en hij is super intelligent, maar komt niet aan een baan. Dat komt
niet doordat hij niet slim is, want hij is intelligenter dan ik. Maar hij weet niet waar hij moet beginnen met
zoeken en vind het lastig om een gesprek te voeren.
V: Ligt dat aan hemzelf of aan de mogelijkheden?
L: Ik denk wel beide. Een werkgever moet namelijk ook echt concrete afspraken maken om iemand met
autisme kaders te bieden. Vaak gebeurt dit niet en dan kan iemand verdrinken in zijn of haar taken.
Daarnaast is het belangrijk voor iemand met autisme dat hij of zij in een prikkelarme ruimte kan zitten, dat
er een ruimte is om te ontprikkelen, dat er geen druk ligt op samen lunchen met collega’s. Aan de andere
kant zeg ik ook tegen mijn cliënten dat een werkomgeving veel aangepast kan worden, maar niet alles.
Een cliënt van mij vind het prettig om soms met een geluiddempende koptelefoon op wilt zitten, dat vindt
haar werkgever prima. Eén
V: Kan ik me voorstellen! Spreek je veel met cliënten over werk?
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L: Ja zeker. Ik had vorige week een cliënt met wie het niet zo goed ging omdat hij te graag wilt werken.
Er wordt totaal geen rekening met hem gehouden, ook niet door zijn jobcoach. Hij krijgt bijvoorbeeld
’s avonds een berichtje dat het werk de volgende dag niet door gaat, dan kan gewoon niet bij iemand
met autisme, dan ontstaat er een storing in zijn hersenen. Laatst had ik een andere cliënt die een heel
lijstje had gemaakt met waar een werkplek aan moet voldoen. Het was wel specifiek voor hem, maar ik
weet zeker dat het voor meer mensen met autisme zo is. Er stond bijvoorbeeld in dat hij een prikkelarme
omgeving wil, iemand die aangeeft dat hij alles tegen die persoon kan zeggen, hij weet het liefst in het
weekend al wat hij in grote lijnen de hele week gaat doen. Ik merk ook bij veel cliënten dat de begeleiding
erg belangrijk is. Ik doe dat wel als psycholoog, maar ik ben er niet bij op het werk. Ze moeten bij het
bedrijf duidelijk op papier hebben wat ze moeten doen en wanneer het af moet zijn. Begeleiding hierbij
is wel fijn om houvast te hebben met de voortgang en nieuwe doelstellingen en actiepunten voor de
volgende week.
V: Gaat het ook vaak mis op gebied van communicatie?
L: Ja best vaak. Zelfs mij overkomt dat nog. Ik werk al twee jaar met mensen met autisme en ik heb
vorige week flink op mijn kop gekregen van een cliënt. Ik wilde mindfulness met hem gaan doen en hij
moest daar een boek voor aanschaffen, maar hij vond dat boek te duur. Een heel autistische jongen die
helemaal vast loopt op zijn werk, dus ik had gezegd dat ik ging kijken of ik het boek kon kopiëren. Dat
ging natuurlijk niet in verband met copyright, dus mailde ik hem dat ik het boek niet kon kopiëren en dat
hij het gewoon moest kopen, want hij heeft het nodig. Maar ik zei ook dat ik niet in zijn portemonnee kan
kijken en dat ik hem niet kan dwingen om het boek te kopen. Totale verwarring natuurlijk. Hij stuurde
mij een mail terug dat hij het ‘Ik vond het een uiterst verwarrende en chaotische mail. Iedere zin was
anders, maar zei toch hetzelfde.’ Hij had zijn begeleider moeten bellen, omdat hij helemaal verward was.
Ik mailde hem terug dat ik het goed vond dat hij had aangegeven dat hij het lastig vond. Ik vroeg wat hij
liever had en hij zei dat ik hem had moeten zeggen dat hij het boek had moeten kopen. Hij zei dat hij het
in het vervolg fijn vond als ik duidelijk was in wat ik bedoelde, dus daar leerde ik ook van.
V: Je hebt er natuurlijk wel over verteld, maar waar ik vooral benieuwd naar was is wat vinden zij belangrijk
binnen een baan?
L: Het belangrijkste wat ze vinden voor een baan is geen overgevoeligheid voor prikkels. Rustige ruimte,
geen geluid, niet teveel visuele afleiding. Onduidelijkheid qua regels. Als je zegt kom maar tussen 8.30
en 9.00, dan is er al een storing in hun hoofd. Afspraken nakomen vinden ze ook belangrijk. Daar leeft
vaak nog wel onbegrip onder collega’s, maar als iemand twee minuten te laat komt gaat er al een groot
kruis door diegene zijn hoofd en is diegene niet meer te vertrouwen. Verder vinden ze het monitoren van
hun gevoel gewoon belangrijk. En dan geen vragen van ‘hoe voel je je?’, maar meer vragen in de richting
van ‘heb je hoofdpijn na je werk?’, dat is veel concreter voor ze. En ik denk dat het belangrijkste is dat
je ze betrekt. Ze weten echt wel waar ze over praten, dus ik denk dat je zeker zinvolle antwoorden zult
krijgen. Ze zijn slim en creatief en soms is er ook ruimte voor een grapje. Ze vinden het wel leuk om te
praten over onderwerpen wat hun aangaat.
V: Dat vind ik ook het lastige. Ik heb me natuurlijk ingelezen op autisme, maar het is lastig om er de vinger
op te leggen wat autisme nou echt is.
L: Ja dat klopt en wat je tegenwoordig ook merkt is dat iedereen zich wel herkent in elke diagnose.
Vroeger hadden we drie vormen van autisme, maar nu zijn die verschillen weg en testen we alleen
mensen op autisme. We kijken wel naar de ernst van de autisme, die we in drie niveaus opdelen. Je
moet ook wel aan meer voldoen om de diagnose te krijgen. Je moet bijvoorbeeld op sociaal vlak aan alle
aspecten voldoen wil je echt de diagnose autisme krijgen.
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V: Kan ik begrijpen. Ik kan me voorstellen dat het wel invloed op je leven heeft als dat label eenmaal op
je wordt geplakt.
L: Ja zeker. Soms wordt er te snel een label op iemand geplakt, wat niet altijd even terecht is.
V: Gelukkig zijn de nieuwe richtlijnen aangescherpt. Bedankt voor al je heldere uitleg en openheid over
je cliënten!
Interview Ingrid Timmer (07-12-2017)
V: Kunt u vertellen hoe AutiTalent is ontstaan?
I: De oprichter, Paul Vermeer, had een heel goede baan als consultant en hij had een secretaresse
die een zoon had met autisme. Hij hoorde iedere keer verhalen over dat hij zo moeilijk aan een baan
kwam. Toen was er in Denemarken een initiatief wat mensen met autisme aan een baan helpt, wat hij in
de krant zag staan. Als dat in Denemarken kan, moet het in Nederland ook kunnen. Zo is het ontstaan
vanuit de betrokkenheid om de talenten van mensen met autisme te benutten, daarom heten wij ook
AutiTalent. We zijn toen eigenlijk gewoon begonnen. Door schade en schande wordt je wijs, dus dat
hoort er ook bij. Maar wat wij zien is dat repeterende werkzaamheden, die nauwgezet moeten gebeuren
met veel oog voor detail en waar weinig prikkels zijn, ideaal zijn voor mensen met autisme. Dat is ook
wat opdrachtgevers zeggen, als er 2000 klantcontacten zijn waar in de registratie iets niet deugt of er
moet data gecontroleerd worden, dan kunnen ze uitzendkrachten of studenten inhuren, maar die vinden
het na drie weken saai en hebben geen motivatie meer. Mensen met autisme kunnen daar heel erg in
door blijven gaan, waardoor je aan beide kanten echt een win-winsituatie hebt. Je ziet wel meer dat het
verschuift naar inhoudelijk data, analyses, financiële administratie, waarbij die details weer komen kijken.
Begin dit jaar zijn wij benaderd door de politie Den Haag, zij hebben nogal veel opsporingswerk met veel
camerabeelden. Ze vroegen ons of mensen met autisme ook goed camerabeelden konden kijken. Dat
wisten wij niet, we wisten wel dat ze goed in details zijn. Dus we zijn daar een pilot gestart om vier mensen
in te zetten om die camerabeelden te bekijken. De resultaten zijn ontzettend goed, ze kunnen het langer
volhouden en zien veel meer dan de rechercheurs, omdat ze die details sneller oppikken. Het is ook een
ideale werkomgeving, omdat ze niks met de opsporing te maken hebben en verder geen prikkels krijgen
in de ruimte waarin ze zitten. Nu hebben we ook een verzoek van het Ministerie van Binnenlandse zaken
gekregen om mensen in te zetten om camerabeelden te kijken. Dus je ziet wel een uitbreiding van taken.
De markt in Nederland staat wel meer open voor dit soort aangepast werk, het is tuurlijk wel een beetje
jobcarving. Bijna ieder bedrijf in Nederland hangt aan vaste functieprofielen. Voor bijna alle functies
verwachten ze dat je en goed kunt communiceren, en presenteren, en dat je kunt overleggen, en dat je
je eigen planning kunt maken, wat vaak gebieden zijn waar het bij mensen met autisme mis loopt. Dus het
zijn wel allemaal iets aangepaste banen, de dingen waar ze goed in zijn worden uit een functie geknipt
en daar worden mensen met autisme ingezet.
V: Werken jullie vanuit de mensen met autisme die zich bij jullie hebben aangemeld en zoeken jullie daar
dan een passende baan bij?
I: Nee, net andersom. Mensen die autisme hebben en werk zoeken kunnen zich bij ons inschrijven. Wij
hebben gewoon een database met nu tussen de 1500 en 1800 mensen die werk zoeken en we hebben
er maar 50 aan het werk. Er zijn veel mensen die nog werk zoeken, dus zitten wij vooral aan de kant van
de bedrijven om te blijven peilen of ze nog vacatures of taken hebben waar wij iets kunnen betekenen.
10 jaar geleden en ook nog wel 7 jaar geleden snapten mensen niet wat wij gingen doen met AutiTalent,
maar door die nieuwe participatiewet zijn mensen wel gaan inzien dat we allemaal anders zijn; we hebben
allemaal wat en we moeten het samen rooien op de arbeidsmarkt.
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V: Ik heb vorige week een gesprek gehad met iemand van de AWVN en hij zei dat er veel handvatten
worden geboden voor werkgevers om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken, maar het
blijkt dat de drempel nog steeds hoog is. Heeft u enig idee hoe dat komt?
I: Vaak worden wij daarom ook ingehuurd, omdat de verantwoordelijkheid dan bij ons ligt. Dan hoeven ze
zelf relatief weinig te regelen. En wat ik net ook zei, zit Nederland ook best wel vast aan die vastgetimmerde
functieprofielen. Dat probleem hebben we nu bijvoorbeeld bij de politie. Dat project wordt wel verlengd,
dus wij worden nog een jaar ingehuurd, maar de doelstelling op termijn is wel om te kijken of de mensen
die ze nu inhuren in dienst kunnen komen van de politie. Maar het huidige functiegebouw binnen de
politie, biedt daar geen ruimte voor. Dan moet er een nieuwe functie gecreëerd worden, wat instemming
nodig heeft van de hoogste niveaus, dus dat is bijna niet te realiseren. Wel fijn voor ons, want het gaat via
onze inhuur dus verdienen wij er geld op, maar voor de arbeidsmarkt is het niet heel gunstig natuurlijk.
Het zou werkgevers helpen om van hun strakke functieprofielen af te stappen en daar wat flexibeler in te
worden. Kleine werkgevers zijn daar wel flexibeler in. Als je een tandartspraktijk hebt met vier mensen,
dan heb je het niet zo strak met functieprofielen. Maar alle grote bedrijven zitten wat dat betreft allemaal
dichtgetimmerd, terwijl daar de kansen liggen. Grote bedrijven hebben meer mogelijkheden om functies
in stukken te knippen en apart te leggen en zijn financieel vaak wat krachtiger om in de praktijk te kijken
of iemand met autisme past bij de organisatie.
V: Wat vorige week in mijn gesprek met die meneer van de AWVN naar voren kwam, is dat ondernemers
een bedrijf beginnen vanuit het product. Als het bedrijf groeit moeten ze zich ook bezig houden met
werkgeven, en dat blijkt vaak lastig. Ze willen vaak een balans tussen winst maken en maatschappelijk
verantwoord ondernemen, maar het is moeilijk om al deze ballen hoog te houden.
I: Inderdaad, daarin zijn wij wel vrij uniek in Nederland. Wij zorgen al 10 jaar voor deze balans. Het is
zeker lastig, maar het kan dus wel.
V: Zeker! En wat voor feedback krijgt u terug van de bedrijven die jullie inhuren?
I: Ze vinden de medewerkers altijd erg loyaal, ze werken hard, ze hebben weinig kletspraatjes en gedoe.
Ze zeggen dat ze erg leren van hun eigen communicatie door de autistische medewerkers. Ze denken
vaak dat ze duidelijk communiceren, totdat ze met iemand met autisme werken, want die vatten alles
letterlijk op. Eén van onze klanten zei dat hun hele afdeling er beter van is gaan communiceren. Dat zijn
alle positieve kanten. De negatieve reacties die we krijgen zijn bijvoorbeeld dat ze altijd heel erg duidelijk
moeten zijn tegenover de medewerkers of dat ze dingen moeten herhalen. Je moet er ook altijd voor
zorgen dat ze verder kunnen met taken. Mensen zonder autisme pakken sneller uit zichzelf andere taken
op of vragen aan iemand wat ze kunnen doen. Mensen met autisme vallen dan stil.
V: Zijn er ook bedrijven die aangeven dat ze behoefte hebben aan meer begeleiding op de werkvloer?
I: Wij detacheren de mensen natuurlijk. Bij een normaal detacheringsbureau wordt er twee keer per jaar
contact opgenomen de medewerkers om te peilen hoe het gaat. Wij bezoeken de projecten elke drie of
vier weken, soms in het begin zelfs elke twee weken om te kijken of iemand op zijn plek zit, of hij zijn werk
goed doet en vooral ook wat voor aansturing of bijsturing wij kunnen doen voor de mensen met autisme,
want ook daar zit verschil in. Je hebt mensen die op jongere leeftijd al zijn gediagnostiseerd, dus die zijn
daar vaak al jaren in begeleid en zijn veel makkelijker te coachen. Maar we hebben ook medewerkers in
dienst die 50 zijn en pas sinds drie jaar weten dat ze autisme hebben, dus dat ligt natuurlijk anders. Ik
ben hiervoor ook leidinggevende geweest van ‘gewone werknemers’ en daar zie je dat mensen het heel
vaak moeilijk vinden om aangesproken te worden op hun gedrag of om feedback te krijgen.
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Bij mensen met autisme zie je dat ze dat veel makkelijker kunnen, die hebben al veel meer problemen in
het leven gehad en zijn zich ervan bewust dat er dingen fout kunnen gaan. Als je dan gewoon zegt ‘je doet
dit niet goed, je moet het zo doen’ dan zeggen ze al snel iets van ‘oké, dan doe ik dat’. Dat is ook iets wat
we veel van bedrijven terug krijgen en wat we zelf ook merken hoor, ze zijn veel makkelijker te coachen.
Natuurlijk zijn er ook altijd uitzonderingen van mensen met autisme dat ze bijvoorbeeld uitvallen, doordat
hun autisme toch te erg is en dat ze te erg zwart-wit denken. Als iemand ervan overtuigd is dat het A of
B is, dan krijg je dat er vaak moeilijk uit. Dus dat gaat ook wel eens mis, net als met normale mensen.
Verder, omdat wij detacheren, wordt er verwacht van de mensen dat ze zelfstandig kunnen reizen. Er zijn
altijd mensen die dat niet kunnen. Ze kunnen dan nog wel voor ons werken, maar dan hebben ze een
persoonlijk begeleider of ouders nodig die ze naar het werk brengen en halen tot ze dat zelf kunnen. Voor
ons is dat zelfstandige reizen wel een indicatie of ze het autisme niet te erg is om daar ook zelfstandig te
werken. Ze moeten representatief zijn, om hulp kunnen vragen en aangeven als ze iets nodig hebben.
Dat is wel een nadeel van ons model, want we zoeken wel de bovenlaag van autisme, dus dat de ernst
van het autisme dusdanig laag is dat ze wel kunnen werken en op eigen benen kunnen staan.
V: Dat kan ik wel begrijpen. Toen ik Het Is Hier Autistisch ging kijken zag ik ook een aantal mensen met
autisme die een ernstigere vorm hadden, waardoor ze niet bekwaam genoeg waren om te werken.
I: Klopt. De mensen die zich bij ons aanmelden willen ook wel echt graag werken en die kunnen dat ook.
Ze hebben arbeidsvermogen en zijn echt wanhopig op zoek naar een kans op een baan. Wat je daar ook
in ziet is dat de intelligentie vaak heel hoog is, maar ons werk zit vaak op MBO-niveau en is soms gewoon
‘veredeld lopendebandwerk’. Op het moment dat je intelligentie hoog is dan heb je daar geen uitdaging
in. Dan zie je dat de meeste mensen niet fulltime werken, 24 uur per week is een beetje het gemiddelde,
ook vanwege de verwerking van al die prikkels. Ze vinden het vaak fijn dat ze simpel werk doen, want dan
wordt er niet teveel van ze gevraagd. En je ziet dat mensen dan in hun vrije tijd bijvoorbeeld een studie
Japans oppakken, om wel die intellectuele uitdaging te hebben. Dan is het gewoon een thuisstudie voor
zichzelf, Japans lekker wat moeilijks, om wel die uitdaging te hebben. Je hebt ook mensen met autisme
die een hoge intelligentie hebben en wel in het ‘gewone’ bedrijfsleven werken, maar dat zijn dan vaak
technische gespecialiseerde functies. Dat zijn vaak wel mensen die ons niet nodig hebben. Die hebben
zich wel zo sociaal ontwikkeld, dat ze zichzelf kunnen redden en staande kunnen houden in de omgeving
waar ze werken. Wij hebben vooral de mensen die dat niet kunnen, die op sociaal gebied toch een beetje
‘raar’ over komen. Op het moment dat je een sollicitant krijgt die je niet aankijkt en niet duidelijk antwoord
geeft, denk je al snel ‘wat een raar figuur’. Als je weet dat iemand autisme heeft, kun je dat gedrag veel
beter plaatsen. En dat filter is heel belangrijk. Dit is natuurlijk alleen autisme, maar er zijn heel veel van
dit soort mensen met aandoeningen. Je probeert je in te leven waarom ze dat gedrag laten zien. We
zeggen ook niet tegen iemand in een rolstoel ‘loop maar even de trap af, want ik vind dat je dat moet
kunnen’, terwijl we wel tegen iemand met autisme zeggen ‘ik vind dat jij veel sociaal vaardiger moet zijn’.
En ergens is er natuurlijk echt wel gedrag in te leren, maar dat is tot een zekere hoogte. Als je dat begrip
vanuit werkgevers en de hele maatschappij meer kunt creëren, zie je dat er veel meer mogelijk is.
V: Krijgt u reacties van bedrijven dat ze bereid zijn om aanpassingen te maken voor de medewerkers om
het werk en de werkomgeving wat aangenamer te maken?
I: Ja wel de werkgevers die ons inhuren, want daar zit ook al een grote bereidheid om iets met deze
doelgroep te doen, dus dat is makkelijk. Ik heb wel een keer gehoord dat een bedrijf zat te klagen over
een medewerker dat hij de hele tijd met zijn oordoppen in zat. Ja dat is wel een stukje mentaliteit wat je
altijd zult houden. Mensen in een rolstoel zullen ook niet altijd begrepen worden en dat is nog zichtbaar.
Autisme is niet zichtbaar, dus als je weet dat hij het echt nodig heeft om te functioneren, ga je er ook niet
lullig over doen.
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Maar over het algemeen merk ik wel dat werkgevers bereid zijn om zich aan te passen. Heel soms moeten
we tegen een klant zeggen dat een samenwerking niet gaat werken, omdat ze te weinig aanpassingen
willen of kunnen doen, maar dat zijn echt grote uitzonderingen. Een van de dingen waar wij veel tegenaan
lopen is dat veel bedrijven een kantoortuin hebben, waar 20 man zit te werken en te bellen en herrie te
maken. Dan zeggen we altijd dat we een rustige werkplek willen, waarop we vaak terug krijgen dat ze
werken met flexplekken en dat niemand een vaste plek heeft. Als we er dan over gaan praten zijn ze
vaak wel bereid om voor onze medewerkers een vaste plek te regelen, om toch die rustige werkplek te
creëren. Je moet er wat voor doen om het iedereen zo leuk en prettig mogelijk te maken. Als je tegen je
collega in een rolstoel zegt ‘goh zullen we een borrel drinken bij dat café vanmiddag?’, maar hij kan er
niet heen omdat er een trap is bij de ingang, zoek je ook een ander café om toch wat te gaan drinken.
Hoe leuk zou het zijn als we in een maatschappij leven, waarin iedereen mee kan doen!
V: Ja inderdaad! En de begeleiding die jullie bieden aan jullie medewerkers, gaat dat vanuit jullie zelf of
huren jullie externe loopbaanbegeleiders in?
I: We hebben altijd twee vormen van begeleiding. De meeste die bij ons in dienst zijn hebben een
Wajong-voorziening, waardoor ze recht hebben op jobcoaching. Dus die laten we ook altijd coachen
door een onafhankelijke jobcoach vanuit een jobcoachbedrijf of onze eigen jobcoach begeleidt ze, maar
dan wel echt op het gebied van autisme. Dat zijn ook de mensen die kennis hebben van autisme en
die ook contact hebben met de thuisomgeving, want dat hangt allemaal erg nauw samen. Als er thuis
geen overzicht is, raken ze het op het werk ook vaak kwijt. Maar wij zijn werkgever, dus bemoeien wij
ons niet met de thuissituatie en hebben we een toch wat zakelijkere afstand. Ons belang als werkgever
is natuurlijk dat de klant (de bedrijven) tevreden is, want die betaalt de rekening. Dus dat is de andere
kant van de begeleiding die we doen, wat we ook zelf betalen, dat we de klant voorlichting geven
over autisme. En dat de jobcoach tegen ons kan zeggen wat de klant anders moet doen. We hadden
bijvoorbeeld een medewerker die maar niet tot zijn recht kwam bij zijn werk. Toen we gingen kijken daar
bleek dat er tegenover hem een heel groot schilderij hing met rode kleuren, waardoor hij heel erg werd
afgeleid. Hij kon zelf moeilijk uiten dat het door dat schilderij kwam, maar toen we er eindelijk achter
waren dat het schilderij het probleem was, zeiden we tegen de klant dat het schilderij weg moest. De
klant deed daar niet moeilijk over, dus hup schilderij weg, en toen ging die jongen goed functioneren.
Dat zijn dan problemen die wij op ons nemen. Maar dat is ook een stuk intensiever dan een gewoon
detacheringsbureau, waardoor wij ook wel wat duurder zijn. Dus we zeggen ook wel dat we goede
kwaliteit bieden en ervoor zorgen dat het bedrijf een stukje verantwoordelijkheid neemt om mensen met
autisme in te zetten. Het kost wat, maar dan hebben ze wel goede kwaliteit, dat garanderen wij wel.
Bedrijven zeggen wel vaak dat ze willen gaan duurzaam ondernemen, maar uiteindelijk gaat het wel om
de prestaties en kwaliteit die zij aan hun klanten kunnen leveren.
V: En zijn er veel bedrijven die zeggen dat ze vanuit hun begeleiding bieden?
I: Ja. Wij stellen ook als voorwaarde dat er iemand vanuit het bedrijf als aanspreekpunt moet dienen. Het
werk gaat natuurlijk inhoudelijk om zaken waar wij niks vanaf weten, dus wij kunnen de medewerkers
daar niet in begeleiden. Ze vragen wel vaak waar de personen die als aanspreekpunt dienen aan moeten
voldoen en wij zeggen dan wel vaak dat het een mensen-mens moet zijn. Je moet door dat autisme heen
kunnen prikken en op iedere afdeling heb je wel iemand die dat leuk vindt. Het voordeel van mensen met
autisme is wel dat ze heel gemotiveerd zijn en dat zie je ook terug in iemand zijn houding. Dat maakt het
voor het bedrijf wel makkelijker en leuker om dat extra beetje begeleiding / aanspreekpunt te bieden. Op
het moment dat ze ons inhuren zijn bedrijven er wel klaar voor om dat extra beetje te bieden, maar het
gaat vooral om die stap ervoor. Ik hoop dat door de krapte op de arbeidsmarkt bedrijven meer bereid
zijn om aan jobcarving gaan doen en niet per se iemand in dienst nemen voor 40 uur in de week, maar
dat 24 uur in de week ook genoeg kan zijn.
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V: Inderdaad. U zei al dat jullie met name het detacheringsdeel doen, maar zetten jullie je ook in voor de
bewustwording bij bedrijven over het inzetten van mensen met autisme?
I: Mensen komen pas bij ons als ze die keuze al hebben gemaakt. Ze komen ook vaak echt om de
kwaliteit bij ons en niet vanwege het autisme. Voor dat soort bedrijven bieden wij wel wat extra uitleg
en toelichting over autisme. Als bedrijven bij ons komen omdat ze denken dat autisme echt iets kan
bijdragen binnen het bedrijf, dan praat je alweer anders. Maar we zijn te klein om op grotere schaal
voorlichtingen te geven. Dat doet de NVA bijvoorbeeld wel. Wij kunnen daar ook niet van blijven bestaan,
omdat dat ons alleen maar geld kost en omdat het op korte termijn te weinig oplevert. Als bedrijven ons
inhuren om de kwaliteit die wij bieden en ze vragen ons of wij een presentatie willen geven op de afdeling
over waar ze bijvoorbeeld rekening mee moeten houden, dan doen we dat zeker, heel graag zelfs. En
verder krijgen we veel aanvragen van studenten, net als hoe jij ons hebt benaderd, en dan kijken we wel
naar of het echt wat kan uithalen. Er zijn ook studenten die met een onderzoek bezig zijn waar wij niet
warm van lopen. Bij jou vond ik het juist leuk dat het vanuit een heel andere hoek kwam, ik had het nog
nooit gezien vanuit een opleiding als de jouwe. Dan vinden we het ook leuk dat mensen zoals jij, vanuit
een nieuwe hoek, dit onderwerp bekijken.
Enquête ‘Werkgelegenheid onder mensen met autisme’
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