
Editie 2 • zomer 2016 • 3332 • Autisme

DOOR: KARIN VAN DEN BOSCHSymposium Autisme en Werk

Praten mét mensen 
met autisme

Dat het nog helemaal niet vanzelfsprekend is dat werkgevers mét 
mensen met autisme praten, of met mensen met een andere beper-
king, in plaats van over hen, werd bevestigd door Bert van Boggelen, 
kwartiermaker Inclusief Ondernemen bij De Normaalste Zaak en 
Aart van der Gaag, aanjager van het 100.000-banenplan.

100.000-banenplan
Werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid hebben met 
elkaar afgesproken dat ze de komende jaren 125.000 extra banen 
gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit wordt de 
banenafspraak genoemd en is vastgelegd in een sociaal akkoord. Van 
deze 125.000 extra banen komen er 25.000 bij de overheid en 100.000 
bij werkgevers in de marktsector. Om dit laatste te realiseren zijn de 
werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland 
in 2015 het project ‘Op naar de 100.000 banen’ gestart. 

Aart van der Gaag is aanjager van dit project. Hij heeft tot taak om 
werkgevers te enthousiasmeren en informeren over het in dienst 
nemen van iemand met een arbeidsbeperking. “Wat wij in ons 
project nog niet zo goed doen, is samenwerken met de doelgroep 
om wie het gaat,” zei van der Gaag eerlijk. “Dat willen we in het 
tweede jaar goedmaken.”

Meets & Greets
Bert van Boggelen organiseert vanuit De Normaalste Zaak bijeen-
komsten voor werkgevers. Van Boggelen: “Toen we begonnen, zei-
den we: ‘Werkgevers moeten vooral met elkaar kennis en ervaring 
uitwisselen. Ze moeten van elkaar leren.’ Want het is niet altijd 

Werkgevers en mensen met autisme moeten met elkaar in contact komen. Dat is de overtuiging 

van Willem van Spaendonck, kwartiermaker Autisme en Werk en initiatiefnemer van het symposium 

Autisme en Werk dat op 16 maart 2016 werd gehouden in Eindhoven. Van Spaendonck: “Dit  soort 

bijeenkomsten worden helaas zelden georganiseerd, terwijl het zo belangrijk is.”

‘Het gaat om de 
match tussen 

persoon en werk’

makkelijk om mensen met een beperking aan het werk te helpen.” 
Vanuit de doelgroep kwam echter kritiek op deze aanpak. Van 
Boggelen: “Onder andere van Willem van Spaendonck, die zei: ‘Jullie 
praten alleen met elkaar, maar waar is nu eigenlijk de doelgroep? 
Je moet zorgen dat de doelgroep ook meepraat.’ Maar wij vonden 
dat we eerst als werkgevers met elkaar moesten kijken hoe we dit 
moeten doen. Inmiddels zijn we vier jaar verder.” Net als Van der 
Gaag steekt Van Boggelen de hand in eigen boezem. “We praten 
heel makkelijk over mensen met autisme, of over mensen met een 
andere beperking, maar uiteindelijk gaat het over praten mét.”

De Normaalste Zaak veranderde afgelopen jaar haar aanpak. In 
plaats van landelijke bijeenkomsten waar alleen werkgevers moch-
ten komen, organiseert ze nu regionale bijeenkomsten waar werk-
gevers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking elkaar kunnen 
ontmoeten. Dit zijn de Meets & Greets. De eerste Meet & Greet werd 
in november 2015 in Rotterdam gehouden.

Van Boggelen: “Deze Meets & Greets bleken voor iedereen een eye-
opener te zijn. Werkgevers zeggen: ‘Wat zit er toch veel talent in die 
doelgroep’ en de doelgroep zegt: ‘Wat is het leuk om met werkgevers 
te praten over wat zij nodig hebben.’ Tijdens die Meets & Greets zie 
je dat het vertrouwen tussen werkgever en werkzoekende groeit.”

 Living Lab ‘Op weg naar werkzekerheid’
“Ondernemers willen niet óver mensen spreken, maar mét mensen,” 
was ook de boodschap van Carl Heskes, voorzitter van MKB-Eindhoven. 
Maar direct met elkaar in contact komen is lastig. Heskes: “Het 

sociaal-maatschappelijke veld is een jungle, waar-
door je elkaar niet kunt vinden.” Volgens Heskes is 
er sprake van een wildgroei aan projecten, steeds 
weer gericht op een andere doelgroep. Dan staan 
ouderen centraal, dan de allochtonen, dan weer 
mensen met een beperking. Maar werkgevers 
denken niet in doelgroepen. Zij willen de meest 
geschikte persoon voor een bepaalde baan. Vraag en 
aanbod komen in de praktijk onvoldoende bij elkaar. 

In Zuidoost-Brabant is daarom gestart met het Living Lab ‘Op 
weg naar werkzekerheid’. Een Living Lab is een proeftuin waarin alle 
betrokken partijen met elkaar aan de slag gaan rondom een bepaald 
thema, om zo tot verbetering en vernieuwing te komen. Het Living 
Lab ‘Op weg naar werkzekerheid’ is een arbeidsmarktprogramma, 
waarbij de vraag van werkgevers naar personeel het uitgangspunt 
is. Een van de andere uitgangspunten is dat er direct contact tussen 
werkgevers en werkzoekenden tot stand wordt gebracht. Hierbij 
wordt niet in doelgroepen gedacht. Er worden dus geen activiteiten 
ontwikkeld speciaal gericht op, bijvoorbeeld, mensen met autisme. 
In plaats daarvan mag iedereen meedoen. Waar nodig worden extra 
scholing en begeleiding voor werkzoekenden georganiseerd.

Sociale ondernemingen
Werkgevers zoeken geschikte arbeidskrachten. Veel werkgevers 
willen daarbij iemand die zoveel mogelijk bijdraagt aan de winst 
van het bedrijf tegen zo laag mogelijke kosten. “Sociale onder-
nemingen draaien dit om,” zo vertelde Mark Hillen, directeur van 

Social Enterprise NL. Sociaal ondernemers zetten 
de ontwikkeling van mensen centraal en niet het 
maken van winst. Het doel is om mensen, zoals 
mensen met autisme, een plek te geven. “Bij 
sociale ondernemingen zou minimaal 30% van 
het personeel moeten bestaan uit mensen met 

een arbeidsbeperking,” ging Hillen verder. “Ze 
moeten zich specialiseren in het werken met deze 

mensen. Het gaat om de match tussen persoon en 
werk. Dat bepaalt het succes.”

Sociale ondernemingen die banen bieden aan mensen met autisme 
zijn onder andere Geniet in de Weerd (horeca), The Colour Kitchen 
(horeca en bedrijfscatering) en IT Vitae (IT). Daarbij gaat het vooral 
om de ontwikkeling van mensen, in dit geval mensen met autisme, 
vertelden Ellis Heijman (Geniet in de Weerd), Mats Frijters (The Colour 
Kitchen) en Harry Lemmens (IT Vitae) in hun respectievelijke presen-
taties. Lemmens: “Wij kijken met een sociaal-maatschappelijke bril 
naar mensen met autisme en niet met een klinisch-medische bril. 
Hoe kunnen we het talent dat in iemand met autisme zit naar boven 
halen?” Want dat mensen met autisme talent hebben, daar is hij 
van overtuigd. “Veranderingen in de wereld zouden niet gebeuren 
zonder deze doelgroep.”

ICT en autisme
Ad Vissers, directeur van Fontys Hogeschool ICT, deed er in zijn praatje 
nog een schepje bovenop. “Mensen met autisme zijn bijzondere men-
sen met bijzondere kwaliteiten,” zei Vissers, om vervolgens het beeld 

AART VAN DER GAAG BERT VAN BOGGELEN
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Diederik Weve (1957) is 

veiligheidsingenieur bij Shell en 

beleeft sinds 2009 zijn diagnose 

ASS. Hij geeft voorlichting over 

het onzichtbare en verborgen 

autisme en heeft tientallen 

workshops gegeven binnen en 

buiten zijn werk. 

DOOR: DIEDERIK WEVE
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Ik dacht dat ik stevig in de wereld stond, maar dat viel tegen. Het 
rommelde weliswaar al maanden - pakweg elke 6 jaar regent het 
reorganisaties in mijn bedrijf  - maar die had ik allemaal overleefd, 
dus... Toch kwam de klap onverwachts: “Diederik, ik raad je aan 
om uit te kijken naar andere banen binnen Shell en te solliciteren 
als je iets passends ziet,” zei mijn baas. De grond zakte onder mijn 
voeten vandaan en ik bevond me in een vrije val, samen met aller-
lei gedachten. En toen ik uiteindelijk geland was, bleek dat in een 
nevel van angst, stress en verdoofdheid. De dagen erna werkte ik 
mechanisch, mijn kaken verstijfd.  Dat hadden we niet afgesproken 
met elkaar: deze baan zou toch gewoon 
verlengd worden? Of met mezelf: ik 
zou de wereld toch aankunnen? 
Niet dus. Pas nu snapte ik wat die 
twee autistische collega’s had-
den ervaren. Ze hadden onlangs 
hun zorgen naar mij geuit, me 
om advies gevraagd. Ze voelden 
zich slecht gehoord en behalve 
sympathie had ook ik ze weinig 
kunnen geven. 
Wel had ik ze goed doorverwezen, zo 
bleek achteraf: zij krijgen nu een speciale 
behandeling. En passant werd ook ik (op)gemerkt als kwetsbaar 
in een ‘blinde’ reorganisatie. Ik legde mijn manager uit hoe sol-
liciteren bij mij gaat: dat ik mezelf niet verkoop, niet weet hoe de 
functieomschrijving werkelijk te lezen. Dat al mijn banen werden 
voorbereid door mijn contacten, en de sollicitatie eigenlijk niet 
meer was dan een ritueel, een dansfi guur. Bovendien zou het 
nu anders worden, fl exibeler opereren, zelfstandiger, maar meer 
samenwerkend. En met meer concurrenten. “Vergeet dat sollici-
teren,” zei hij 2 weken geleden en ik kon weer verder.
Vanmiddag hoorde ik dat in mijn functie 1 positie vervalt, 1 van de 
3. Als u dit leest, zit ik misschien nog steeds in die vrije val. 
Wie nog meer in Nederland heeft behoefte aan een vangnet? •

‘Ik werkte 
mechanisch, 
mijn kaken 

verstijfd’
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Vangnet

Steunpunt Autisme en Werk
Het Steunpunt Autisme en Werk van de NVA heeft een 
telefonische hulplijn, die op woensdag tussen 10.00-16.00 uur
specifi ek geopend is voor vragen over autisme en werk. 
Telefoonnummer: 0900 288 47 63 (0,05 p/m).

De hulplijn van het Steunpunt Autisme en Werk wordt bemenst 
door goed geïnformeerde ervaringsdeskundigen. 

Zij bieden via de hulplijn een luisterend oor, 
informatie en advies aan: 
• mensen met (vermoeden van) autisme die op zoek zijn naar 

werk of moeite hebben hun werk te behouden; 
• naasten van mensen met autisme met (te voorziene) 

problemen in de werksituatie;
• werkgevers met mensen met autisme in dienst of op zoek naar 

de vaak specifi eke deskundigheid van mensen met autisme;
• professionals werkzaam op het gebied van autisme en werk.

Het vrijwilligersteam in actie.
Eén van de teamleden, Vincent van Loenen, verzorgde vanuit zijn 
ervaringsdeskundigheid een workshop over autisme en leiding 
geven op het Symposium over Autisme en Werk in Eindhoven.

te schetsen van de getalenteerde autistische ICT’er. 
Juist in de ICT hebben mensen kwaliteiten nodig 
als goed conceptueel kunnen denken, niet snel 
afgeleid zijn, op details letten, consequent blijven 
denken. Kwaliteiten die mensen met autisme 
hebben. “Als je in een ICT-team een verantwoord 
percentage autistische mensen hebt, krijg je een 
beter team.” Fontys ICT doet er alles aan om deze 
doelgroep succesvol hun studie te laten doorlopen. 
Mensen met autisme vormen dan ook een belangrijk deel 
van hun studentenpopulatie. Vissers: “Bij ons heeft formeel 1 op 
de 10, maar in werkelijkheid 1 op de 5 studenten een autistisch talent.”

Dat niet alle mensen met autisme in de ICT willen of kunnen werken, 
bewezen de diverse workshops rond autisme en werk en ook de pre-
sentaties van de mensen die zelf autisme hebben en deze dag op het 
plenaire podium hun verhaal mochten doen: Roy Houtkamp, Mathilde 
Thasing, Ellis Heijeman en Tomas Nijs. Alle vier werken ze niet in de 
ICT, evenmin als dagvoorzitter Marc Beek en initiatiefnemer Willem 
van Spaendonck.

Een diverser beeld van autisme
Houtkamp, Thasing en Heijeman vertelden in hun persoonlijke verha-
len dat ze last hebben ondervonden van dit overheersende, stereotiepe 
beeld van mensen met autisme. Daardoor werden ze bijvoorbeeld niet 
toegelaten op de sociale opleidingen die ze wilden volgen. Of pas na 
veel strijd en na eerst op diverse plekken afgewezen te zijn, puur op 
grond van een autismediagnose. Heijeman wilde pedagogisch mede-
werker worden, maar werd niet toegelaten tot de opleiding. “Ik kreeg 
te horen: ‘Je bent autistisch, dus dat kan niet. Mensen met autisme 
hebben geen inlevingsvermogen en geen zelfrefl ectie’.” Het gevolg 
was dat ze diverse opleidingen startte die ze niet écht wilde doen en 
waar ze na een paar weken weer mee stopte. Uiteindelijk heeft ze toch 
een mbo-opleiding tot sociaal pedagogisch medewerker kunnen vol-
gen. Tegenwoordig is ze teamleider bij restaurant Geniet in de Weerd.  

De verhalen van Houtkamp en Thasing zijn al niet 
anders. Houtkamp: “Bij alle open dagen die ik 
afging, SPW en SPH (Sociaal Pedagogisch Werk en 
Sociaal Pedagogische Hulpverlening) kreeg ik te 
horen: ‘Autisten, dat zijn toch van die ICT’ertjes? 
Daar kunnen we weinig mee’. Gelukkig mochten 

ze mij niet discrimineren.” Roy heeft uiteindelijk 
de opleiding Toegepaste Psychologie afgerond 

en werkt nu als begeleider van o.a. studenten met 
autisme vanuit zijn eigen bedrijf Autastic.  

Thasing rondde de hbo-opleiding Psychologie af en werkt nu als 
loopbaanadviseur bij re-integratiebedrijf ChangeCreators. Tijdens 
haar studie kreeg ze de autismediagnose. “Diegene zei tegen mij: ‘Je 
bent psychologe en je hebt autisme. Misschien moet je je vak maar 
eens heroverwegen’. Maar ik was al afgestudeerd en het ging hart-
stikke goed, dus ik begreep niet waarom ze die opmerking maakte.”

Aart van der Gaag onderschrijft het belang van een diverser beeld 
van autisme. Van der Gaag: “Jullie [mensen met autisme, red.] doen 
de marketing over wie en wat jullie zijn en hoe productief jullie kun-
nen zijn, heel goed. Dat beeld begint steeds sterker te worden, maar 
is wel sterk geconcentreerd op de ICT-wereld, dus dat moet verbreed 
worden. En natuurlijk is ook niet iedereen met autisme hoogop-
geleid.” Van der Gaag ziet de werkgelegenheid voor mensen met 
autisme positief tegemoet: “Over een poosje is er een tekort aan 
autisten. Want het wordt een hele schaarse, zeer geliefde groep.”

Stichting Autisme Research
De opbrengsten van deze dag kwamen geheel ten goede aan 
Stichting Autisme Research. Indien u nog een bijdrage wil overma-
ken dan kunt u dat doen op NL78 ABNA 0413 1931 60 t.n.v. Stichting 
Autisme Research te Amsterdam, het liefst onder vermelding van 
Autisme en Werk.  •

Meer informatie:
• Project ‘Op naar de 100.000 banen’ - Opnaarde100000.nl
• Het verhaal van Ellis Heijeman is ook te bekijken als YouTube-video 

op Enspiratie.nl
• Participatiehulp.nl - Deze website helpt in het proces waarbij mensen 

met een (tijdelijke) ondersteuningsvraag ontwikkelen richting een 
duurzame arbeidsrelatie bij een werkgever.

• Autastic - Roy Houtkamp - Royhoutkamp.nl

‘Niet alle mensen 
met autisme willen 
of kunnen in de ICT 

werken’

WILLEM VAN SPAENDONCK MARC BEEK


