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Introductie 
 

In dit themadocument staan vier blogs van volwassenen met autisme over autisme en… 

werk. De meerderheid van de Nederlandse volwassenen met autisme heeft geen werk. 

Bij de mensen die wel werk hebben is het vaak deeltijd en niet de belangrijkste bron van 

inkomsten. Ook werken autistische volwassenen vaker onder hun niveau. Reden genoeg 

dus voor ons om ons te bezinnen op wat er aan de hand is met autisme en werk. 

De artikelen in dit themadocument zijn oorspronkelijk gepubliceerd op de blog Autisme 

is veelzijdig. Deze website onderscheidt zich van andere blogs over autisme doordat er 

meerdere bloggers met autisme aan meewerken. Het eerste doel is dan ook om te laten 

zien dat volwassenen met autisme onderling heel verschillend zijn. Het tweede doel is 

laten zien dat autisme niet alleen negatieve, maar ook positieve kanten heeft. 

Dit document is een uitgave van Autisme Digitaal, de stichting die verantwoordelijk is 

voor dit project.  
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Botheid of goedbedoelde eerlijkheid? 
Geschreven door Marten en gepubliceerd op 17 mei 2022 

 
 

Niet-kloppende link 

Ik wil vertellen over een mailinteractie die ik had met een collega op 21 april jongstleden. 

Ik nam op die dag een PowerPoint door van mijn collega over “hoe plan je met 

hersenschade”. Dit is een lezing die we binnenkort gaan geven. Hoe dan ook, hij had een 

link verwerkt in de presentatie naar een filmpje dat we willen gebruiken, met beschrijving 

waar hij dit filmpje heeft gevonden. Kortom ik kan het filmpje zelf vinden, daar heb ik de 

link niet voor nodig. Dit zei ik, omdat de link niet bleek te werken toen ik de PowerPoint 

aan doornemen was. 

 

Toen was mijn eerste reactie om mijn collega te mailen met de vraag of hij ‘a.u.b. de link 

kon fixen’ (ik parafraseer mezelf, omdat ik niet meer precies weet hoe ik het zei). Ik had 

in plaats van het sturen van de mail ook de beschrijving kunnen gebruiken om het filmpje 

te vinden. 

 

'Ongepast en bot' 

Dat vond mijn collega in ieder geval wel. Hij vond mijn mail nogal ‘ongepast en bot’. 

“Marten: er staat precies bij hoe je zelf het filmpje kan vinden, dan vind ik het nogal 
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ongepast om mij te bevelen om mijn foutje direct te fixen”. Ik heb toen mijn excuses 

aangeboden in een retour gestuurde mail. Ik gaf aan dat ik inderdaad bot was in mijn 

eerdere bericht, maar dat mijn intentie enkel was hem op een foutje te wijzen. In een 

volgende mail gaf hij aan dit te begrijpen en wat hem betreft was daarmee de kous af. 

 

Beste bedoelingen 

Ik ben nog steeds van mening dat ik met de beste bedoelingen gehandeld heb en dat 

deze bedoelingen verkeerd geïnterpreteerd zijn. Met andere woorden, ik denk niet dat ik 

bot was. Echter, ik snap ook dat mijn acties door anderen anders beschouwd kunnen 

worden, dus het kan gebeuren dat ik bot gevonden word, of onbeleefd. 

 

Leren van voorvallen 

Hoe dan ook, ik denk dat ik kan leren van dit voorval dat ik sowieso mijn mails moet 

herlezen voordat ik ze verstuur (iets wat ik altijd doe), maar belangrijker nog, stuur geen 

mails als je geïrriteerd bent. In mijn geval betekent irritatie dat ik dingen vaak sneller 

afraffel, dus ook mails die ik verstuur. 

 

Als ik in het vervolg mijn taalgebruik meer openhoudt, “Zou je dat willen doen…” in plaats 

van “Ga je dat nog fixen”, dan kom ik in mijn autistische onhandigheid een stuk 

vriendelijker over. Zeg nou zelf, communicatie is lastig en wellicht nog lastiger voor een 

autist dan voor een neurotypisch persoon, maar vriendelijkheid werkt altijd, of je nou 

autist bent of niet. 
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Beperkt tegen wil en dank 
Geschreven door Nathalie en gepubliceerd op 24 mei 2022 

 

 

Inleiding 

Toen ik op mijn achtendertigste mijn autismediagnose kreeg had ik een vaste baan in 

een kleine organisatie. Mijn leidinggevende nam een open en nieuwsgierige houding aan. 

Daardoor ervaarde ik de ruimte om alle vragen waar ik in het werk tegen aanliep met haar 

te bespreken. 

 

De problemen begonnen toen onze kleine organisatie werd samengevoegd met een 

grotere organisatie. Ik kwam terecht in een ander team met een andere leidinggevende. 

Vijf jaar en vier leidinggevenden later bleek dat ik er niet op mijn plek was. Ik kwam in de 

WW terecht en ging op zoek naar een meer passende baan. 

 

Hoopvol 

Toen ik begon met solliciteren, was ik ervan overtuigd dat ik binnen enkele maanden een 

nieuwe baan zou vinden. In het verleden was me dat ook steeds gelukt. Dankzij de 

zelfkennis die ik heb opgedaan sinds mijn diagnose weet ik in wat voor werkomgeving ik 

het beste tot mijn recht kom. En de ruim twintig jaar aan werkervaring op mijn CV toont 

aan dat ik genoeg te bieden heb. Ik had dan ook goede hoop op het vinden van die fijne 

baan waarin ik helemaal op mijn plek ben. 
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De realiteit is teleurstellend. Al meer dan twee jaar ben ik actief aan het solliciteren. Meer 

dan honderd keer afgewezen. Zonder een doelgroepenregistratie maak ik geen schijn 

van kans op de arbeidsmarkt. Te beperkt voor een reguliere baan en niet beperkt genoeg 

voor een baan met ondersteuning. 

 

Open over autisme 

Van arbeidsbemiddelaars krijg ik het advies om mijn autisme te verzwijgen tijdens 

sollicitaties. Toch kies ik ervoor om open te zijn. Ik kan het me niet veroorloven om pas 

over mijn autisme te vertellen op het moment dat ik vastloop. De ervaring leert dat ik 

beter vooraf afspraken kan maken over wat ik nodig heb om te floreren. Ik heb behoefte 

aan een concrete beschrijving van mijn taken en bijbehorende werkprocessen en een 

vast aanspreekpunt op de werkvloer. Een werkgever die mij dat niet kan bieden is niet de 

juiste werkgever voor mij. 

 

Ook ben ik van mening dat ik door mijn diagnose te verzwijgen actief meewerk aan het in 

standhouden van het stigma rondom autisme. Ik heb zevenendertig jaar niet geweten dat 

ik autistisch ben. Mensen in mijn omgeving begrepen me niet en werden vaak boos op 

me. Jarenlang rekende ik mezelf alles aan wat er mis ging. Nu ik eindelijk snap wie ik ben 

en dat ik goed ben zoals ik ben, wil ik niet meer terug in het verdomhoekje. 

 

Dapper 

In eerste instantie reageren werkgevers positief wanneer ik vertel over mijn autisme. Ze 

vinden het dapper dat ik er zo open over durf te zijn. Ze waarderen het dat ik kan 

benoemen wat ik nodig heb en welke strategieën ik heb ontwikkeld om met lastige 

situaties om te gaan. En toch wijzen ze me af. Waarom? Ze denken dat ik niet in het 

team pas. Ze zijn bang dat ik niet met veranderingen kan omgaan, of dat de 

werkomgeving te prikkelrijk voor me is. Ze hebben niet de capaciteit om me fatsoenlijk in 

te werken. Of ze vinden dat ik beter op een functie kan solliciteren die meer geschikt is 

voor mensen met autisme. 

 

Niet zelden wordt iets wat ik zeg tijdens een sollicitatiegesprek verkeerd geïnterpreteerd. 

Zo heb ik eens gevraagd wat de betreffende organisatie eraan doet om een 

autismevriendelijke werkomgeving te creëren voor haar werknemers. Ik zei dat ik daar 

vanuit mijn eigen kennis en ervaring een actieve bijdrage aan zou willen leveren. Dat 
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werd opgevat als een persoonlijk verzoek om extra begeleiding. En vervolgens werd er 

een kandidaat aangenomen die die extra begeleiding niet nodig had. 

 

Indicatie banenafspraak 

Ik ben er weleens op gewezen dat ik met een indicatie banenafspraak makkelijker aan 

een baan zou kunnen komen. Ik zie mijn autisme echter niet als een tekortkoming 

waarvoor een werkgever gecompenseerd moet worden. Bovendien is het maar de vraag 

of ik ervoor in aanmerking kom. De regeling is bedoeld voor werkzoekenden die vanwege 

een duurzame beperking niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Hoe 

overtuig ik het UWV ervan dat ik onder deze doelgroep val nadat ik al jaren een reguliere 

baan heb gehad? 

 

De realiteit is dat veel werkgevers huiverig zijn om een autistische werknemer aan te 

nemen die niet in het doelgroepenregister is opgenomen. Daardoor valt een grote groep 

volstrekt capabele mensen met autisme tussen wal en schip. Dat is een enorme 

verspilling van talent. Het creëren van een inclusieve werkomgeving mag anno 2022 niet 

afhankelijk zijn van een subsidie. 

 

Desondanks heb ik een paar dagen voor het schrijven van deze blog toch de stap gezet 

om de bewuste indicatie aan te vragen. Een stap die gevoelens van verslagenheid en 

rouw bij me losmaakt. Het voelt als zelfverraad. Maar mijn behoefte aan de regelmaat en 

de financiële stabiliteit van een vaste baan is groter dan mijn trots. 
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Werkgevers met een beperking 
Geschreven door Kirsten en gepubliceerd op 5 juli 2022 

 

 

Geen hindernis 

Ik roep weleens dat iedereen mag weten dat ik autisme heb. Ik schaam me er niet voor 

en het verklaart meteen bepaalde eigenschappen die sommige mensen als vreemd 

ervaren. Toch? Als zzp’er twijfel ik daar nog wel eens aan. Ik ben tekstschrijver en werk 

op dit moment vooral voor opdrachtgevers in de zorg, waar autisme niet als een 

hindernis wordt gezien om goed werk te leveren. Ook schrijf ik voor en over non-

profitorganisaties als stichtingen en goede doelen, waar eveneens weinig wenkbrauwen 

gefronst worden bij het feit dat ik een aantal voorwaarden voor samenwerking schep. 

 

Never nooit niet op kantoor 

Veel voorwaarden heb ik trouwens niet. Ik werk thuis en kom dus niet naar kantoor. En 

met niet bedoel ik ook echt never nooit niet. Tenzij dat kantoor heel dichtbij is en ik niet 

met veel mensen in contact hoef te treden. Als ik namelijk ’s middags een afspraak op 

locatie heb, ben ik ’s ochtends niet in staat iets nuttigs te doen waarbij ik me moet 

concentreren. De reis ernaartoe is al best vermoeiend, de afspraak zelf is vaak 

supervermoeiend en de terugreis lukt dan van vermoeidheid niet meer. Als het echt niet 

anders kan en ik móet ergens verschijnen, dan kan ik soms een vriendin zover krijgen dat 

ze me brengt en haalt. En dan nog moet ik vaak de volgende dag mijn agenda leegvegen 
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van alle activiteiten waarbij ik goed (en vooral creatief) moet nadenken. Dat is het me 

gewoon niet waard. 

 

Corona, bedankt! 

In dat opzicht was COVID-19 een openbaring voor mijn opdrachtgevers. Degenen die 

altijd maar beweerden dat ik ergens toch lijfelijk aanwezig moest zijn omdat het anders 

niet goed ging, kwamen daar snel op terug. Goed, een overleg via Zoom was niet zo 

‘gezellig’ als een live-ontmoeting, maar we konden best spijkers met koppen slaan. En 

snel ook. Steeds meer collega’s zagen de voordelen van het thuiswerken in: je werkt op 

tijden dat je het best presteert (in mijn geval in de middag en avond), overlegt met je 

eigen kopje koffie op je eigen bank wat er moet gebeuren en je kunt meteen aan de slag. 

‘Ik doe veel meer op een dag’, hoorde ik vaak. 

 

Hybride 

Maar de coronamaatregelen zijn inmiddels opgeheven en iedereen is blij weer naar 

kantoor te gaan. Hoewel je in vacatures nu regelmatig het woord ‘hybride’ tegenkomt, 

wat inhoudt dat je op kantoor én thuis werkt, komen er nog steeds weinig opdrachten 

voorbij waarbij volledig thuiswerken een optie is. 

 

Ben ik nou beperkt of ben jij dat? 

Ik lever goed werk en lever het snel. Ik haal mijn deadlines en mijn opdrachtgevers zijn 

altijd uitermate tevreden over mijn nauwkeurigheid, vindingrijkheid en creativiteit. Die 

eigenschappen verdwijnen allemaal als ik in een kantoortuin moet zitten. Kun je dan 

zeggen dat mijn autisme het obstakel is? Ben ík dan beperkt, of is het juist de werkgever 

of (in mijn geval) de opdrachtgever? 

 

Mensen met autisme zijn raar 

Nathalie schrijft er ook al over in haar blog Beperkt tegen wil en dank: als ze open is over 

haar autisme hoeven ze haar niet en als ze het verzwijgt loopt ze vast. Dat ze uiteindelijk 

een indicatie banenafspraak heeft moeten aanvragen, maakt haar verdrietig en mij ook. 

Als er voor een werknemer een rolstoelvriendelijk of genderneutraal toilet moet komen, is 

daar alle begrip voor. Noem je het woord autisme, dan is het ineens eng. Want mensen 

met autisme: die zijn raar. Hoewel we met Autisme Digitaal en vele andere organisaties 

ons best doen dat stigma van ons af te werpen, vrees ik dat het nog heel lang gaat duren 

voordat we daarin zijn geslaagd.  
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Nieuwe titel, nieuwe kansen? 
Geschreven door Nathalie en gepubliceerd op 4 oktober 2022 

 

 

Een nieuw hoofdstuk 

Sinds kort sta ik ingeschreven in het doelgroepregister voor mensen met een indicatie 

banenafspraak. Via deze regeling kunnen mensen met een arbeidsbeperking makkelijker 

werk vinden. Na drie jaar vruchteloos solliciteren lijkt dit mijn beste kans om weer 

volledig aan het werk te komen. Een nieuw hoofdstuk in mijn zoektocht naar een 

passende baan. Ik deel graag mijn eerste indrukken. 

 

De arbeidsdeskundige 

“Werkgevers beseffen niet dat het investeren in jouw inwerkperiode zich terugbetaalt,” zegt 

de arbeidsdeskundige van het UWV. Ik knik instemmend. Nieuwe medewerkers worden 

tegenwoordig in het diepe gegooid. Er is geen tijd en geld om ze in te werken dus moeten 

ze zichzelf zien te redden. Heb je net als ik meer tijd nodig om vertrouwd te raken met de 

werkomgeving en het takenpakket, dan kun je het wel schudden. Dat is zuur. Ik lever 

verdomd goed werk wanneer ik eenmaal de routines in de vingers heb. En in de juiste 

setting ben ik zelfs productiever dan mijn collega’s. 
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De arbeidsdeskundige noteert in een Arbeidsdeskundig Rapport op welke gebieden 

ondersteuning gewenst is. Ik ben niet enthousiast over het rapport. Het leest alsof ik 

totaal niet zelfstandig kan functioneren. Veel van de beschreven aandachtspunten zijn 

echter contextafhankelijk. In een hectische omgeving waar continu van alles verandert, 

heb ik inderdaad hulp nodig om steeds opnieuw mijn werkroutines aan te passen. Maar 

in een stabiele omgeving waar volgens vaststaande procedures wordt gewerkt, heb ik 

nauwelijks ondersteuning nodig. Gelukkig ben ik niet verplicht het rapport te delen. Ik 

vertel liever in mijn eigen woorden waar ik behoefte aan heb. 

 

De werkconsulent 

“Houd er rekening mee dat je te maken kunt krijgen met stigmatisering,” waarschuwt de 

werkconsulent van de gemeente tijdens het intakegesprek. Werknemers met een 

indicatie banenafspraak lopen vaak tegen vooroordelen aan op de werkvloer. Ik kan er 

daarom voor kiezen mijn ‘beperking’ te verzwijgen. Het is goed bedoeld maar ik vind het 

een nare opmerking. Een domper op mijn enthousiasme. 

 

Tien jaar geleden koos ik ervoor om open te zijn over mijn autisme. Daar sta ik nog 

steeds achter. De behoefte om anderen te overtuigen van mijn waarde heb ik overboord 

gegooid. Mijn toekomstige collega’s zullen gaandeweg ontdekken wat ik in mijn mars 

heb. Als ze oprechte interesse tonen in (mijn) autisme zal ik ze daar meer over vertellen. 

Verder mogen ze denken wat ze willen. 

 

Omdat ik al veel werkervaring heb, hoef ik niet aan allerlei trainingen deel te nemen 

voordat ik bemiddeld kan worden. De werkconsulent stuurt mijn dossier rechtstreeks 

naar de matchmaker. 

 

De matchmaker 

“Iedereen is beperkt,” betoogt de matchmaker. Ik heb haar gevraagd of werknemers met 

een indicatie banenafspraak een lager loon krijgen dan hun collega’s zonder indicatie die 

hetzelfde werk doen. Werkgevers ontvangen een financiële tegemoetkoming vanuit de 

overheid om werknemers uit het doelgroepregister in te zetten. Extra compensatie in de 

vorm van een lager loon is wettelijk niet toegestaan. “Een werknemer met een reguliere 

baan heeft evengoed kwetsbaarheden. Beide werknemers zijn daarom gelijkwaardig,” 

vervolgt de matchmaker. Ik voel dat ze meent wat ze zegt. Dat doet me goed. Ik denk er 

precies hetzelfde over. 
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De matchmaker mailt me een aantal openstaande vacatures, die ik geen van allen 

passend vind. Na de zomervakantie zal ze mijn kandidaatprofiel delen in haar netwerk. 

Intussen ben ik op eigen initiatief in contact gekomen met een recruiter van het team 

Diversiteit & Inclusie binnen de overheid. 

 

De recruiter 

“Je bent intelligent, welbespraakt en hebt een prachtig CV! Hoe komt het dat je in het 

doelgroepregister terecht bent gekomen?” Ik bespeur enige verbazing in de stem van de 

recruiter. Ze is niet de eerste die verrast reageert. Er is me al vaker verteld dat ik zo in 

control overkom, dat de ander niet meteen doorheeft welke kwetsbaarheid er schuilt 

achter mijn sterke verbale vermogen. Met een lach op mijn gezicht vertel ik over de vele 

werkgevers die terugkrabbelden zodra mijn autisme ter sprake kwam. En over de 

recruiters op banenmarkten die wel potentie in me zagen maar me niet konden 

bemiddelen zonder een indicatie banenafspraak. 

 

De recruiter vertelt me dat er veel vraag is naar secretariële krachten. Dat sluit mooi aan 

bij mijn werkervaring. Ze belooft mijn kandidaatprofiel onder de aandacht te brengen 

binnen de Rijksoverheid. 

 

Nieuwe kansen 

Een week na mijn intakegesprek met de recruiter word ik uitgenodigd voor een 

kennismaking met een geïnteresseerde manager. Al snel volgen er meer uitnodigingen. 

Het voelt vreemd om zo gewild te zijn nu ik officieel de titel ‘arbeidsbeperkte’ draag. Als 

deze trend zich voortzet heb ik het straks voor het kiezen. En wat kijk ik ernaar uit om 

weer een baan te hebben. Een vast werkrooster betekent eindelijk weer regelmaat en 

structuur in mijn leven. En niet te vergeten: een stabiel inkomen. 

 

Mijn vreugde kan niet op wanneer mijn allereerste officiële sollicitatiegesprek via de 

banenafspraak een match blijkt te zijn! Mijn nieuwe werkplek is de afdeling 

Beleidsinformatie binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Ik word er warm ontvangen. Zelden heb ik me zo welkom gevoeld. Na drie jaar afwijzing 

op afwijzing mag ik weer meedoen. Een betere reden voor een feestje kan ik niet 

bedenken. 
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