
Aut de kast
op het werk



Inhoud 
presentatie -
Vincent

Deel 1: Wie zijn wij? (5 
minuten)

Deel 2: Autisme op het 
werk: hoe doen wij 
dat? (10 minuten)

Vragen? (5 minuten)

Deel 3: Waarom en op 
welke manier wel/niet 

open zijn over 
autisme? (10 minuten)

Vragen? (5 minuten)

Afsluiter:
Denk mee: samen tips 

verzamelen (10 
minuten)



Deel 1: Wie 
zijn wij?



Even 
voorstellen… 

Marijn



Sinds eind 2015 aan het werk bij Swink



Even 
voorstellen… 

Vincent



Sociale contacten



Reizen



Sporten



Ontwikkeling



Deel 2: Hoe gaan we bij Swink om met autisme? -Vincent



Diensten 
passend bij 
kwaliteiten 

autisme



Vaste 
werkplekken



Een aparte bel-/vergaderruimte



Geluidsdichte koptelefoons



Kantoorhond



Vincent: waarom prettig om bij Swink te 
werken?

Duidelijke 
structuur

Voelen goed 
aan hoe ik in 
mijn vel zit

Werk en privé 
goed te 

combineren



Angst: buiten 
Swink open 

zijn over 
autisme



Door Vincent 
over 

drempel 
gestapt



Doel Swink: 
naar buiten 
treden met 

autisme



Nieuwe slogan



Geselecteerd: met gezicht op banner



Discussie in het team



Definitieve versie van websitebanner



Blog over banners op Autspoken



Reacties op banner/blog Autspoken

Positief; veel 
reacties op blog 

Autspoken/bericht 
op LinkedIn

Rust; zelf meer 
regie in handen. Klant erbij



Vragen over ver autisme op het 
werk: hoe doen wij dat?

(Graag specifiek)



Deel 3: Waarom en hoe open zijn over je autisme? -Marijn



Waarom open zijn over je autisme?

Omdat je anders je werk 
niet kunt doen: 

aanpassingen nodig 
hebt.

Omdat je je autisme niet 
wilt 

verbergen/camoufleren.

Omdat je 
stigma’s/vooroordelen 

wilt wegnemen.



Voorbeeld 1: 
blog schrijven 

op intranet
(Bron: website Coalitie

Vanuit autisme
bekeken.)



Voorbeeld 2: 
interview 

geven



Ervaring Marijn

Autisme beter niet expliciet benoemen op cv en social media-profielen.

Want: moet draaien om je competenties.

En: ‘autisme’ niet altijd bekend bij werkgevers: stigma

Autisme vaak gezien als een risico: ziekte, aanpassingen, e.d.

Ervaring bij een klant van Swink: autisme geen ‘issue’.



Hoe heb ik autisme ter sprake gebracht?

Autisme uiteindelijk niet in cv/brief gezet.

In sollicitatiegesprek autisme niet expliciet benoemd, maar wel de eigenschappen.

Wat ik soms weleens heb… + welke oplossing je daarvoor hebt.

Doel: baan krijgen!

Streven: pas vertellen tijdens eerste functioneringsgesprek



Mijn advies:

Vertel het als het enigszins 
kan.

Kan het niet: probeer dan de 
eigenschappen van autisme te 

benoemen: gestructureerd, 
harde werker, soms moeite om 

hoofd- van bijzaken te 
scheiden.

Als je het wel noemt:
• Benoem wat je concreet nodig hebt: 

aparte werkkamer.
• Biedt ook zelf oplossingen: 

geluidsdichte koptelefoon.
• Eventueel: biedt aan om een maand 

‘op proef te komen werken’



Hoe open zijn op het werk? -Vincent

Je leidinggevende vertellen. 

Per situatie aangeven aan een collega. 

Presentatie geven aan je collega’s.

Folders uitdelen.

Sommige bedrijven kennen ‘autismeambassadeurs’; helpen met begrip voor mensen met autisme.

N.B.: Probeer een manier te vinden waar jij je prettig bij voelt!



Voordelen van openheid

Je kunt met elkaar rekening houden

Anderen kunnen jouw grens beter in de gaten houden

Herkennen van lichaamstaal als het niet lekker gaat

Voor jezelf structuur creëren.

Je eigen ‘beperking’ zien qua onrust / drukte



Ervaring Vincent

Beter plannen

Niet te veel zaken privé en werk door elkaar doen

Begrip rond onzichtbaarheid autisme



Tip: breng je autisme in kaart- Marijn

Noteer voor jezelf en voor anderen: waarin uit autisme zich bij 
jou?

Vraag aan je omgeving (vrienden, familie, collega’s): wat zien jullie 
aan mij? Uitkomst kan verrassend zijn.

Doel: je autisme zichtbaarder maken, meer begrip. Ook: anderen 
kunnen je dan (eerder) helpen als zij signalen bij je waarnemen.



Vincent: wat zien 
anderen aan mij?
• Onrustig

• Veel opstaan

• Slechte focus



Marijn: wat zien anderen 
aan mij?
• Druk gedrag bij stress

• Opengesperde ogen bij overprikkeling

• Goede focus; behalve bij omgevingsgeluiden



Vragen over waarom en hoe 
open zijn over autisme? 

(Graag specifiek)



Afsluiter: samen tips verzamelen

Eerst een 
korte 
steekproef:

Wie van jullie heeft autisme?

Wie, van de mensen met autisme, heeft er werk of doet 
vrijwilligerswerk?

Wie, van de mensen met autisme, is aan het solliciteren?

Wie is er open over zijn/haar autisme op het werk of in 
sollicitaties?



Samen tips 
verzamelen
• Welke tips heb jij om open te zijn 

over autisme op het werk?



Durf jezelf te 
zijn. Kom aut 

de kast!


