
4

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 100 Nederlanders een autismespectrumstoornis 

(ASS) heeft. Het aantal werknemers met ASS is dan ook veel groter dan tot voor 

kort werd aangenomen. Omdat autisme onder volwassenen vaak pas laat wordt 

herkend, lopen ze regelmatig vast in hun werksituatie. Vaak is het dan ook te laat 

voor een succesvolle re-integratie. Uitval voorkomen is dus het credo, en dat is 

precies wat het Radboud Universitair Centrum voor Autisme bij Volwassenen 

(RUCA) beoogt met het initiatief ‘Beter werken met autisme’. Marjol Nikkels 

sprak hierover met de drijvende krachten achter het centrum: principal clinician 

dr. Cees Kan en arbeidsdeskundige Jessica van Pelt.

‘Autisme onder volwassenen 
wordt vaak veel te laat herkend’
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Hoe kan het dat autisme onder volwassen  
relatief onbekend is?
Cees: ‘Autisme is een stoornis die op verschillende 

manieren tot uiting kan komen, vandaar dat we ook 

spreken van een autismespectrumstoornis: dat loopt 

van klassiek autisme tot Asperger en PPD-NOS.  

Nu wordt het vaak al bij kinderen opgepikt, maar 

destijds was de wetenschap nog niet zo ver. Bij veel 

volwassenen is het nooit eerder onderkend en ook 

lastig te diagnosticeren, omdat veel mensen met 

autisme hun beperking compenseren. 

Bovendien is autisme situatief, afhankelijk van de 

omstandigheden. Het kan dus een hele tijd goed 

gaan, maar als er een transitie optreedt, dus als de 

omstandigheden veranderen en het evenwicht 

verstoord wordt, dan is dat een risicomoment. 

Transities kunnen bijvoorbeeld zijn: het moment 

dat je kinderen krijgt, je relatie eindigt, je klaar bent 

met je studie en een baan moet zoeken of dat je 

opeens op een hele andere manier moet werken, 

omdat de organisatie anders ingericht wordt. 

Het gaat dus om de persoon in zijn werkomgeving.  

Het is een wisselwerking. Mensen met autisme 

kunnen moeilijk met veranderingen omgaan en dan 

gaat het vaak mis. Er is in de praktijk vaak discussie 

over de vraag of iemand die uitvalt als gevolg van 

autisme wel of niet ziek is. Gaat het om ‘ziek-zijn’ of 

‘zo-zijn’? Volgens mij is het ‘ziek-zijn’ én ‘zo-zijn’. 

Autisme is een psychiatrische stoornis.’

Jessica vult aan: ‘Daar ben ik het mee eens, maar in 

mijn ervaring denken de betrokkenen zelf daar soms 

anders over. Ik had laatst iemand met autisme die 

zei: “Nee hoor, ik was overspannen en dat is nu 

over, dus ik ben niet ziek”. Dan denk ik: ja, maar er 

ligt wel een verhaal achter die overspannenheid. Let 

op: als iemand als ziek aangemerkt wordt, valt hij 

onder Poortwachter en moet er dus naar aangepast 

of passend werk gezocht worden. Wordt hij als niet 

ziek beoordeeld, dan wordt het een HRM-verhaal 

en heb je het over disfunctioneren en outplacement.’

Je zei dat veel mensen hun beperking compen-
seren. Ik herken dat wel. Ik ken iemand die op 
het moment dat er kinderen kwamen zei: en nu  
hou ik op met toneelspelen. Is het inderdaad 
een rollenspel? 
Cees: ‘Dat geldt voor de personen met autisme die 

intelligent genoeg zijn om het besef te hebben dat 

ze een beperking hebben. Zij weten dat ze van 

anderen de kunst moeten afkijken. Wat moet je 

doen om normaal gevonden te worden? Maar dan 

zonder het fijne inzicht te hebben in waarom je dat 

dan zo moet doen. Het is puur kopiëren wat anderen 

doen en dan proefondervindelijk uitvinden wat wel 

en niet werkt. Daardoor kunnen ze tot op zekere 

hoogte functioneren. Maar het kost veel energie, 

het wordt nooit intuïtief.‘

Jessica: ‘Het heeft ook een keerzijde. Ik hoor van  

mijn cliënten vaak dat ze zich verdrietig en eenzaam 

voelen. Ze hebben veelal het gevoel dat ze aan de 

verwachtingen van anderen moeten voldoen.’

Hoe kunnen casemanagers herkennen dat de  
bron van het probleem misschien in ASS ligt?  
Heb je handvatten?
Cees: ‘Het handigst is om de diagnostische criteria  

voor autisme als uitgangspunt te nemen. Het zijn 

mensen die problemen hebben met sociale 

interacties, die moeilijk contacten leggen. Dus als je 

kijkt naar hoe ze functioneren in groepsprocessen 

met collega’s, klanten, leidinggevenden, dan valt op 

dat ze de fijne kneepjes van het contact niet 

doorhebben. Ze slaan vaak de plank mis, worden 

een beetje vreemd gevonden, horen er niet echt bij. 

Als iemand sociaal niet in de groep past, is dat wel 

een teken.

‘Autisme is  

‘ziek-zijn’ én ‘zo-zijn’
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Een ander teken kan zijn dat iemand anders lijkt te 

functioneren in het verwerken van prikkels. 

Bijvoorbeeld overgevoelig zijn voor geluiden of 

onoverzichtelijke situaties, niet kunnen multi-

tasken, te veel op details letten. Niet aanvoelen wat 

de ‘big picture’ is. Aanvoelen is wel een sleutel-

woord. Je kunt wel gedrag kopiëren, maar je moet 

ook gevoel hebben voor context, aanvoelen wat op 

dit moment in deze situatie relevant is. Dat hebben 

ze niet in de vingers.’

Jessica: ‘De gevoeligheid voor bijvoorbeeld licht  

of geluid wordt vaak verbloemd. Je kunt die 

gevoeligheid dus vaak niet zien, maar wel het 

gedrag als gevolg van die overprikkeling waar-

nemen. Iemand loopt weg, sluit zich af of wordt 

kwaad. Wat ik HRM vaak adviseer is: heb je het 

gevoel dat er iets niet klopt, neem dat dan serieus. 

Bijvoorbeeld dat je hele lange mailberichten 

terugkrijgt. Of dat er een heleboel verbeteringen  

in jouw mail zijn aangebracht. Of dat vragen of 

opdrachten telkens net anders begrepen worden 

dan je bedoelde. Je vraagt iemand bijvoorbeeld  

even de grote lijnen op papier te zetten en dan krijg 

je een tot in detail uitgewerkt plan terug.’

A5 training ook voor collega
Cees: ‘Wat belangrijk is: het hangt erg van de 

omgeving af of de persoon functioneert of niet.  

Als de omgeving zich aanpast, gaat het goed. De 

omgeving moet inzien dat de stoornis onverander-

baar is. Het levert bepaalde beperkingen op die niet 

in de persoon zelf te veranderen zijn en waar alleen 

beter mee om te gaan is. Daar is onze A5 training 

ook op gericht. Het doel is de inzetbaarheid van 

werknemers met autisme te optimaliseren, de 

communicatie en de samenwerking te verbeteren 

en daarmee het werkplezier voor deze werknemers 

en hun collega’s te vergroten.’ 

‘Het hangt erg van de 

omgeving af of de 

persoon functioneert’

A5 Training Arbeid 
en Communicatie

In toenemende mate geven zowel 

werkgevers als werknemers met  

autisme aan dat zij behoefte hebben 

aan meer kennis over autisme en  

de consequenties daarvan binnen 

arbeidssituaties. Daarom heeft 

RUCA de A5 training ontwikkeld. 

De training is gericht op het 

voorkomen van uitval of op een 

succesvolle re-integratie in een 

aangepaste arbeidssituatie. 

De duur van de training is 1 dagdeel 

per week gedurende 8 weken. Het 

maximaal aantal deelnemers per 

training is 14: zeven werknemers 

met autisme en hun directe collega 

(Kompaan). Deze Kompaan helpt het 

geleerde praktisch te vertalen naar de 

dagelijkse praktijk op de werkvloer. 

Daarnaast kan de Kompaan het 

geleerde overbrengen aan de andere 

collega’s binnen de organisatie. 

Voor meer informatie en aanmelden: www.beterwerkenmetautisme.nl



Team Radboud Universitair Centrum voor Autisme bij Volwassenen (RUCA)

7CS Verbindt!      

Dus de training leert de omgeving beter 
omgaan met de beperkingen van de werknemer 
met autisme.
Cees: ‘Ja, maar de training leert ook de betrokkene 

zelf beter met zijn beperkingen om te gaan. Je kunt 

iemand niet leren de context aan te voelen. Je kunt 

je er wel bewust van worden dat je de context 

meestal niet snapt en dat je het dus serieus moet 

nemen als je omgeving zegt dat je op het verkeerde 

spoor zit. Je kunt leren flexibeler om te gaan met je 

beperkingen.’

Ik denk dan toch: kan dit allemaal van de 
werkgever verwacht worden?
Jessica: ‘Ik denk van wel, mits het binnen de 

bedrijfsdoelstellingen past en collega’s niet 

overbelast worden, want die zijn er ook nog. En  

het zal er ook van afhangen of de werknemer een 

bepaald talent heeft dat waardevol is voor de 

organisatie.’

Cees: ‘Als we werkelijk serieus die participatie-

maatschappij willen, is mijn antwoord ja. Over  

de manier waarop kun je discussiëren. Ik blijf  

even buiten de vraag of de werkgever financieel 

ondersteund zou moeten worden. Maar als je niks 

doet en de werknemer uitvalt, heb je nog veel  

meer kosten. De gevallen die we nu krijgen voor  

de training zijn al lang geleden vastgelopen. Dan 

wordt de re-integratie moeilijker dan wanneer je 

preventief kunt werken. Het zou mooi zijn als we 

kunnen bereiken dat mensen de training gaan  

doen voordat er uitval optreedt. Zie het als een 

proces om mensen een kans te geven te leren  

hoe het wél kan werken, in plaats van gericht te  

zijn op wat het moet opleveren. 

Werknemers met autisme zijn waardevol voor je 

organisatie. Voor mensen zonder autisme is het zo 

vanzelfsprekend om aan te voelen wat de juiste 

context is, dat ze ook moeite hebben om out-of- 

the-box te denken. Als vanzelfsprekende dingen  

niet meer vanzelfsprekend zijn, kunnen ook nieuwe 

dingen bedacht worden.’ 

Jessica: ‘Mensen met autisme zijn te vergelijken met 

een kanarie in een kolenmijn. Als er koolmonoxide 

is, is een kanarie als eerste dood. Als een werk-

nemer met autisme uitvalt in een organisatie is dat 

een signaal dat er ergens iets beter geregeld kan 

worden. Als er veel chaos is of onduidelijke 

communicatie, valt degene met autisme het eerste 

uit, maar anderen hebben er ook last van. Er is dus 

iets aan de hand. Als je daar oog voor hebt, kun je 

een betere organisatie neerzetten.’

‘Werknemers met autisme  

zijn waardevol  

voor je organisatie’


