
Simon Huigen
Jörn Leidorf

D Evenhuis
Bert Kat

13-04-2019
www.script.nl

Autisme 
& ICT 
Werkt



Autisme & ICT Werkt

WWW.SCRIPT.NL

Cijfers over ASS en werk

Wat werkt?

Over Script

Deelnemer aan het woord

Projecten



Cijfers
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Rond de 25% regulier heeft betaald werk.  (Onderzoek Jeanet Landman (2013 - 2014))

Bijna 20% studeert.  (Onderzoek Jeanet Landman (2013 - 2014))

Bijna 20% heeft geen structurele dagbesteding.  (Onderzoek Jeanet Landman (2013 - 2014))

De rest (35%) heeft een of andere vorm van dagbesteding of vrijwilligerswerk.  
(Onderzoek Jeanet Landman (2013 - 2014))

Verhoogd risico op uitval bij stage of opleiding.  (Onderzoek Jeanet Landman (2013 - 2014))



Cijfers
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20.000 high profiles met autisme zitten thuis. (Bron: IT Vitae)

Slechts 28% van de naar schatting 190.000 Nederlanders met autisme heeft een 

reguliere baan. (Bron: Carapax)

45% van de volwassenen met autisme heeft een baan. (Bron: NAR)

55% heeft geen betaalde baan. 

Dit in vergelijking met de gehele beroepsbevolking; 3,8% 

29% heeft een lager betaalde baan/ werkt op lager niveau dan verwacht op basis 

van IQ (bron; Jeanet Landsman)

Kortom: Er zitten teveel mensen met autisme thuis!



Wat werkt?
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Arbeidsbemiddeling 

Zorgen voor de juiste match.

Supervisors and co-workers

 Flexibiliteit van leidinggevenden 
en collega’s, kennis van de 

persoon/autisme.

Werkplekaanpassingen 

Analyse wat het beste bij unieke 
behoefte past mbt; geluid, 
onderbrekingen, drukte, 

belichting etc.

Lange termijn ondersteuning 
Natuurlijke ondersteuning is 

essentieel om de werknemer te 
helpen omgaan met uitdagingen 
en met de veranderingen op de 

werkplek.

Hendricks, 2009

On-the-job coaching 

Beter on-the-job dan coaching 
buiten werkplek; gericht op 

duidelijkheid vergroten, 
(ongeschreven) werkplekregels, 

communicatieregels etc.



Wat werkt?
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● Let op belasting (goede balans)

● Goede begeleiding

● Aanpassingen

● Evalueren

● Focus op talent/ positief

● Niet vergelijken met anderen

Jeanet Landsman, 2013 & 2019

WERKER

SCHOOL / WERK

ZORG REGELS

PERSOON

Totale Maatschappij

Hoe het met je gaat 
en hoe je je voelt, is 
een wisselwerking 
tussen jou en je 
omgeving!



Wat werkt? / IT Vitae
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ALGEMEEN

● in communicatie: ga niet op de automatische 

piloot

● ogenschijnlijk “makkelijke” dingen zijn vaak 

moeilijk en andersom

● socialiseren vraagt onevenredig veel energie,

(vergaderingen, lunches, uitjes, kletspraat)

● valkuil: na een tijdje vergeet je dat iemand niet 

neurotypisch is en val je terug op oude 

routines

PRAKTISCH

● neem vijf minuten om samen de dag te plannen

● neem vijf minuten om samen de dag te evalueren

● formuleer een opdracht in meetbare resultaten

● geef één opdracht tegelijk

● wees kort en bondig

● wees duidelijk en vraag om samen te vatten

● vraag om afspraken te noteren



Wat werkt? / Auticon (NY Times)
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● “sensitivity to our employees’ issues is our first priority”

● Aanpassen dus: koptelefoon, geen gezamenlijke pauzes als je niet wilt, 

communicatie via e-mail, anxiety day off, werken in het donker

● Accepteer mensen hoe ze zijn
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Wat is er al in Nederland?

WERK
Carapax

Specialisterren
Swink

SCHOLING & 
DETACHERING

Autitalent
IT Vitea

Code Gorilla

DAGBESTEDING
Aletho

Spectrum 
Multimedia



Programmeren & Autisme
GOEDE AANSLUITING

Logisch redeneren

Oog voor details

Nauwkeurig kunnen werken

Hyperfocus

Voorspelbaarheid & veiligheid (controle)

Solistisch werken
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ICT

Argumenten en instructies

Webpagina’s genereren

Gestructureerd en logisch 
opgebouwd

Autisme

Aanleren regels en scripts

Weg vinden in complexe 
sociale werkelijkheid

    
 55% van de mensen met 

autisme heeft geen 
betaalde baan

1 op 3 IT bedrijven 
ervaren krapte

(Centraal Bureau voor statistiek - 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/26/kwart-ict-bedrij

ven-heeft-personeelstekort)



Wat?

ICT leerwerktraject

Programmeren
(web)applicaties 
(front-end / back-end)

De Basis
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Voor wie?

Mensen met autisme

Normale en hoge 
intelligentie

Interesse in ICT

Jeugd en volwassenen

Financiering

Zorg In Natura (ZIN)
van de gemeente

Persoonsgebonden 
Budget (PGB)
van de gemeente

Werkfit trajecten UWV

Scholingstrajecten UWV

Contra indicaties

Agressieproblematiek

Verslavingsproblematiek 
(primair)

Psychotische 
toestandsbeelden
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FASE 1

Opleiden
Focus: Maatschappelijke Participatie

Onderzoeksfase

Ga ik verder met programmeren?

    Start opleiding                   Module
    Oefenopdrachten          Script Werkt!
   Persoonlijke doelen

  Tijdsduur: persoonsafhankelijk

ja nee

Trajecten

FASE 2*

Werkfit Maken
Focus: Arbeidsparticipatie

Assessment

    
Afgerond met voldoende?

    
    
                     

 
Arbeidsrehabilitatie            Deelname                      
Werkervaring opdoen         niet mogelijk                              
  met echte projecten         

Tijdsduur: 12 maanden 24 uur per week 
aanwezig

* Optioneel. Per deelnemer beoordelen we of deze fase 
haalbaar is

ja nee

FASE 3

Naar Werk

Werken 
(loondienst of werkervaringsplek)

    

                             

           
                                 

   Duurzaam dienstverband
               

intern extern



Zorg & ICT
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PSYCHOLOOG

ERKEND
JOBCOACH

BEGELEIDER 
GGZ

DOCENT 
PROGRAMMEUR

INTERNET 
ONDERNEMER



Zorgtraject
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Start bij Script

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN

AANMELDEN VIA ONLINE INTERESSEFORMULIER

KENNISMAKINGSGESPREK (INDICATIEGESPREK)

INTAKEGESPREK

PERIODIEKE EVALUATIES



Deelnemer aan het woord

- Mijn situatie

- Werkomgeving (tijden, prikkelarm, goede sfeer)

- programmeren; Wat heb ik al geleerd?

- komende 6 maanden; Scholing

- Perspectief; werk

WWW.SCRIPT.NL



Deelnemer aan het woord

- Eerste plek waar ik aansluiting heb gevonden in 12 jaar

- Vorige banen/ dagbestedingen sloten niet aan; niet gericht op interesses

- Programmeren sluit beter aan; logica, erg precies, zit in eigen wereld

- Ik en autisme

WWW.SCRIPT.NL



Interessante feitjes
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48
Deelnemers

Gemiddelde 
leeftijd is 31 

jaar

Geen wachttijden

90% man
10% vrouw

HKZ 
gecertificeerd

80% Groningen
13% Drenthe
7% Friesland

Contract met:
Groningen, Ten Boer,

de Westerkwartier 
gemeenten, 

Midden-Groningen en
Westerwolde

Opgericht in 
2016

Samenwerking 
met het UWV & 

gemeenten



First 2 Find 
Rapporteren

Assessment Tool 
Hattrick Heroes
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Projecten





KLANTVRAAG

Een game in app-vorm die de betrokkenheid van leden bij 
sportclubs vergroot.



EISEN

● Android & IOS app
● Webwinkel functionaliteit
● Beheerfunctionaliteit voor clubs



WERKWIJZE

1. Voortraject
2. Schermen + scenario schetsen
3. Schermen uitwerken in Sketch
4. Domein model opstellen
5. Opstellen user stories
6. Design mockup
7. Development - Asana
8. Testen mbv testplan



HUIDIG RESULTAAT

Start ontwikkelproces: Juni 2018
Eerste pilot: December 2018

Tweede pilot: 20 april a.s.

Momenteel: Speelbare Android & IOS app



 

Zorg en ICT samenbrengen

www.script.nl    -    Hooghoudtstraat 2 Groningen    -    050 211 2465    -    info@script.nl


