5 vooroordelen

over autistische personen en werk ontkracht

Vooroordeel 1:

Een werknemer met autisme kan niet
functioneren in een team.

Chelsy (28 jaar, secretariaat): ‘Sinds ik aan het werk ben, werk
ik in een team. Een collega zei me onlangs nog dat wij elkaar
goed aanvoelen en onze talenten elkaar aanvullen, waardoor we
goed teamwerk kunnen leveren.’
Steven (32 jaar, bio-informatica): ‘Niemand kan functioneren in
om het even welk team. In een team waar de inhoud centraal
staat, waar rollen en afspraken duidelijk zijn, waar de sterktes
van de werknemers benut worden, is iemand met autisme juist
een enorm voordeel.’

Marcia (41 jaar, hulpverlening): ‘In een team werken vraagt
soms wat extra inspanningen van mij. Ik ervaar het in team
werken echter als heel inspirerend en motiverend. Het is wel
sterk afhankelijk van in welk team ik moet werken. Ik voel de
sfeer heel snel aan in een team en wanneer de motivatie bij
sommige teamleden weinig aanwezig is, is het voor mij moeilijker
om samen te werken. Ik kan zeer goed samenwerken met
mensen die gedreven zijn en ‘vooruit’ willen.’
Ann (47 jaar, laboratorium): ‘Een leidinggevende hoeft geen
specifieke kennis over autisme te hebben, maar wel voldoende
empathisch vermogen. Het zich willen en kunnen inleven in de
ander is veel waard.’

Vooroordeel 2:

Een autistische werknemer kan niet werken
in een drukke en stresserende omgeving.

Koen (37 jaar, productie): ‘Het hangt af van de openheid naar
neurodiverse persoonlijkheden, van de wederzijdse bereidheid
om inspanningen te doen die de omgang ten goede komen. Als er
openheid is om de werkkracht met autisme te laten groeien, dan
is er veel mogelijk.’

Evi (45 jaar, overheid): ‘Het is voor mij moeilijk om iedere dag in
een landschapsbureau te werken. Mijn werk is meestal goed
gedaan, maar ik heb er vooral ’s avonds zelf last van. Nu ik
meer gebruik maak van de stilteruimtes en door af en toe van
thuis uit te werken, heb ik ‘s avonds meer energie over. Stress
kan ik zeker aan: ik heb zeer regelmatig deadlines, soms ook erg
korte, maar de evaluatie van mijn werk is goed.’

Marcia (41 jaar, hulpverlening): ‘Alles hangt af van de interesses.
Zelf ben ik werkzaam in de sociale sector en autisme is daarbij
mijn sterkte. Ik voel haarfijn de noden van kinderen met autisme
aan. Ik kan ook hun ouders goed meenemen in de
autismewereld.’

Marcia (41 jaar, hulpverlening): ‘Waar iemand met autisme
stress van krijgt kan voor iemand zonder autisme helemaal niet
stressvol zijn en omgekeerd. Het is dus belangrijk om hier
rekening mee te houden.’
Dirk (61 jaar, overheid): ‘Wat stress veroorzaakt verschilt van
persoon tot persoon en ligt niet altijd in de werkomgeving. Als
werknemer met autisme kan ik me goed focussen op een taak
die me echt ligt. Ik raak dan zodanig in the flow dat ik het
eerder als een vorm van mindfulness ervaar dan als stress.’
Koen (37 jaar, productie): ‘Mensen met en zonder autisme zijn
geen twee verschillende mensensoorten. Ook mensen met
autisme kunnen genieten van positieve stress, van een strakke
focus op doelen die dienen te worden gehaald. Ik kan dan met
volledige toewijding aan een taak werken. Maar het moet bij mij
wel om gewenste drukte gaan, anders wordt te veel snel veel
te veel.’

Vooroordeel 3:

Iemand met autisme werkt liefst in de ICT
sector.

Koen (37 jaar, productie): ‘Ik heb enkele jaren geleden een
opleiding programmatielogica gevolgd. Theoretisch bijzonder
interessant, maar deze vorm van abstract denken was totaal
vreemd voor mij en ik kreeg er geen greep op. Mijn talent ligt
meer bij het verbale dan bij het technische.’
Steven (32 jaar, bio-informatica): ‘Sommige mensen met autisme
werken in de ICT sector, omdat hun hersenwerking zich daar
vaak uitstekend toe leent. Maar niet iedereen werkt in die
sector. Dit is ook goed voor andere sectoren, want een
autistische kijk op de zaken is vaak bijzonder complementair.’

Vooroordeel 4:

Een autistische werknemer is niet flexibel.
Chelsy (28 jaar, secretariaat): ‘Ik denk niet dat dat voor mij is
weggelegd. Getalletjes zijn niet mijn ding. Geef mij liever iets
creatiefs. Ik hou me graag bezig met de interne en externe
communicatie binnen onze organisatie.’

Dirk (61 jaar, overheid): ‘Ik heb al meerdere werkgevers
verbaasd door mijn flexibiliteit, mijn bereidheid om uit mijn
comfortzone te treden of een tandje bij te steken. Maar ik heb
soms wel iets meer schakeltijd nodig.’

Ann (47 jaar, laboratorium): ‘Er werken mensen met autisme in
de ICT sector. Maar mensen met autisme hebben verschillende
soorten interesses. Dring die niet op. Elke sector heeft nood aan
diversiteit.’

Steven (32 jaar, bio-informatica): ‘Het is niet omdat iemand door
zijn/haar autisme mogelijks een hogere gewaarwording heeft
voor verandering, dat dit ook impliceert dat deze een hogere
aversie heeft voor verandering. Ik gun mezelf bijvoorbeeld
gewoon de tijd om met verandering om te gaan. Ik ben zelfs dol
op verandering, het maakt mijn leven interessant!’

Evi (45 jaar, overheid): ‘Flexibiliteit wisselt bij mij naargelang de
situatie. Mijn leidinggevende heeft de ervaring dat ze mij vlot adhoc opdrachten kan geven en er vanuit kan gaan dat die dan
kwalitatief worden uitgevoerd Als ik echter veel stress of mijn
dag niet heb, dan ben ik geneigd minder flexibel te zijn.’

Ann (47 jaar, laboratorium): ‘Er is soms iets meer tijd nodig om
te groeien, maar daarentegen heb je een veel trouwere
werknemer, die niet rap zal weglopen. Er is dus minder tijd en
energie nodig voor de opleiding van telkens nieuwe werknemers!’
Marcia (41 jaar, hulpverlening): ‘Waardering en respect zorgen
er bij mij voor dat ik heel wat aan kan. Voor mij is het mogen
‘zijn’ heel belangrijk, dat ze me zien als persoon en niet als een
beperking. Wanneer ze me inzetten op mijn sterktes, bloei ik
helemaal open en ga ik er voor de volle 200% voor en heb ik
minder ondersteuning nodig.’

Chelsy (28 jaar, secretariaat): ‘Ik hou soms net van een beetje
uitdaging daarin: als secretariaatsmedewerker is geen enkele
dag hetzelfde. Er komt altijd wel een last minute opdracht of
een telefoontje tussen. Al doende heb ik hiermee leren omgaan.’
Marcia (41 jaar, hulpverlening): ‘In mijn thuisomgeving ben ik
minder flexibel en heb ik diverse gewoonten. Op het werk
daarentegen moet ik heel flexibel zijn, iedere dag is anders. Ik
heb soms minder vooroordelen en sta net meer open voor
nieuwe initiatieven, dit omdat ik doorheen mijn leven getraind ben
in het schakelen.’

Evi (45 jaar, overheid): ‘Mijn jobcoach neemt een deel van de
ondersteuning over. Ik probeer mijn collega's zo min mogelijk te
belasten met problemen die niet inhoudelijk aan het werk
gerelateerd zijn. Daarover praat ik vooral met mijn psycholoog. Ik
denk dat ik mijn werkgever tijd en energie bespaar, omdat ik
bepaalde taken, waar veel mensen moeite mee hebben,
makkelijker en sneller doorgrond en aanpak.’
Chelsy (28 jaar, secretariaat): ‘Ik denk niet dat een autistisch
persoon per se meer tijd of energie moet kosten, omdat wij
vaak erg gedreven werknemers zijn. Ik doe mijn job enorm
graag en daardoor heb ik mezelf al veel dingen aangeleerd, vaak
ook buiten de tijd van de werkgever om.’

Vooroordeel 5:

Een werknemer met autisme kost de
werkgever veel tijd en energie.

Dirk (61 jaar, overheid): ‘Je investeert in het begin wat meer,
maar bespaart op termijn dikwijls, omdat het werk kwalitatief
en volgens de regels gebeurt.’
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