5 vooroordelen
over autistische personen en werk ontkracht
Vooroordeel 1:

Een werknemer
met autisme kan
niet functioneren
in een team.

De ene autistische persoon
werkt goed en graag in een
team, van de ander vraagt
dat veel energie. Veel hangt
af van de cultuur in een
team.
Chelsy: ‘Ik heb altijd gewerkt in team.
We voelen en vullen elkaar goed aan.’

Vooroordeel 2:

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

Vooroordeel 3:

Steven: ‘Niet iedereen werkt in die
sector. Dit is ook goed voor andere
sectoren, want een autistische kijk op
de zaken is vaak bijzonder
complementair.’

Evi: ‘Het is moeilijk om in een
landschapsbureau te werken, maar mijn
werk is meestal wel goed gedaan.’

Vooroordeel 4:

Iemand met
autisme werkt
liefst in de ICT
sector.

Er zijn autistische ICT’ers,
maar mensen met autisme
zijn in alle denkbare sectoren
(ruim) vertegenwoordigd.

Het vraagt van sommige
werknemers met autisme veel
om in een drukke omgeving
te kunnen functioneren,
anderen hebben hier geen
last van.

Een autistische
werknemer is niet
flexibel.

Vooroordeel 5:

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

Er zijn ook mensen met
autisme die van verandering
houden.
Dirk: ‘Ik heb al meerdere werkgevers
verbaasd door mijn flexibiliteit en
bereidheid om een tandje bij te steken.
Maar ik heb soms wel iets meer
schakeltijd nodig.’

Wanneer werknemers met
autisme worden ingezet op
hun sterktes, krijgt een
werkgever er juist veel voor
terug.
Ann: ‘Er is soms iets meer tijd nodig om
te groeien, maar daarentegen heb je
een veel trouwere werknemer, die niet
rap zal weglopen.’

Iedereen is anders.
Probeer je open op te stellen en niet te denken of handelen vanuit bepaalde vooroordelen.
Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren.
Vraag aan je collega wat die nodig heeft om zich goed te voelen op het werk.

Geïnteresseerd in meer? Lees dan ons artikel op:
https://awautisme.files.wordpress.com/2022/03/artikel-autisme-en-werk-wad-2022.pdf
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