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Van de mensen met autisme in de beroepsleeftijd zit meer 

dan de helft werkloos thuis. Totaal onnodig, vindt Ronald 

van Vliet. Met zijn nieuwe uitzendbureau TalentTwist wil hij 

mensen met autisme aan het werk helpen.

Elk jaar starten meer dan duizend 

nieuwe flexbureaus. In de rubriek 

Starter portretteert Flexmarkt elke  

keer een nieuwkomer.

De kandidaat heeft 
autisme? Nou en?

R
onald van Vliet heeft twee kinde-

ren met autisme. Toen hij tien 

jaar geleden onderzoek deed 

naar een geschikte middelbare 

school voor zijn oudste, ontdekte hij dat 

72 procent van de mensen met autisme 

die een HBO- of WO-opleiding had afge-

rond, thuis zat. Hier ging iets grondig mis, 

dacht Van Vliet. Voor zijn kind vond hij al 

snel een reguliere middelbare school, met 

een speciale aanpak voor kinderen met 

autisme. 

Zou zoiets ook op de werkvloer mogelijk 

zijn voor mensen met autisme? “Tien jaar 

geleden startte ik in Utrecht een IT-bedrijf 

waar we uiteindelijk vijftig mensen met 

autisme in dienst hebben genomen als 

software-tester”, vertelt Van Vliet. “Onze 

werknemers zeiden zelf: we kunnen wel 

wat meer dan alleen testen. Daarop ben 

ik een volgend bedrijf gestart in software 

development, data-analyse en data-sci-

ence. Daar hadden we uiteindelijk 47 

mensen met autisme in dienst.”

Kleine aanpassingen
Met TalentTwist wil Van Vliet zijn ervarin-

gen doorgeven aan andere werkgevers. 

“Vergeet Rainman. Veel mensen met au-

tisme zijn bovengemiddeld intelligent, 

maar niet allemaal. Ze houden van meer 

dan alleen cijfers en je kunt heel goed met 

ze lachen. Het is wel zo dat mensen met 

autisme vaak moeite hebben met per-

soonlijk contact. Niet omdat ze anderen 

onaardig vinden, maar omdat het ze veel 

energie kost. Sommige kandidaten heb-

ben krassen op hun ziel. Doordat ze vroe-

ger zijn gepest. Of doordat ze vaak zijn 

afgewezen bij sollicitaties.” TalentTwist wil 

kandidaten helpen bij het solliciteren en 

werkgevers leren hoe ze met kleine aan-

passingen een geschikte werkplek kun-

nen creëren. “Veel mensen met autisme 

vertellen in een gesprek heel eerlijk over 

hun tekortkomingen. Veroordeel ze daar 

niet om. Als mensen na 15 minuten gees-

telijk afhaken bij een drukke vergadering, 

behandel dan de belangrijkste onderwer-

pen eerst. Begeleid mensen de eerste 

paar keer bij een nieuw klantcontact, tot-

dat de relatie is opgebouwd. Stel een rus-

tige werkplek beschikbaar. Of laat men-

sen thuiswerken als ze moeite hebben 

met de drukte op het werk of in de trein.”

Charmant idee
Autisme geeft ook kracht, zegt Van Vliet. 

“Veel mensen met autisme hebben goed 

oog voor detail. Daarom zie je ze vaak 

aan het werk in software development. 

Maar ze zijn ook goed met teksten, ver-

talen en juridische dossiers. Ze kunnen 

ook vaak goed structuur aanbrengen, bij-

voorbeeld in chaotische werkprocessen 

of data. Bovendien geven ze een leuke 

dynamiek in een groep. Ze hebben vaak 

een verfrissend gezichtspunt op proble-

men.”

Werkgevers reageren verschillend op Van 

Vliets nieuwe bedrijf. “Veel bedrijven vin-

den het een charmant idee. Sommige zijn 

sceptisch. Andere vinden het heel nor-

maal. Die zeggen: autisme? Nou en? Als 

het maar een goede kandidaat is’. Mij 

gaat het erom dat werkgevers de kandi-

daten echt willen helpen. Dat ze een fijne 

werkplek kunnen bieden met uitzicht op 

een vast dienstverband.” Sinds de start 

in oktober 2020 hebben 250 kandidaten 

zich ingeschreven bij TalentTwist. Dertien 

mensen zijn aan het werk geholpen. 

“Mijn doel is om werkgevers te leren dat 

mensen met autisme niet zielig zijn. Ze 

zijn volwaardige medewerkers en mogen 

ook zo beoordeeld worden.” 

Frans Tilstra
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