
break the box + employ the talent 

YES! Autisme Autisme 
is mijn is mijn 
krachtkracht

Betaalde banen 
die passen bij 
talenten met autisme



Slim 
werken
We werken landelijk in 
beroepen voor kenniswerkers en 
in ondersteunende processen. Werk 
wat naar wens (deels) locatie onafhankelijk 
kan worden uitgevoerd.

Autisme? Kijk naar de voordelen!

WERVING, SELECTIE & DETACHERING
van talent met de kracht  van autisme

53%
is werkloos 
en zit thuis

Over mensen met autisme in Nederland

28%
heeft werk aansluitend op

opleidingsniveau

Ruim 1% van de Nederlandse bevolking is gediagnosticeerd 
met autisme. Een groot deel heeft, ondanks een goede 

vooropleiding, een grote afstand tot betaald werk.
 Ook jij wilt een leuke baan en 
ergens op je plek zitten, toch?

Wij kunnen 
daarbij helpen.

Kracht van Autisme
Mensen met autisme zijn: 

 k Getalenteerd
 k Gemotiveerd
 k Nauwkeurig
 k Gestructureerd

Onjuiste vooroordelen
Iedereen met autisme:

 £ Is goed met cijfers
 £ Werkt alleen in de IT
 £ Maakt nooit oogcontact



IT
Data Analist
Data Scientist
Helpdeskmedewerker
Netwerk en 
Systeembeheerder
Projectmanager
Consultant
Security Specialist
Software Developer
Software Tester
Webdesigner

Finance:
(Assistent) Accountant
(Assistent) Controller
Boekhouder
Business Controller
Medewerker Finance &
Control
Financial Controller
Hoofd Planning & Control
HR Management
Juridisch Medewerker
Belasting medewerker
Kwaliteitsmanager
Office Manager
Planner / roostermaker
Receptionist
Salarisadministrateur
Staff & Support

OP WEG
NAAR DE 
JUISTE BAAN

Blijf ook op de hoogte via

SCHRIJF JE GRATIS IN

Meer info

talenttwist.nl/werknemers/

Uit eigen ervaring kan ik zeggen 
dat er voor werkgevers en 
werknemers veel meer mogelijk 
is dan je vaak denkt. 
TalentTwist helpt daarbij. 

Ronald van Vliet
Oprichter en werkgever

Voorbeeldberoepen

TalentTwist.nl talenttwist.nl twisttalent-nl



+31 (0) 182 – 23 50 54
welkom@talenttwist.nl
TalentTwist.nl

Meer info?

Vooroordelen Ontkracht
Barrières om aan het werk te komen zijn o.a. vooroordelen over 
autisme. Veelal veroorzaakt door films of de media. Autisme wordt 
op voorhand als moeilijk gezien. Waar iemand goed in is of juist 
moeite mee heeft, verschilt per persoon. 

Meer info voor 
werkgevers

talenttwist.nl/werkgevers/

Kwaliteit én Impact
Naast gedreven, loyale, medewerkers zijn er veel meer 
voordelen voor uw organisatie. U maakt bijvoorbeeld écht 
maatschappelijke impact, u geeft invulling aan de banenafspraak 
en PSO en helpt dromen realiseren.

Lees meer op TalentTwist.nl


