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Onze visie op autisme

• Iedere persoon met autisme is anders. Mensen met autisme verwerken informatie  
op een andere manier waardoor zij niet begrepen worden door hun omgeving en/of 
hun omgeving niet begrijpen. Een mogelijk gevolg hiervan is dat zij moeite hebben  
met sociale contacten en interactie.

• Het niet kunnen voldoen aan verwachtingen van de omgeving maakt dat iemand  
met autisme zich uitgesloten voelt en stress ervaart.

• Naar schatting heeft circa 1,2% van de bevolking (190.000 mensen) autisme,  
waarvan lang niet iedereen een diagnose heeft. Daarnaast heeft circa 5% van de 
bevolking gedragstrekken die aan autisme doen denken; daarmee hebben deze 
mensen nog geen autisme.

• Je wordt met autisme geboren; het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding.
• Een kind met autisme volgt meestal niet het standaard ontwikkelingspatroon.  

Kinderen met autisme met een normale intelligentie lopen vaak voor op cognitief 
gebied en achter op sociaal gebied achter. 

• Ouders en andere naasten zijn belangrijk bij het leren omgaan met autisme en  
het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en volwassenen met autisme.  
Onder de juiste omstandigheden kan ontwikkeling tot ver in de volwassenheid 
plaatsvinden.

• Mensen met autisme kunnen problemen ervaren op school, op het werk, in hun  
relatie of bij de opvoeding van hun kinderen. Deze problemen ontstaan op het   
snij vlak van de eigenschappen van de persoon met autisme en de heersende normen 
in de maatschappij.

• Autisme komt voor bij mannen én vrouwen op alle intelligentieniveaus. Van de mensen 
met autisme die een medische diagnose hebben, heeft 30% een  verstan de lijke 
beperking. De grootste groep heeft een normale tot hoge intelligentie. 

• De aard en intensiteit van autisme en welke gevolgen dit heeft varieert per persoon, 
gedurende de dag, context en het leven.  De behoefte aan begeleiding verschilt 
daarom per persoon en per levensfase. In periodes van verandering kan er meer 
begeleiding nodig zijn. 

• Zoals alle mensen, kent iedere persoon met autisme zijn eigen ontwikkeling, met zijn 
eigen grenzen en mogelijkheden. Niet alle mensen met autisme doorlopen in hun leven 
uiteindelijk alle ontwikkelingsfasen volledig. Dat vraagt van de omgeving erkenning dat 
mensen anders mogen zijn en los te laten dat iedereen zich op elke leeftijd moet 
gedragen volgens een norm of hier naar toe moet ontwikkelen.

Vanuit autisme bekeken  

De missie van het programma Vanuit autisme bekeken is om de herkenning, erkenning  
en het meedoen van mensen met autisme te vergroten. Het programma staat voor een 
inclusieve samenleving, omarmt diversiteit en neemt kwaliteiten en ontwikkel mogelijk- 
heden van mensen als vertrekpunt. In een inclusieve samenleving is het vanzelfsprekend  
dat mensen open kunnen zijn over hun autisme en aan kunnen geven hoe zij optimaal 
functioneren, in de samenleving, op school, de sportclub en op de werkplek. 

Contact

werk@vanuitautismebekeken.nl  
www.vanuitautismebekeken.nl 

Meer weten over werk en autisme?  

www.vanuitautismebekeken.nl/werk
Informatie over Vanuit autisme en werk. Met onder andere de Autisme Ambassade.

www.vanuitautismebekeken.nl/openheid-loont
Voorbeelden en tips om openheid over autisme op de werkvloer te stimuleren. 

www.autismewegwijzer.nl
Online wegwijzer voor mensen met autisme en hun naasten op alle levensterreinen 
waaronder specifieke informatie over autisme en werk

www.uaanzet.nl 
Informatie voor leidinggevende of collega wat je kunt doen om drempels voor werknemers 
met autisme te verlagen. 

www.watvindik.nl
Online beoordelingsinstrument met informatie over dienstverleners, boeken en apps voor 
mensen met autisme. 

www.samensterkzonderstigma.nl 
Wil het taboe op psychische aandoeningen op de werkvloer doorbreken. 

Heeft u als organisatie de intentie autismevriendelijk te 
worden, vraag het logo aan via: 
www.vanuitautismebekeken.nl/de-uitdaging-word-
autismevriendelijk
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“Door uit te komen voor mijn autisme voorkom ik dat 
  barrières worden gevormd.”

Diederik Weve
grondlegger van de Autisme Ambassade

“Wederzijds begrip brengt échte verbinding tussen 
  werknemers onderling en hun leidinggevenden tot 
  stand.”  

  Merel van Vroonhoven, werkgever
  voorzitter Werkgroep Vanuit autisme bekeken
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Meerwaarde

Steeds meer werkgevers willen een arbeidsorganisatie die een afspiegeling is van de 
samenleving, vanuit de overtuiging dat die beter presteert. Naast de unieke persoonlijk heid 
die ieder mens heeft, brengt autisme bijzondere kwaliteiten met zich mee die van 
meerwaarde kunnen zijn in organisaties en in onze gehele samenleving. Wat vraagt het  
om die kwaliteiten tot hun recht te laten komen? Wat kan je doen als werknemer en als 
werkgever?

Voor werknemers

Ken jezelf en hoe autisme bij jou van invloed is op je functioneren. Maak dit bespreekbaar in 
je werkomgeving . Als je open bent over je autisme kan je bespreken wat nodig is om je werk 
goed te doen en worden ‘bijzonderheden’ voor collega’s en leidinggevenden begrijpelijk. 
Jouw openheid draagt bij aan een groter begrip over autisme in de samenleving.

Voor werkgevers

Streef bewust naar een werkomgeving waarin diversiteit de norm wordt en denk daarbij ook 
aan werknemers met autisme. Toon flexibiliteit voor maatwerk in bijvoorbeeld: functie-
inhoud, werkplek en werktijden. Sta open voor praktische oplossingen en kleine 
aanpassingen. Kijken vanuit autisme kan een eyeopener zijn en heeft dan meerwaarde voor 
uw hele organisatie!

(Samen)werken met autisme 

Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talent 
en kwaliteiten met zich mee die van grote waarde kunnen zijn in organisaties. Het vraagt 
wel wat om die kwaliteiten zichtbaar en bereikbaar te maken. Want gedrag als gevolg van 
autisme wordt nog vaak verkeerd uitgelegd en dat leidt tot misverstanden.  

Samenwerking vraagt inspanning van beide kanten. Gelukkig zijn er steeds meer 
voorbeelden van mensen met autisme die er samen met hun collega’s en leidinggevenden  
in slagen de voorwaarden te scheppen om optimaal te functioneren.

Wat is daarvoor nodig? 

1 Een gezond werkklimaat waarin ook mensen met autisme optimaal kunnen functioneren.
2 Een open werksfeer waarin werknemers durven en kunnen vertellen dat ze autisme 

hebben.
3 De tijd nemen om elkaar te leren kennen en een dialoog aan te gaan.
4 Beter onderling begrip door kennis over autisme op de werkvloer. 

De Autisme Ambassade

Autisme ambassadeurs zijn open over hun autisme en dragen kennis over autisme uit in de 
organisatie waar zij werken. In grotere organisaties krijgen zij steun van een netwerk: 
collega’s die ervoor zorgen dat betrokkene zijn ambassadeursrol kan vervullen en dat deze 
aansluit op andere activiteiten in het kader van diversiteitsbeleid in de organisatie. Het 
netwerk functioneert als een ambassade. Het helpt om contacten te leggen, bijeenkomsten 
te organiseren en draagt uit dat de organisatie open staat voor diversiteit.

Ambassadeurs die verbonden zijn aan het programma ‘Vanuit Autisme Bekeken’ dragen 
hun kennis over autisme op de werkplek en ook op andere plaatsen uit. Buiten hun eigen 
organisatie wisselen deze ambassadeurs expertise uit en leren zij van elkaar. Dit helpt hen 
om hun rol als ambassadeur beter in te vullen. 

Meer weten over de Autisme Ambassade? Stuur een e-mail aan: 
werk@vanuitautismebekeken.nl



“Door uit te komen voor mijn autisme voorkom ik dat 
  barrières worden gevormd.”

Diederik Weve
grondlegger van de Autisme Ambassade

“Wederzijds begrip brengt échte verbinding tussen 
  werknemers onderling en hun leidinggevenden tot 
  stand.”  

  Merel van Vroonhoven, werkgever
  voorzitter Werkgroep Vanuit autisme bekeken

   Vanuit    Autisme    Bekeken

“Door uit te komen voor mijn autisme voorkom ik dat 
  barrières worden gevormd.”

Diederik Weve
grondlegger van de Autisme Ambassade

“Wederzijds begrip brengt échte verbinding tussen 
  werknemers onderling en hun leidinggevenden tot 
  stand.”  

  Merel van Vroonhoven, werkgever
  voorzitter Werkgroep Vanuit autisme bekeken

   Vanuit    Autisme    Bekeken

“Door uit te komen voor mijn autisme voorkom ik dat 
  barrières worden gevormd.”

Diederik Weve
grondlegger van de Autisme Ambassade

“Wederzijds begrip brengt échte verbinding tussen 
  werknemers onderling en hun leidinggevenden tot 
  stand.”  

  Merel van Vroonhoven, werkgever
  voorzitter Werkgroep Vanuit autisme bekeken

   Vanuit    Autisme    Bekeken

1508523 folder werk.indd   2 07-09-15 - (w37)   11:17

Meerwaarde

Steeds meer werkgevers willen een arbeidsorganisatie die een afspiegeling is van de 
samenleving, vanuit de overtuiging dat die beter presteert. Naast de unieke persoonlijk heid 
die ieder mens heeft, brengt autisme bijzondere kwaliteiten met zich mee die van 
meerwaarde kunnen zijn in organisaties en in onze gehele samenleving. Wat vraagt het  
om die kwaliteiten tot hun recht te laten komen? Wat kan je doen als werknemer en als 
werkgever?

Voor werknemers

Ken jezelf en hoe autisme bij jou van invloed is op je functioneren. Maak dit bespreekbaar in 
je werkomgeving . Als je open bent over je autisme kan je bespreken wat nodig is om je werk 
goed te doen en worden ‘bijzonderheden’ voor collega’s en leidinggevenden begrijpelijk. 
Jouw openheid draagt bij aan een groter begrip over autisme in de samenleving.

Voor werkgevers

Streef bewust naar een werkomgeving waarin diversiteit de norm wordt en denk daarbij ook 
aan werknemers met autisme. Toon flexibiliteit voor maatwerk in bijvoorbeeld: functie-
inhoud, werkplek en werktijden. Sta open voor praktische oplossingen en kleine 
aanpassingen. Kijken vanuit autisme kan een eyeopener zijn en heeft dan meerwaarde voor 
uw hele organisatie!

(Samen)werken met autisme 

Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talent 
en kwaliteiten met zich mee die van grote waarde kunnen zijn in organisaties. Het vraagt 
wel wat om die kwaliteiten zichtbaar en bereikbaar te maken. Want gedrag als gevolg van 
autisme wordt nog vaak verkeerd uitgelegd en dat leidt tot misverstanden.  

Samenwerking vraagt inspanning van beide kanten. Gelukkig zijn er steeds meer 
voorbeelden van mensen met autisme die er samen met hun collega’s en leidinggevenden  
in slagen de voorwaarden te scheppen om optimaal te functioneren.

Wat is daarvoor nodig? 

1 Een gezond werkklimaat waarin ook mensen met autisme optimaal kunnen functioneren.
2 Een open werksfeer waarin werknemers durven en kunnen vertellen dat ze autisme 

hebben.
3 De tijd nemen om elkaar te leren kennen en een dialoog aan te gaan.
4 Beter onderling begrip door kennis over autisme op de werkvloer. 

De Autisme Ambassade

Autisme ambassadeurs zijn open over hun autisme en dragen kennis over autisme uit in de 
organisatie waar zij werken. In grotere organisaties krijgen zij steun van een netwerk: 
collega’s die ervoor zorgen dat betrokkene zijn ambassadeursrol kan vervullen en dat deze 
aansluit op andere activiteiten in het kader van diversiteitsbeleid in de organisatie. Het 
netwerk functioneert als een ambassade. Het helpt om contacten te leggen, bijeenkomsten 
te organiseren en draagt uit dat de organisatie open staat voor diversiteit.

Ambassadeurs die verbonden zijn aan het programma ‘Vanuit Autisme Bekeken’ dragen 
hun kennis over autisme op de werkplek en ook op andere plaatsen uit. Buiten hun eigen 
organisatie wisselen deze ambassadeurs expertise uit en leren zij van elkaar. Dit helpt hen 
om hun rol als ambassadeur beter in te vullen. 

Meer weten over de Autisme Ambassade? Stuur een e-mail aan: 
werk@vanuitautismebekeken.nl



“Door uit te komen voor mijn autisme voorkom ik dat 
  barrières worden gevormd.”

Diederik Weve
grondlegger van de Autisme Ambassade

“Wederzijds begrip brengt échte verbinding tussen 
  werknemers onderling en hun leidinggevenden tot 
  stand.”  

  Merel van Vroonhoven, werkgever
  voorzitter Werkgroep Vanuit autisme bekeken

   Vanuit    Autisme    Bekeken

“Door uit te komen voor mijn autisme voorkom ik dat 
  barrières worden gevormd.”

Diederik Weve
grondlegger van de Autisme Ambassade

“Wederzijds begrip brengt échte verbinding tussen 
  werknemers onderling en hun leidinggevenden tot 
  stand.”  

  Merel van Vroonhoven, werkgever
  voorzitter Werkgroep Vanuit autisme bekeken

   Vanuit    Autisme    Bekeken

“Door uit te komen voor mijn autisme voorkom ik dat 
  barrières worden gevormd.”

Diederik Weve
grondlegger van de Autisme Ambassade

“Wederzijds begrip brengt échte verbinding tussen 
  werknemers onderling en hun leidinggevenden tot 
  stand.”  

  Merel van Vroonhoven, werkgever
  voorzitter Werkgroep Vanuit autisme bekeken

   Vanuit    Autisme    Bekeken

1508523 folder werk.indd   2 07-09-15 - (w37)   11:17

Meerwaarde

Steeds meer werkgevers willen een arbeidsorganisatie die een afspiegeling is van de 
samenleving, vanuit de overtuiging dat die beter presteert. Naast de unieke persoonlijk heid 
die ieder mens heeft, brengt autisme bijzondere kwaliteiten met zich mee die van 
meerwaarde kunnen zijn in organisaties en in onze gehele samenleving. Wat vraagt het  
om die kwaliteiten tot hun recht te laten komen? Wat kan je doen als werknemer en als 
werkgever?

Voor werknemers

Ken jezelf en hoe autisme bij jou van invloed is op je functioneren. Maak dit bespreekbaar in 
je werkomgeving . Als je open bent over je autisme kan je bespreken wat nodig is om je werk 
goed te doen en worden ‘bijzonderheden’ voor collega’s en leidinggevenden begrijpelijk. 
Jouw openheid draagt bij aan een groter begrip over autisme in de samenleving.

Voor werkgevers

Streef bewust naar een werkomgeving waarin diversiteit de norm wordt en denk daarbij ook 
aan werknemers met autisme. Toon flexibiliteit voor maatwerk in bijvoorbeeld: functie-
inhoud, werkplek en werktijden. Sta open voor praktische oplossingen en kleine 
aanpassingen. Kijken vanuit autisme kan een eyeopener zijn en heeft dan meerwaarde voor 
uw hele organisatie!

(Samen)werken met autisme 

Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talent 
en kwaliteiten met zich mee die van grote waarde kunnen zijn in organisaties. Het vraagt 
wel wat om die kwaliteiten zichtbaar en bereikbaar te maken. Want gedrag als gevolg van 
autisme wordt nog vaak verkeerd uitgelegd en dat leidt tot misverstanden.  

Samenwerking vraagt inspanning van beide kanten. Gelukkig zijn er steeds meer 
voorbeelden van mensen met autisme die er samen met hun collega’s en leidinggevenden  
in slagen de voorwaarden te scheppen om optimaal te functioneren.

Wat is daarvoor nodig? 

1 Een gezond werkklimaat waarin ook mensen met autisme optimaal kunnen functioneren.
2 Een open werksfeer waarin werknemers durven en kunnen vertellen dat ze autisme 

hebben.
3 De tijd nemen om elkaar te leren kennen en een dialoog aan te gaan.
4 Beter onderling begrip door kennis over autisme op de werkvloer. 

De Autisme Ambassade

Autisme ambassadeurs zijn open over hun autisme en dragen kennis over autisme uit in de 
organisatie waar zij werken. In grotere organisaties krijgen zij steun van een netwerk: 
collega’s die ervoor zorgen dat betrokkene zijn ambassadeursrol kan vervullen en dat deze 
aansluit op andere activiteiten in het kader van diversiteitsbeleid in de organisatie. Het 
netwerk functioneert als een ambassade. Het helpt om contacten te leggen, bijeenkomsten 
te organiseren en draagt uit dat de organisatie open staat voor diversiteit.

Ambassadeurs die verbonden zijn aan het programma ‘Vanuit Autisme Bekeken’ dragen 
hun kennis over autisme op de werkplek en ook op andere plaatsen uit. Buiten hun eigen 
organisatie wisselen deze ambassadeurs expertise uit en leren zij van elkaar. Dit helpt hen 
om hun rol als ambassadeur beter in te vullen. 

Meer weten over de Autisme Ambassade? Stuur een e-mail aan: 
werk@vanuitautismebekeken.nl



Werk 

vanuit bekeken

Omdat een andere blik   je leven verrijkt

Werk 

vanuit bekeken

Omdat een andere blik   je leven verrijkt

Werk 

vanuit bekeken

Omdat een andere blik   je leven verrijkt

1508523 folder werk.indd   1 07-09-15 - (w37)   11:17

Onze visie op autisme

• Iedere persoon met autisme is anders. Mensen met autisme verwerken informatie  
op een andere manier waardoor zij niet begrepen worden door hun omgeving en/of 
hun omgeving niet begrijpen. Een mogelijk gevolg hiervan is dat zij moeite hebben  
met sociale contacten en interactie.

• Het niet kunnen voldoen aan verwachtingen van de omgeving maakt dat iemand  
met autisme zich uitgesloten voelt en stress ervaart.

• Naar schatting heeft circa 1,2% van de bevolking (190.000 mensen) autisme,  
waarvan lang niet iedereen een diagnose heeft. Daarnaast heeft circa 5% van de 
bevolking gedragstrekken die aan autisme doen denken; daarmee hebben deze 
mensen nog geen autisme.

• Je wordt met autisme geboren; het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding.
• Een kind met autisme volgt meestal niet het standaard ontwikkelingspatroon.  

Kinderen met autisme met een normale intelligentie lopen vaak voor op cognitief 
gebied en achter op sociaal gebied achter. 

• Ouders en andere naasten zijn belangrijk bij het leren omgaan met autisme en  
het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en volwassenen met autisme.  
Onder de juiste omstandigheden kan ontwikkeling tot ver in de volwassenheid 
plaatsvinden.

• Mensen met autisme kunnen problemen ervaren op school, op het werk, in hun  
relatie of bij de opvoeding van hun kinderen. Deze problemen ontstaan op het   
snij vlak van de eigenschappen van de persoon met autisme en de heersende normen 
in de maatschappij.

• Autisme komt voor bij mannen én vrouwen op alle intelligentieniveaus. Van de mensen 
met autisme die een medische diagnose hebben, heeft 30% een  verstan de lijke 
beperking. De grootste groep heeft een normale tot hoge intelligentie. 

• De aard en intensiteit van autisme en welke gevolgen dit heeft varieert per persoon, 
gedurende de dag, context en het leven.  De behoefte aan begeleiding verschilt 
daarom per persoon en per levensfase. In periodes van verandering kan er meer 
begeleiding nodig zijn. 

• Zoals alle mensen, kent iedere persoon met autisme zijn eigen ontwikkeling, met zijn 
eigen grenzen en mogelijkheden. Niet alle mensen met autisme doorlopen in hun leven 
uiteindelijk alle ontwikkelingsfasen volledig. Dat vraagt van de omgeving erkenning dat 
mensen anders mogen zijn en los te laten dat iedereen zich op elke leeftijd moet 
gedragen volgens een norm of hier naar toe moet ontwikkelen.

Vanuit autisme bekeken  

De missie van het programma Vanuit autisme bekeken is om de herkenning, erkenning  
en het meedoen van mensen met autisme te vergroten. Het programma staat voor een 
inclusieve samenleving, omarmt diversiteit en neemt kwaliteiten en ontwikkel mogelijk- 
heden van mensen als vertrekpunt. In een inclusieve samenleving is het vanzelfsprekend  
dat mensen open kunnen zijn over hun autisme en aan kunnen geven hoe zij optimaal 
functioneren, in de samenleving, op school, de sportclub en op de werkplek. 

Contact

werk@vanuitautismebekeken.nl  
www.vanuitautismebekeken.nl 

Meer weten over werk en autisme?  

www.vanuitautismebekeken.nl/werk
Informatie over Vanuit autisme en werk. Met onder andere de Autisme Ambassade.

www.vanuitautismebekeken.nl/openheid-loont
Voorbeelden en tips om openheid over autisme op de werkvloer te stimuleren. 

www.autismewegwijzer.nl
Online wegwijzer voor mensen met autisme en hun naasten op alle levensterreinen 
waaronder specifieke informatie over autisme en werk

www.uaanzet.nl 
Informatie voor leidinggevende of collega wat je kunt doen om drempels voor werknemers 
met autisme te verlagen. 

www.watvindik.nl
Online beoordelingsinstrument met informatie over dienstverleners, boeken en apps voor 
mensen met autisme. 

www.samensterkzonderstigma.nl 
Wil het taboe op psychische aandoeningen op de werkvloer doorbreken. 

Heeft u als organisatie de intentie autismevriendelijk te 
worden, vraag het logo aan via: 
www.vanuitautismebekeken.nl/de-uitdaging-word-
autismevriendelijk

VAB/201603-FW



Werk 

vanuit bekeken

Omdat een andere blik   je leven verrijkt

Werk 

vanuit bekeken

Omdat een andere blik   je leven verrijkt

Werk 

vanuit bekeken

Omdat een andere blik   je leven verrijkt

1508523 folder werk.indd   1 07-09-15 - (w37)   11:17

Onze visie op autisme

• Iedere persoon met autisme is anders. Mensen met autisme verwerken informatie  
op een andere manier waardoor zij niet begrepen worden door hun omgeving en/of 
hun omgeving niet begrijpen. Een mogelijk gevolg hiervan is dat zij moeite hebben  
met sociale contacten en interactie.

• Het niet kunnen voldoen aan verwachtingen van de omgeving maakt dat iemand  
met autisme zich uitgesloten voelt en stress ervaart.

• Naar schatting heeft circa 1,2% van de bevolking (190.000 mensen) autisme,  
waarvan lang niet iedereen een diagnose heeft. Daarnaast heeft circa 5% van de 
bevolking gedragstrekken die aan autisme doen denken; daarmee hebben deze 
mensen nog geen autisme.

• Je wordt met autisme geboren; het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding.
• Een kind met autisme volgt meestal niet het standaard ontwikkelingspatroon.  

Kinderen met autisme met een normale intelligentie lopen vaak voor op cognitief 
gebied en achter op sociaal gebied achter. 

• Ouders en andere naasten zijn belangrijk bij het leren omgaan met autisme en  
het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en volwassenen met autisme.  
Onder de juiste omstandigheden kan ontwikkeling tot ver in de volwassenheid 
plaatsvinden.

• Mensen met autisme kunnen problemen ervaren op school, op het werk, in hun  
relatie of bij de opvoeding van hun kinderen. Deze problemen ontstaan op het   
snij vlak van de eigenschappen van de persoon met autisme en de heersende normen 
in de maatschappij.

• Autisme komt voor bij mannen én vrouwen op alle intelligentieniveaus. Van de mensen 
met autisme die een medische diagnose hebben, heeft 30% een  verstan de lijke 
beperking. De grootste groep heeft een normale tot hoge intelligentie. 

• De aard en intensiteit van autisme en welke gevolgen dit heeft varieert per persoon, 
gedurende de dag, context en het leven.  De behoefte aan begeleiding verschilt 
daarom per persoon en per levensfase. In periodes van verandering kan er meer 
begeleiding nodig zijn. 

• Zoals alle mensen, kent iedere persoon met autisme zijn eigen ontwikkeling, met zijn 
eigen grenzen en mogelijkheden. Niet alle mensen met autisme doorlopen in hun leven 
uiteindelijk alle ontwikkelingsfasen volledig. Dat vraagt van de omgeving erkenning dat 
mensen anders mogen zijn en los te laten dat iedereen zich op elke leeftijd moet 
gedragen volgens een norm of hier naar toe moet ontwikkelen.

Vanuit autisme bekeken  

De missie van het programma Vanuit autisme bekeken is om de herkenning, erkenning  
en het meedoen van mensen met autisme te vergroten. Het programma staat voor een 
inclusieve samenleving, omarmt diversiteit en neemt kwaliteiten en ontwikkel mogelijk- 
heden van mensen als vertrekpunt. In een inclusieve samenleving is het vanzelfsprekend  
dat mensen open kunnen zijn over hun autisme en aan kunnen geven hoe zij optimaal 
functioneren, in de samenleving, op school, de sportclub en op de werkplek. 

Contact

werk@vanuitautismebekeken.nl  
www.vanuitautismebekeken.nl 

Meer weten over werk en autisme?  

www.vanuitautismebekeken.nl/werk
Informatie over Vanuit autisme en werk. Met onder andere de Autisme Ambassade.

www.vanuitautismebekeken.nl/openheid-loont
Voorbeelden en tips om openheid over autisme op de werkvloer te stimuleren. 

www.autismewegwijzer.nl
Online wegwijzer voor mensen met autisme en hun naasten op alle levensterreinen 
waaronder specifieke informatie over autisme en werk

www.uaanzet.nl 
Informatie voor leidinggevende of collega wat je kunt doen om drempels voor werknemers 
met autisme te verlagen. 

www.watvindik.nl
Online beoordelingsinstrument met informatie over dienstverleners, boeken en apps voor 
mensen met autisme. 

www.samensterkzonderstigma.nl 
Wil het taboe op psychische aandoeningen op de werkvloer doorbreken. 

Heeft u als organisatie de intentie autismevriendelijk te 
worden, vraag het logo aan via: 
www.vanuitautismebekeken.nl/de-uitdaging-word-
autismevriendelijk
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