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Getrouw
als
In dit nummer de engelen
‘Hij heeft een goede baan’, ‘zij doet
belangrijk werk voor haar naaste’.
Regelmatig worden zulke uitdrukkingen
gebruikt. Werk is een belangrijk
onderdeel in het leven. Werk geeft
structuur, voldoening, maakt zelfstandig
en geeft een status. In ontmoetingen
met anderen wordt vaak de vraag ‘wat
doe jij voor werk?’ of ‘hoe is het op je
werk?’ gesteld. Deze vragen kunnen
confronterend zijn. Wat als je geen werkt
hebt? Of moeite hebt met de vele prikkels
op het werk en het moeilijk vindt om aan
verwachtingen te voldoen?
Ds. H. Brons schreef een pastorale
bijdrage over de zinsnede Getrouw als de
engelen uit de Heidelbergse Catechismus.
Daarnaast vertellen mannen met autisme
hun verhaal over hoe ze hun werk ervaren
en in balans blijven. Tot slot een bijdrage
van Carapax IT over hoe zij mensen met
autisme ondersteunen in de zoektocht
naar werk en wat zij kunnen betekenen
voor werkgevers.
In deze nieuwsbrief staat het werk in de
ICT centraal. Veel mensen met autisme
hebben een baan in de ICT, omdat zij
daarvoor goede kwaliteiten hebben. Maar
er zijn nog meer geschikte werkplekken
zoals een administratie functie, werk als
accountant of een functie binnen het leger.
Belangrijk is dat werk past bij de talenten
en gaven die je ontvangen hebt en waarin
je kunt aangeven wat voor jou lastig of
moeilijk is. Consulenten van Helpende
Handen denken graag met je mee in de
zoektocht naar passend werk.

Als je autisme hebt, kan het moeilijk zijn een baan te vinden
en het werk vol te houden.
Hoe doe jij je werk? Doe je het zoals in zondag 49 van de Heidelbergse Catechismus staat: getrouw als de engelen in de hemel? De engelen zijn gewillig en getrouw om hun werk te doen. Ze zijn ons daarmee tot voorbeeld. En graag willen
we dat voorbeeld volgen. Maar hoe moet dat als je merkt dat werken moeilijk
voor je is? Het kan zijn dat je gevoelig bent voor prikkels. Misschien heb je moeite
met overzicht te houden. Misschien begrijp je dingen niet zo snel. Dan lukt werken niet goed of zelfs helemaal niet. Ik ken iemand die dat heel erg vindt.
Want het lijkt niet op hoe de engelen hun werk doen. Herken je dat bij jezelf?
Als we onszelf vergelijken met de engelen moeten we twee dingen goed beseffen.
Het eerste is dat het engelen zijn. Zij leven in de hemel. Zij zijn volmaakt. Soms
komen ze op de aarde. We lezen dat bijvoorbeeld in Genesis 3. Zij bewaken daar
de toegang tot het paradijs, nadat Adam en Eva gezondigd hebben. Adam en Eva
vergeleken zich met de engelen. Als Adam naar die engelen keek, besefte hij dat
hij niet langer volmaakt was. Hij kon de wil van de Heere niet meer doen. Wat
maakt de zonde veel stuk. Hoe meer je ziet hoe volmaakt de engelen zijn, hoe erger je je eigen zonden vindt. Dat is niet alleen zo voor mensen die prikkelgevoelig
zijn, maar voor alle mensen. Want geen zondaar is zo getrouw als een engel.
Wat is dat verdrietig.
Is dat het enige wat we van de engelen kunnen leren? Nee, let op de plaats waar
de Catechismus dit zegt. Dat is het tweede om op te letten. Het gaat hier over
bidden. Je mag bidden of je zo getrouw mag zijn als de engelen. Letterlijk staat er
in de Catechismus: ‘geef dat’. Dat is een gebed. Dat gebed is nodig, want wij hebben zo weinig en kunnen zo weinig. Iedereen mag dat gebed bidden, daarom staat
het in de Catechismus. Je verdriet over je tekortkoming, mag je bij de Heere brengen. Ik hoop dat de Heere door Zijn genade laat zien dat er Iemand anders is Die
wel volmaakt is, en Die in de plaats van zondaren treedt. Dat is de Heere Jezus.
Als je Hem kent door een nieuw hart en een echt geloof, zul je eenmaal volmaakt
zijn. Dat is in de hemel.
Dan zul je de Heere en
Zijn Zoon eren met de
engelen. Net zo gewillig en getrouw als de
engelen.
Tekst: ds. H. Brons,
predikant van de
Gereformeerde
Gemeente Vlaardingen
foto: JBGG
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Ondersteuning in de
zoektocht naar werk
Johan van der Pol en Ronald van Vliet zijn actief betrokken bij
de Stichting Pantex Foundation, een stichting die mensen met
autisme begeleidt naar duurzaam werk.
Bij de sociale onderneming Carapax IT
werken circa veertig mensen met autisme.
Vanuit bewogenheid voor deze doelgroep
is het verlangen ontstaan de opgedane
ervaring in te zetten om meer mensen met
autisme naar duurzaam werk te leiden.
Daarom richtte Carapax IT in 2015 de
stichting Pantex Foundation op.
WAT HOUDT HET WERK VAN DE
FOUNDATION IN?
“De Pantex Foundation creëert speciale
leer-werkplekken in de ICT-sector
voor laatstejaars studenten ICT en
werkzoekende mensen met autisme. Door
de manier van denken en handelen van
mensen met autisme zijn juist zij vaak
erg geschikt om vraagstukken in de ICT
te beantwoorden. Daarnaast is de Pantex
Foundation actief in het uitdragen van
kennis over autisme en werk, en investeert
de foundation in delen van internationale
kennis over autisme en werk.”
WAT KUNNEN JULLIE BETEKENEN
VOOR MENSEN MET AUTISME DIE
WERK ZOEKEN?
“Als zij ervaring en interesse in de ICT
hebben, komen we graag met hen in

contact zodat we naast in Gouda en
Eindhoven meer Pantex Labs - zo heten
deze leer-werkplekken - kunnen starten.
Een Pantex Lab bestaat uit vijf tot tien
personen die onder leiding van een ervaren
projectleider en een jobcoach samen
werken aan een praktijkopdracht van een
sponsorbedrijf. Er wordt samengewerkt met
instanties zoals het UWV en gemeenten en
met werkgevers in de ICT.”
WAT KUNNEN JULLIE BETEKENEN
VOOR MENSEN MET AUTISME DIE
WERK HEBBEN?
“We delen graag onze kennis en we
komen heel graag met hen in contact.
We vinden het belangrijk om bij deze
leer-werkplekken gebruik te maken van de
ervaringsdeskundigheid van mensen met
autisme die al werkzaam zijn in de ICT en
bereid zijn om hun kennis te delen.”
HOE STIMULEREN JULLIE WERKGEVERS
OM MENSEN MET AUTISME IN DIENST
TE NEMEN?
“Veel werkgevers zijn zich bewust van
hun verantwoordelijkheid als het gaat om
de inclusie van specifiek deze doelgroep.
‘Maar hoe dan?’ is vaak de vraag. Wij helpen

werkgevers met onze kennis en ervaring
hoe mensen met autisme te begeleiden in
hun werk en hoe voor hen een passende
en prettige werkomgeving te creëren.
Dat kan door bij de werkgever een Pantex
Lab te starten of door het aanbieden van
gespecialiseerde begeleiding en coaching.”
HEBBEN JULLIE EEN ADVIES VOOR
MENSEN MET AUTISME OM IN BALANS
TE BLIJVEN IN HUN WERK?
“Zorg voor een werkomgeving waarin
je begrepen, gekend en gewaardeerd
wordt. Eigenlijk hetzelfde als voor mensen
zonder autisme. Verschil is echter wel dat
de werkomgeving is afgestemd op het
individu, dat er geluisterd wordt naar wat
de persoon nodig heeft om goed te kunnen
functioneren en dat er dichtbij of op enige
afstand ter zake kundige begeleiding is. Zijn
die randvoorwaarden passend ingevuld, dan
is de ervaring dat in het bijzonder in de ICT
mensen met autisme tot verrassende en
onderscheidende resultaten kunnen komen.”
Tekst: Bart-Jan Noorlander

foto: Pim Mul
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Sterke en zwakke
kanten in beeld krijgen
Wim Treur (56 jaar) is software-architect bij een groot bedrijf.
Hij heeft zijn sterke en zwakke kanten, die voor een deel te
maken hebben met zijn autisme, leren kennen. Zijn sterke
kanten benut hij zo goed mogelijk. Hij heeft manieren gevonden
om zo goed mogelijk met zijn zwakke kanten om te gaan.
KUNT U KORT VERTELLEN WELK WERK
U DOET?
“Ik ben softwarearchitect bij de
Nederlandse vestiging van een groot
wereldwijd opererend softwarebedrijf. In
mijn functie moet ik verzoeken voor het
uitbreiden en wijzigen van de software
programma’s beoordelen en vertalen in
een ontwerp, zodat een programmeur de
software programma’s kan aanpassen of
bouwen. Hierbij ben ik teamleider van een
drietal programmeurs. Het is afhankelijk
van de complexiteit van het onderwerp
of er een uitgebreid ontwerp of slechts
een paar aanwijzingen nodig zijn voor de
programmeur. Tevens moet ik de nieuwe
of gewijzigde functionaliteit testen en
documenteren en de kennis hiervan
overdragen aan andere afdelingen binnen
het bedrijf. Bij mijn werkzaamheden werk
ik veel samen met collega’s in andere
landen.
Omdat ik al lang bij dit bedrijf werk, heb ik
veel kennis van de software en krijg ik veel
vragen van collega’s.”
WAT IS IN UW WERK DE KRACHT
VAN AUTISME?
“Ik ben perfectionistisch en zie veel details.
Dat helpt om een goed ontwerp te schrijven en helpt ook om de software programma’s te testen. Een onderdeel van mijn
werk is ook het analyseren en oplossen
van fouten in de software, die door klanten
gemeld worden.
Ik kan me goed concentreren en vind het
leuk om me vast te bijten in een complex
probleem en door te gaan tot de oorzaak
van de fout gevonden is. Ook het gebruik
maken van mijn kennis in het helpen van
collega’s vind ik een leuk onderdeel van
mijn werk.”

HEEFT U ‘LAST’ VAN UW AUTISME
IN HET WERK?
“Het kost mij meer tijd dan gemiddeld
om nieuwe functionaliteiten of nieuwe
hulpmiddelen te leren. Alle puzzelstukjes
moeten in elkaar vallen. In mijn werk ben ik
teamleider van enkele programmeurs; het
begroten/plannen van de werkzaamheden
blijf ik lastig vinden. Ook het delegeren
van werk blijft een aandachtspunt:
welke taken kunnen anderen beter
dan ik en kan ik beter iemand anders
vragen? In het verleden ben ik ook
afdelingsmanager geweest; ik heb geleerd
dat dat niet bij mij past. Het voeren van
functioneringsgesprekken en letten op
het welzijn van medewerkers zonder veel
inhoudelijk met onze software bezig te zijn,
ligt mij niet. Ik kan moeilijk nee zeggen
tegen een vraag van een collega, waardoor
ik soms niet toekom aan mijn ‘eigen’ werk.”
ALS ER LASTIGE SITUATIES ONTSTAAN
DIE TE MAKEN HEBBEN MET UW AUTISME, HOE GAAT U DAAR DAN MEE OM?
“Een voorbeeld van zo’n situatie is als
een collega belt met een probleem en
ik niet direct een antwoord weet. Door
mijn autisme heb ik soms even tijd
nodig om het probleem te begrijpen
voordat ik het antwoord weet. In zo’n
situatie vraag ik om het probleem
met schermvoorbeelden via email
te sturen, zodat ik via email kan
antwoorden.
Tevens heb ik gelukkig een fijne
manager die mijn sterke en
zwakke kanten kent. Als er teveel
hulpvragen van collega’s komen
en eigen werk niet op tijd klaar
komt, dan kan ik dat goed

bespreken en samen oplossen. Andersom,
als een opdracht meer tijd kost dan gedacht,
bespreek ik dat ook zodat mijn manager
weet dat andere taken even blijven liggen.”
WAT DOET U OM UW WERK VOL
TE HOUDEN?
“Op een dag moeten er vaak meerdere
taken/werkzaamheden uitgevoerd
worden. Ik krijg daarbij veel vrijheid om
mijn werkzaamheden zelf in te delen. Bij
wisseling van werkzaamheden neem ik
vaak even een korte pauze om over te
schakelen. Bijvoorbeeld even een kopje
koffie of glas water halen. Als er teveel
klussen op me af komen en het werk me
boven het hoofd gaat groeien, dan zet ik
alle werkzaamheden op een rij en overleg
ik met mijn manager over de prioriteiten.
Dan nemen we samen de beslissingen
daarover en communiceren we dat naar de
belanghebbenden. Dat geeft dan weer rust.
Ook heb ik wel eens een dag dat bepaalde
werkzaamheden (bijvoorbeeld een complex
ontwerp) niet willen vlotten.
Ik zet dat werk dan aan de kant en doe
ander, simpeler werk, zoals testen of
rapportages maken.”
WAT ADVISEERT U WERKENDEN?
“Probeer je sterke en zwakke kanten in
beeld te krijgen en bespreek ze met je
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manager. Promotie maken betekent
voor velen het oppakken van een
leidinggevende functie. Dat vraagt heel
andere kwaliteiten en veel mensen met
autisme hebben die niet. Ik werk graag
met opgebouwde kennis en ik denk dat
dit geldt voor veel mensen met autisme.
Dit hoeft echt niet saai te zijn. Mij geeft
het voldoende uitdaging en werkplezier

en het bedrijf waardeert medewerkers
met kennis.”
WAT ADVISEERT U WERKZOEKENDEN?
“Dit vind ik een lastige vraag, want ik
werk al meer dan 30 jaar bij hetzelfde
bedrijf (in verschillende functies) en heb
geen recente ervaring met solliciteren.
Ook bij solliciteren geldt: probeer je

sterke en zwakke kanten in beeld te
krijgen en richt je op functies waarin je
sterke kanten gebruikt kunnen worden.
In mijn vakgebied (software ontwikkeling,
testen, support) werken meerdere
collega’s waarvan ik weet dat ze autisme
hebben of autistische trekken en deze
collega’s krijgen volop mogelijkheden.”
Tekst: Wim Treur

“Ik wil iets goeds doen
in mijn werk voor de mensheid”
Henk Verschoor (26 jaar) en deelt zijn ervaring over zijn werk.
Henk werkt sinds 3 jaar fulltime in de ICT als programmeur.
“Mijn missie is de techniek voor mensen te
laten werken. Ik wil iets goeds doen in mijn
werk voor de mensheid. Dus niet een automatiseringsproject bij een rijke Nederlander
omdat hij te lui is om het lichtknopje in te
drukken, maar wel een automatiseringsproject in een instelling zodat de kwaliteit van
zorg beter wordt. Vanuit deze missie heb ik
tijdens mijn zoektocht naar een nieuwe baan
bedrijven geselecteerd.
Toen, en nog steeds, zijn er in onze sector
genoeg banen. Dat maakt het makkelijker
een bedrijf te kiezen wat bij je past. Bij het
vorige bedrijf waar ik heb gewerkt, een
startup in Internet Of Things, was nog niet
veel professionaliteit. Dat gaf aan de ene kant
een hoop vrijheid om zelf dingen te bepalen,
maar kostte aan de andere kant wel een hoop
energie. Bij elke keuze die je maakt moet je
namelijk weer de afweging maken.
CONTACTGROEP HELPENDE HANDEN
Toen ik de vacature tegenkwam om als
app-ontwikkelaar aan de slag te gaan bij een
bedrijf dat software maakt voor de ambulance
en eerstelijnszorg, heb ik direct gesolliciteerd.
Tijdens elke sollicitatie is het weer de
afweging die je maakt: Vertel ik wel of niet
dat ik autisme heb? Omdat ik op mijn CV
had vermeld dat ik vrijwilligerswerk doe voor
Helpende Handen bij de lotgenotencontact
voor jongeren met autisme werd tijdens het

gesprek gevraagd waar die betrokkenheid
voor deze doelgroep vandaan kwam. Op zo’n
moment draai ik er niet omheen maar vertel
het dan wel eerlijk. Als dit niet ter sprake zou
komen, zou ik het niet meteen in het eerste
gesprek gezegd hebben, maar wel in een van
de volgende gesprekken. Nu is het wel zo
dat in de ICT-sector relatief veel mensen met
autisme werken.
Mijn leidinggevende weet dat ik autisme
heb, de andere collega’s niet. Ik schaam me
er niet voor, maar veel mensen gaan dan
anders naar je kijken.
VANUIT HUIS
Een van de lastige dingen aan het werk
is het sociale contact. Op dit moment
werken we in ons team voornamelijk vanuit
huis. Als we vanuit huis werken hebben
we twee keer per dag een stand-up (een
werkbespreking) waarbij we bespreken wat
er na de vorige stand-up gedaan is, en wat
er tot de volgende stand-up gedaan gaat
worden. Ook is er tijdens zo’n stand-up
altijd tijd voor een gezellig praatje. De
ene keer doe ik daaraan mee, de andere
keer houd ik me wat meer afzijdig. Op
vrijdagmiddag hebben we een virtuele
vrijdagmiddagborrel, maar die sla ik
bijna altijd over. Dat doen trouwens wel
meer collega’s dus daarin ben ik niet de
enige. Het scheelt wel dat er in ons team
alleen maar leuke collega’s zitten, dan is

een praatje maken ook wat makkelijker.
Met collega’s waar je wat minder mee
samenwerkt, is dat wat lastiger; want waar
ga je over praten?
VOORDEEL
In mijn werk is autisme vaak een grote plus.
Als programmeur moet je veel uitdenken,
allerlei scenario’s uitwerken en fouten
oplossen. Soms is het even zoeken waar
zo’n fout zit, maar omdat de computer de
grootste autist is die er bestaat (hij voert
alles letterlijk uit wat je tegen hem zegt)
weet ik vaak snel de fout te vinden.”
Tekst: Henk Verschoor
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Bijbels dagboek
Profetisch Woord
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan Profetisch
Woord, een Bijbels dagboek over de profeten. Dit dagboek
is door structuur en uitleg ook geschikt voor jongeren met
autisme.
Naast de dagboekstukjes bevat Profetisch
Woord een algemene uitleg per profeet.
Net als de uitgaven Levend Woord en Bij
de Bron is dit dagboek opgebouwd aan de
hand van de vragen:
- wat staat er?
- wat betekent het?
- wat betekent het voor jou?

Gemeenten, de Gereformeerde
Gemeenten in Nederland, de Hersteld
Hervormde Kerk en de Oud Gereformeerde
Gemeenten een bijdrage.
Profetisch Woord verschijnt medio
november 2020 en is nu à € 17,90
(excl. verzendkosten) te reserveren.

Aan Profetisch Woord leverden predikanten
en ouderlingen uit de Gereformeerde

Activiteiten
Autisme in relatie

Jongeren met autisme

Donderdag 15 oktober 2020 spreken
ds. M. Joosse en een ervaringsdeskundig
echtpaar tijdens een bijeenkomst voor
mensen die in hun relatie te maken
hebben met autisme. Het thema van deze
bijeenkomst is Samen zoeken naar balans
– ervaringen uit de praktijk van een huwelijk
met autisme.

Voor jongeren met autisme en een (boven)
gemiddelde intelligentie wordt zaterdag
5 december 2020 een jongerendag
gehouden. Eén van de jongeren zal een
inleiding houden over Prikkelverwerking en
rust nemen.

Meer informatie

Studiedag Autisme thuis

Meer informatie

Donderdagavond 19 november 2020
wordt Bijbels dagboek Profetisch Woord
gepresenteerd. Aansluitend aan de
presentatie wordt er een gesprek gevoerd
over Autisme en geloven.

De voor 4 april geplande studiedag
van Platform Autisme in de kerk is in
verband met het coronavirus verplaatst
naar 28 november 2020. GZ-psycholoog
Bernadette van Rossum geeft in haar
lezing praktische handvatten om met
elkaar te werken aan herstel en het in
stand houden van relaties.

Meer informatie

Meer informatie

Presentatieavond dagboek
Profetisch Woord

Voor de activiteiten geldt dat deze doorgaan onder voorbehoud van maatregelen
rondom de verspreiding van het coronavirus.

Colofon
Deze nieuwsbrief verschijnt 4 x per
jaar en wordt verspreid onder de
mensen die bij Helpende Handen
geregistreerd staan als ‘betrokken bij
autisme’ of één van de contactgroepen ‘autisme’.
Voor alle toekomstige data in deze
nieuwsbrief geldt: Deo volente.
Redactie: Inge van Hell-van Dijke en
Bart-Jan Noorlander
Eindredactie: Siegbert Beukens

