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Een betaalde baan vinden en houden is voor veel mensen met Asperger lastig. 
Dat heeft meestal niets te maken met de kwaliteit van hun werk, maar met het 
feit dat een baan uit meer bestaat dan het uitvoeren van taken. Sociale contac
ten met collega’s en leidinggevenden horen er ook bij, net als de ongeschreven 
regels van de bedrijfscultuur en subtiele politieke spelletjes. Mensen met 
Asperger hebben daar vaak grote moeite mee. Gecombineerd met hun eer
lijkheid, perfectionisme en sensorische overgevoeligheid leidt dit tot allerlei 
frustraties en misverstanden. 

In Werken met Asperger legt Rudy Simone uit waarom en wanneer het misgaat 
bij werknemers met Asperger. In korte en overzichtelijke hoofdstukken licht 
ze veelvoorkomende problemen toe: van zintuiglijke overprikkeling tot mis
communicatie in lichaamstaal en pesten. Meer dan vijftig ervaringsdeskundigen 
met het syndroom van Asperger geven talloze, pijnlijk herkenbare voorbeelden 
van sociaal ongemak op de werkvloer. 

met een voorwoord van temple grandin:
‘Als ik dit boek dertig jaar geleden had gelezen, had ik ontzettend veel 
problemen op mijn werk kunnen voorkomen. Ik geloof oprecht dat dit 
boek mensen met een autismespectrumstoornis helpt om de baan te 
vinden die ze verdienen – en die baan te houden.’ 

Werken met Asperger is een praktische en waardevolle bron van informatie 
voor mensen met Asperger én hun collega’s, werkgevers en coaches. Het 
biedt niet alleen inzicht in mogelijke problemen en misverstanden, maar 
ook handvatten om juist optimaal gebruik te maken van de sterke kanten 
van mensen met Asperger.

Rudy Simone is auteur, adviseur en musicus 
en heeft zelf ook Asperger. Eerder verscheen 
van haar de bestseller Aspergirls, een wegwijzer 
voor meisjes en vrouwen met het syndroom 
van Asperger.
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Voorwoord

Dankzij mijn carrière heb ik een interessant leven, een leven waarin ik
mijn verstand kan gebruiken om werk te doen waar andere mensen waar-
dering voor hebben. Mensen uit het autismespectrum kunnen uiteen -
lopende banen hebben, van zeer technisch tot creatief tot data-invoer-
functies. Omdat ik sociaal onhandig was, overtuigde ik grote bedrijven
ervan dat ze me moesten inhuren om installaties voor vee te ontwerpen
door een portfolio met tekeningen en foto’s van voltooide projecten te
laten zien. Mensen vonden me vaak vreemd maar zodra ze mijn tekenin-
gen zagen, zeiden ze: ‘Wauw, heb jij die getekend?’ En daarna namen ze
me in dienst.

Ik koos voor een zelfstandige loopbaan en werkte de eerste twintig
jaar als ontwerper. Omdat ik freelancer was, bleven veel lastige sociale
situaties me bespaard. Ik ging naar de klant, ontwierp het project en was
een paar dagen of weken later weer weg. Tekenen en ontwerpen deed ik in
een rustige werkruimte thuis. Toen ik begin veertig was, kreeg ik een deel-
tijdaanstelling als professor aan de Colorado State University. Ik werk daar
nog steeds en heb daarnaast ook nog mijn freelance opdrachten.

Ik heb echt geboft dat ik een bloeiende carrière heb kunnen opbou-
wen, maar dat is niet vanzelf gegaan. Ik had veel leraren en mentoren die
me hielpen om het succes te vinden. Zo geloof ik ook dat dit boek mensen
uit het autismespectrum kan helpen om boeiend werk te vinden dat aan-
sluit op hun persoonlijke behoeften en talenten. Het kan leerkrachten en
familieleden van mensen uit het autismespectrum helpen om hen te steu-
nen wanneer ze beginnen te werken. Veel zaken die in dit boek worden
besproken had ik graag geweten toen ik jong was. Hieronder staan mijn



adviezen voor mensen met Asperger op basis van mijn eigen ervaringen,
ter aanvulling en completering van de inzichtelijke ideeën en strategieën
van Rudy Simone.

1. Maak gebruik van je talenten

Voor mijn werk gebruikte ik mijn visuele manier van denken, iets waar ik
goed in was. Als beelddenker kan ik apparaten driedimensionaal in mijn
hoofd testen zoals ze in de werkelijkheid zouden functioneren, als een
computer dus. Andere mensen hebben weer andere talenten. Uit de hon-
derden gesprekken die ik met mensen uit het spectrum heb gevoerd heb
ik geleerd dat hun talenten vaak in drie basistypen uiteenvallen, ze zijn:
1) beelddenkers, 2) patroondenkers (muzikale en wiskundige geesten), of
3) woord-detaildenkers. Beelddenkers zijn geschikt voor bijvoorbeeld gra-
fisch ontwerpen, computeranimaties, architectuur, werken met dieren en
industrieel ontwerpen. Patroondenkers zijn vaak goed in programmeren,
wiskunde en statistiek. Woord-detaildenkers kunnen weer uitblinken in
technisch schrijven, journalistiek, archiveren en de verkoop van specialisti-
sche producten. Ik ken verschillende mensen met Asperger die verkoper
zijn en gewaardeerd worden om hun uitgebreide kennis van de producten.
Je vraagt je misschien af hoe iemand met Asperger iets kan verkopen als
hij of zij geen sterke sociale vaardigheden heeft. Welnu, zakelijke uitwisse-
lingen zijn vaak heel anders dan sociale; er is vaak een script voor, zoals bij
een toneelstuk. Zo was ik erg goed in het verkopen van advertentieruimte in
een tijdschrift voor veehouders, nadat ik eenmaal over de eerste schroom
heen was. Ik heb zelfs in een winkel ‘gewerkt’. Ik zat mijn boek te signeren
in een boekhandel toen er zich een zeldzame gelegenheid voordeed.
Omdat er niemand naar mijn tafel kwam, begon ik door de winkel te lopen
en boeken te verkopen. Ik benaderde stelletjes en gezinnen en verkocht
uiteindelijk vijfenzestig ingebonden boeken in zes uur. Ik had nog nooit
eerder in een winkel gewerkt, maar ik merkte dat ik er best goed in was.
Onderschat dus nooit waartoe je in staat bent.
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2. Schep randvoorwaarden

Ik koos ervoor om niet tegen klanten te zeggen dat ik autisme had, maar ik
stelde wel bepaalde eisen waardoor het gemakkelijker voor me werd (en in
sommige gevallen mogelijk) om mijn werk te doen. Om fouten en miscom-
municatie te voorkomen vroeg ik altijd zeer expliciete instructies zodat ik
precies wist wat er van me werd verwacht. Soms was dat lastig. Ik wilde
niet zoveel vragen dat de klant het gevoel kreeg dat hij het ontwerp zelf
aan het uitdenken was, maar ik moest wel precies weten hoe de te ontwer-
pen apparatuur behoorde te functioneren. Zo had ik een keer een klant die
een installatie wilde die tweehonderd stuks vee per uur zou aankunnen,
terwijl er voor de bediening steeds maar drie mensen beschikbaar waren.
Dat bleek niet uit de instructies van die klant; er stond alleen in dat de
installatie ‘arbeidsextensief’ moest zijn. Dat was te vaag! Zorg dus dat je
aan je leidinggevenden en/of klanten vraagt dat ze je precies vertellen wat
ze willen. Ik vond het ook moeilijk om lange, uitgebreide instructies te ont-
houden. Tijdens vergaderingen maakte ik aantekeningen zodat ik een
gedetailleerde beschrijving van het project op papier had. Of je deze pro-
blemen nu herkent of niet, het is een goed idee om heldere instructies op
papier te krijgen zodat je iets concreets hebt om je in de loop van het pro-
ject op te kunnen richten. Hiermee kun je voorkomen dat je baas of klant
ontevreden over je is.

Voor iemand met Asperger die in een kantoor, fabriek of winkel werkt,
is de grootste hindernis soms zijn of haar sensorische gevoeligheid. Som-
migen kunnen niet tegen het geflikker van tl-buizen; voor hen voelt het
alsof ze in een disco staan met stroboscooplampen. Anderen kunnen maar
weinig achtergrondgeluiden verdragen wanneer ze aan het werk zijn. In
dit boek staan veel nuttige tips om je daartegen te wapenen. Het stuk over
kantoortuinen past helemaal in mijn straatje. Ik had mijn ontwerpen nooit
in een rumoerige open ruimte kunnen tekenen. Zoals de meeste mensen
uit het spectrum werk ik het best op een rustige plek. Sensorische gevoe-
lighed kan extreem variëren, het is dus belangrijk een zintuiglijke omge-
ving te vinden of maken die aan je behoeften voldoet.
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3. Vermijd jaloezie 

Een van de ergste problemen die ik ondervond, was de jaloezie van mijn
collega’s. Een keer was ik door de directeur ingehuurd voor het ontwerp
en de installatie van een apparaat. De ingenieur van het bedrijf had het
gevoel dat ik zijn territorium was binnengedrongen, dus begon hij over me
te ‘vuilbekken’ bij de andere managers. In een ander bedrijf werd mijn
installatie moedwillig beschadigd door andere werknemers. Ik heb zelfs
ooit over een geval gehoord waarbij een jaloerse collega pornografisch
materiaal op de computer van een medewerker met Asperger installeerde
in de hoop dat de laatste ontslagen zou worden. De jaloerse collega was
onzeker over zijn eigen talent en vreesde dat de tekeningen van de werk-
nemer met Asperger ‘te goed’ waren.

Ik leerde de strijd met jaloezie aan te gaan door jaloerse mensen meer
bij mijn projecten te betrekken. Ik vroeg hen om adviezen of gaf compli-
menten over de installaties die zij hadden gebouwd. Zo kwam ik erachter
dat mensen jaloers werden omdat het ontwerpen me zo gemakkelijk
afgaat. Meestal was ik heel snel klaar met tekenen, maar om te voorkomen
dat iemand jaloers werd, wachtte ik vaak nog een dag of twee, drie voordat
ik het ontwerp naar de klant stuurde. Ook al heb je niets verkeerds gedaan,
zulke foefjes moet je soms uithalen om te voorkomen dat je problemen
krijgt die het succes van je project kunnen ondermijnen.

4. Voorkom problemen op het werk

Tijdens mijn reizen ben ik twee problemen tegengekomen die het werk
van iemand met Asperger kunnen ruïneren, ook al oefent diegene dat
werk al jaren succesvol uit. De eerste is gek genoeg een promotie. Ik heb
verschillende mensen uit het spectrum gesproken die een goede baan
hadden op het gebied van bijvoorbeeld tekenen/ontwerpen, sportjourna-
listiek en onderzoekswetenschap, maar die hun baan kwijtraakten nadat
ze een managementfunctie hadden gekregen. Ze konden gewoon niet
tegen de druk. Sommige mensen kunnen maar beter zorgen dat ze geen
promotie krijgen.
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Een andere bron van conflicten kan een wisseling binnen het manage-
ment zijn. Als een sympathieke leidinggevende wordt vervangen door een
minder begripvol persoon kan dat rampzalig zijn voor iemand uit het spec-
trum. Opeens wordt iemands anders-zijn niet getolereerd, waardoor er
snel een zeer onaangename sfeer op de werkvloer ontstaat die pas ver-
dwijnt als de werknemer vertrekt of wordt ontslagen.

Als dat gebeurt of er een andere ongelukkige situatie ontstaat en de
persoon om wie het draait zijn of haar baan kwijtraakt, komen er vaak ook
nog andere problemen bij kijken, bijvoorbeeld als hij of zij geen back-ups
van zijn werk heeft gemaakt. Ik heb verschillende oudere mensen met
Asperger gesproken die hun baan kwijtraakten nadat er een reorganisatie
binnen het bedrijf had plaatsgevonden, maar die nooit voorbeelden van
hun werk hadden bewaard voor hun portfolio. Al hun werk was achter -
gebleven. Onder hen was een ingenieur die geen enkele tekening had
bewaard. Een ander kon op geen enkele manier aantonen dat hij ooit een
verkoophandboek had geschreven. Ik heb geleerd dat je, als je jezelf dan
niet met woorden kunt verkopen, voorbeelden van je werk aan mogelijke
werkgevers moet laten zien. Een goed portfolio kan net als een cv helpen
bij het vinden van een baan. Maak kopieën van je beste werk en neem ze
mee naar huis (aan elektronische media heb je niets meer zodra ze verou-
derd zijn). Om geen vertrouwelijkheidsclausule te schenden kun je steeds
kleine stukken van je tekeningen of geschreven documenten laten zien. Je
portfolio moet er professioneel uitzien en er moeten vier of vijf voorbeel-
den van je beste werk in zitten. Kies voorbeelden die passen bij de baan
waar je naar solliciteert. Als je bijvoorbeeld solliciteert naar een baan als
journalist moeten de stukjes die je voor de schoolkrant hebt geschreven
ook in je portfolio worden opgenomen. Maar er moeten weer geen artike-
len tussen zitten over extreme politieke stromingen, seks of religie. Het is
beter voor je werk als je deze onderwerpen erbuiten laat. Zorg dat je een
goede portfolio hebt, zelfs wanneer je denkt nog lang hetzelfde werk te
blijven doen. Soms gebeuren er dingen waar je geen vat op hebt en daar
moet je op voorbereid zijn.

Mocht je deze adviezen nuttig vinden, dan zul je dit boek helemaal
geweldig vinden. Het is ontzettend bruikbaar voor mensen met hoog-
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functionerend autisme, die dagelijks fulltime op dezelfde werkplek zijn. De
stukken over sociale problemen op de werkvloer zijn zeer waardevol.
Gedurende mijn loopbaan heb ik voor twintig grote klanten gewerkt en
voor meer dan tweehonderd kleinere. Als ik dit boek had gelezen toen ik begin
twintig was, waren veel problemen met collega’s me bespaard gebleven.

Ik geloof echt dat dit boek mensen uit het autismespectrum kan helpen
om het werk te krijgen en te behouden dat ze verdienen. En de hele wereld
zal de vruchten plukken van hun passie en vindingrijkheid.

Temple Grandin
Auteur van Thinking in Pictures, Developing Talents en The Way I See It
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Inleiding

Toen ik onderzoek deed voor mijn boek 22 Things a Woman Must Know If
She Loves a Man With Asperger’s Syndrome (2009), stuitte ik op een terug-
kerend thema: de meerderheid van de volwassenen met Asperger die ik
sprak, had grote moeite om de kost te verdienen. De meesten waren werk-
loos of arbeidsongeschikt, sommigen werden nog steeds door hun ouders
onderhouden, anderen redden het alleen omdat ze getrouwd waren met
iemand met een goed inkomen en een goede zorgverzekering. Velen werk-
ten als zelfstandige, sommigen met succes, maar de meesten in die cate-
gorie waren manusjes-van-alles die hun kostje bij elkaar scharrelden met
uiteenlopende baantjes. Hun ervaringen vormden een weerspiegeling van
die van mezelf; ik dacht altijd dat ik de enige was die, ondanks mijn vele
toepasbare talenten, niet in de wereld van de voltijdbanen paste. Dit heeft
elk aspect van mijn leven gekleurd en is van negatieve invloed op mijn
eigenwaarde, financiën, relaties en gezondheid geweest. Toen ik ontdekte
dat zoveel andere mensen dezelfde strijd streden, voelde ik de behoefte
om daar iets aan te doen. Ik ging op onderzoek uit en zette alle factoren op
een rij die medebepalend waren voor het succes van een werkervaring,
zowel voor de werkgever als voor de werknemer met Asperger.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat er culturele verschillen bestaan
tussen mensen met het syndroom van Asperger en mensen zonder. Die
verschillen vallen vooral op in een werkomgeving waar mensen een groot
deel van de dag feitelijk gevangen worden gehouden. Denk eens aan de
verschillen in communicatiestijlen, lichamelijke behoeften, behoefte aan
instructies en supervisie en de kijk op tijdschema’s. Voeg daar de persoon-
lijke sociale angsten en de onafhankelijke inslag van de persoon met
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Een betaalde baan vinden en houden is voor veel mensen met Asperger lastig. 
Dat heeft meestal niets te maken met de kwaliteit van hun werk, maar met het 
feit dat een baan uit meer bestaat dan het uitvoeren van taken. Sociale contac
ten met collega’s en leidinggevenden horen er ook bij, net als de ongeschreven 
regels van de bedrijfscultuur en subtiele politieke spelletjes. Mensen met 
Asperger hebben daar vaak grote moeite mee. Gecombineerd met hun eer
lijkheid, perfectionisme en sensorische overgevoeligheid leidt dit tot allerlei 
frustraties en misverstanden. 

In Werken met Asperger legt Rudy Simone uit waarom en wanneer het misgaat 
bij werknemers met Asperger. In korte en overzichtelijke hoofdstukken licht 
ze veelvoorkomende problemen toe: van zintuiglijke overprikkeling tot mis
communicatie in lichaamstaal en pesten. Meer dan vijftig ervaringsdeskundigen 
met het syndroom van Asperger geven talloze, pijnlijk herkenbare voorbeelden 
van sociaal ongemak op de werkvloer. 

met een voorwoord van temple grandin:
‘Als ik dit boek dertig jaar geleden had gelezen, had ik ontzettend veel 
problemen op mijn werk kunnen voorkomen. Ik geloof oprecht dat dit 
boek mensen met een autismespectrumstoornis helpt om de baan te 
vinden die ze verdienen – en die baan te houden.’ 

Werken met Asperger is een praktische en waardevolle bron van informatie 
voor mensen met Asperger én hun collega’s, werkgevers en coaches. Het 
biedt niet alleen inzicht in mogelijke problemen en misverstanden, maar 
ook handvatten om juist optimaal gebruik te maken van de sterke kanten 
van mensen met Asperger.
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