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Weg 
met de regels

Ervaringsdeskundige Willem van Spaendonck 
wil de arbeidsparticipatie van mensen met 
autisme vergroten 



18
 d

ec
em

be
r 

20
14

9 

Willem van Spaendonck is zelfbenoemd kwartier-
maker van autisten. In die rol werkt hij hard aan 
een bijeenkomst om mkb’ers en mensen met autis-
me nader tot elkaar te brengen. Van UWV en ge-
meenten verlangt hij veel meer flexibiliteit. ‘Iedere 
oplossing die minder kost dan de uitkering plus 
uitvoeringskosten zou omarmd moeten worden.’
TekST: PeTer BoorSma, Beeld: PeTer arno Broer

e bijeenkomst die Wil-
lem van Spaendonck 
in februari of maart wil 
organiseren, is bedoeld 
voor autisten en werkge-
vers – met name mkb’ers. 
Die twee groepen moeten 

met elkaar in gesprek komen, elkaar 
beter leren kennen. Jobcoaches, 
UWV’ers en gemeenteambtenaren 
zijn mondjesmaat welkom. “Ik ben 
bij bijeenkomsten geweest met 
honderd man, van wie welgeteld vijf 
werkgevers. De verhouding was er 
helemaal zoek.” De sprekers zijn ge-
regeld en er is een ‘hartstikke mooi’ 
programma. Alleen de locatie is nog 
niet rond. Ook daarvoor geldt: liever 
niet bij UWV of een gemeente. Dus 
wie nog een zaal beschikbaar heeft 
voor tachtig man…
Van Spaendonck is kwaliteitsmana-
ger bij U-Stal, een Utrechts bedrijf 
dat gespecialiseerd is in het beheer 
van fietsenstallingen. Daarnaast is 
hij als zelfbenoemd kwartierma-
ker druk in de weer voor mensen 
met autisme. Van Spaendonck wil 
autisten en werkgevers met elkaar 
laten kennismaken. “Het gaat niet 
zozeer om vacatures, maar om 
de bereidheid met elkaar mee te 
denken. Je moet het niet te ingewik-
keld maken”, aldus Van Spaendonck, 
die zich onlangs een hoedje schrok 
van het plan van een bank om te 

onderzoeken of er onder het eigen 
personeel draagvlak is voor het aan-
nemen van arbeidsgehandicapten. 
“Daarmee maak je het te groot. Zo 
beangstig je je eigen medewerkers.”

anderS
Van Spaendonck werd 45 jaar gele-
den geboren in Deventer. Na het 
afronden van de Laboratoriumschool 
en het behalen van het SPD-boek-
houden werkte hij bij zo’n dertig ver-
schillende bedrijven. In 2007 stelde 
hij zich de vraag waarom hij toch 
steeds zijn baan kwijtraakte. Als het 
niet aan zijn IQ of inzet lag, moest 
het wat anders zijn. ‘Wat anders’ 
bleek autisme.  
Na aanvankelijk te zijn afgewezen 
– “volgens de brief van het UWV 
was ik 4.500 dagen te laat met mijn 
aanvraag” –, kreeg hij een Wajong-
uitkering en later ook een WSW-
status. In 2010 kon hij aan de slag 
bij U-Stal, eerst voor een dag betaald 
en vier dagen als stage, inmiddels 
voor drieënhalve dag betaald en met 
een vast contract. 
Een bijeenkomst op kantoor van zijn 
jobcoach bracht Van Spaendonck 
op het idee om zich in te zetten 
om meer mensen met autisme aan 
het werk te krijgen. Een aanwezige 
dagvoorzitter wilde hem wel introdu-
ceren bij andere evenementen, zodat 
hij zijn netwerk kon uitbreiden. >

D

Iemand van UWV vroeg hem daar 
een verhaal te houden en zo kwam 
de bal aan het rollen. 
UWV-Voorlichting aan werkgevers 
over het aan het werk helpen van 
arbeidsgehandicapten gaat vooral 
over de financiële regelingen, zo 
ontdekte Van Spaendonck. “Maar 
dat interesseert werkgevers niet 
zoveel. Die willen vooral ontzorgd 
worden, met een no risk-polis voor 
als de mensen ziek worden.” Het 
allerbelangrijkste is echter dat UWV 
en gemeenten weten wie ze in de 
bakken hebben. “Ik zou in hun geval 
alle re-integratieactiviteiten stopzet-
ten om eerst in kaart te brengen wat 
mensen kunnen. Want ik heb sterk 
de indruk dat ze dat nog steeds niet 
weten.” 
Wil je het goed doen, dan moet je 
van alle mensen een profiel maken 
– inclusief gebruiksaanwijzing! – 
zodat de werkgever weet wat er 
nodig is om hem of haar goed te 
laten functioneren. “Dat verschilt 
natuurlijk van persoon tot per-
soon. Bij mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt is de variëteit 
gewoon groter. In mijn geval zijn 
de voorwaarden om goed te kun-
nen werken: een rustige werkplek, 
weinig stress en duidelijke, afgeba-
kende taken. Eerder werkte hier een 
collega die de gewoonte had de deur 
hard dicht te slaan. Daar kon ik heel 
slecht tegen.” 
Mensen met autisme haken volgens 
Van Spaendonck vaak af op de uni-
versiteit omdat ze de zelfstandigheid 
niet aankunnen. Ze hebben meer 
structuur nodig. Ze komen dan als 
vwo’er in de bakken, terwijl ze veel 
meer in hun mars hebben, als er 
maar aan een aantal voorwaarden 
wordt voldaan. “Een autist krijgt 
heel veel prikkels binnen. Dat maakt 
concentreren zo lastig.”

Vooroordelen
Van Spaendonck leert veel van het 
organiseren. Zo heeft hij leren 
spreken voor groepen. Onlangs 
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sprak hij een paar woorden bij de 
uitreiking van het eerste exemplaar 
van het boek Social Enterprise aan 
VNO-voorzitter Hans de Boer. Verder 
blijkt hij een uitstekend netwerker te 
zijn. Via LinkedIn staat hij in contact 
met zeshonderd mensen, onder wie 
enkelen die landelijk actief zijn. Een 
vraag aan staatssecretaris Klijnsma 
bij een bijeenkomst van Locus leidde 
tot een uitnodiging om lid te worden 
van de klankbordgroep Wajong van 
het ministerie van Sociale Zaken. Na 
een gesprek met directeur Bert van 
Boggelen is er een mogelijkheid dat 

zijn activiteit wordt geadopteerd door 
de Normaalste Zaak, een netwerk 
van MKB-ondernemers en grote 
werkgevers die het ‘de normaalste 
zaak’ vinden dat iedereen de kans 
krijgt om naar vermogen deel te 
nemen aan de arbeidsmarkt. En bur-
gemeester Van Zanen van Utrecht 
heeft zich bereid verklaard keynote 
speaker te zijn op de bijeenkomst 
voor autisten en mkb’ers.
Bang voor stigmatisering is Van 
Spaendonck niet. “Ik ben heel open 
over mijn autisme. Sommigen vin-
den dat je autisme moet benoemen 
als kwaliteit. Ik zie het toch als een 
beperking. Niet voor niets ben ik 
dertig banen kwijtgeraakt. Dan kun 
je er maar beter over vertellen, want 
veel banger ben ik voor de vooroor-
delen over autisme. Zo zijn er altijd 
wel drie of vier mensen in de zaal die 
bij een autist denken aan Rainman, 
uit de gelijknamige film.”
Van Spaendonck heeft overigens wel 
degelijk zijn talenten. “Laat mij maar 
alles uitzoeken over bijvoorbeeld 
een nieuwe aanbestedingswet. Als 
ik maar iets meer tijd krijg en mijn 
taak duidelijk wordt afgebakend, dan 
gaat dat uitstekend.” 
Softwaretester is een functie die 
vaak in een adem genoemd wordt 
met geschikt werk voor mensen met 
autisme. Maar veel meer functies 
komen in aanmerking, benadrukt 
Van Spaendonck. Cameratoezicht 
is iets wat velen goed ligt. Er zijn 
bekende kunstenaars met autisme, 
uitstekende tekstschrijvers ook. Er 
is een biostatisticus die een wiskun-
detheorie heeft bedacht. En denk in 
dit verband ook aan Diederik Weve, 
senior consultant process technical 
safety bij Shell. “Autisten zijn analy-
tisch vaak sterk. Tenminste, onder de 

juiste voorwaarden: structuur, weinig 
stress en afgebakende taken.”

aBSUrd
Van Spaendonck was onlangs in de 
bedrijfskantine van de Rabobank en 
verbaasde zich daar over de unifor-
miteit van het personeelsbestand. “Ik 
zag daar blanke mensen tussen de 35 
en 45 jaar en allemaal goed ter been. 
Of er een autist tussen zat kon ik 
natuurlijk niet zien, maar er was in 
ieder geval niemand in een rolstoel.” 
Bij zijn werkgever U-stal is dat 
anders. “Hier heeft 90 procent van 
de mensen bij aanvang een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Dat gaat uit-
stekend. Zo werkt er een leidingge-
vende zonder enige vervolgopleiding. 
E-mailen is een probleem, maar als 
leidinggevende is hij absoluut top: 
hij voelt perfect aan hoe het met zijn 
mensen gaat.”
In het invoeren van een quotum voor 
werkgevers ziet Van Spaendonck 
niets. “Arbeidsgehandicapten 
worden dan in dienst genomen als 
excuus-Truus. Bovendien is het een 
rigide, absurde regeling. Een dag 
betaald werken en vier dagen stage – 
zoals ik hier begonnen ben – dat had 
officieel nooit gemogen, terwijl juist 
deze opzet me weer aan het werk ge-
holpen heeft. Daarbij tellen mensen 
met een verdiencapaciteit van meer 
dan 100 procent niet mee.”
Van Spaendonck is ervan overtuigd 
dat het flexibeler moet en kan. 
“Eigenlijk moet iedere oplossing die 
minder kost dan de uitkering plus de 
uitvoeringskosten, omarmd worden. 
Dat leidt voor de gemeente tot een 
afname van de zorgvraag en mis-
schien van criminaliteit. Maar vooral 
voor de mensen die het betreft, is het 
een wereld van verschil.” *

‘ Stop de re-integratieactiviteiten 
en kijk eerst eens wat mensen 
kunnen’

Aanbod aan Divosa
Bij UWV moesten ze er enkele weken over nadenken, 
waarna besloten werd toch geen gebruik te maken van het 
aanbod van Willem van Spaendonck om gratis vier uur 
per twee weken advies te geven over autisme en werk. “Ze 
wisten gewoon niet waar ze mij moesten onderbrengen; 
daarover blijf ik mij verbazen.” Hapt divosa wel toe? Vier 
uur in de twee weken gratis advies over autisme, zonder 
kosten? “Ik ben benieuwd.”


