
Aan het werk
met autisme

lees meer



Autisme en werk

Voor veel mensen met een vorm van autisme is het 

lastig om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. 

53% van alle volwassenen met autisme heeft geen 

betaalde baan. Zonde van al dat potentieel vinden wij! 

En bovendien onnodig, want uit onderzoek en ervaring 

weten we bij Script dat je kenmerken van autisme heel 

goed kunt ontwikkelen tot bruikbare vaardigheden in 

vakgebieden zoals de ICT. Script biedt leerwerktrajecten 

om van jou een programmeur te maken.

Argumenten
en instructies

Weg vinden in  
complexe en sociale 
werkelijkheid

Software 
ontwikkelen

Gestructureerd  
en logisch werken

Logisch redeneren

Oog voor detail

Nauwkeurig  
kunnen werken

Voorspelbaarheid  
en veiligheid

Solistisch werken

Development

Input Output

Autisme

Aanleren  
regels en scripts

Controle

Focus



Het motiveert enorm als je werk kunt doen dat je leuk vindt, of nog 

beter, waar je van nature goed in bent. Daarom gebruiken we bij Script 

juist de kenmerken van autisme en verbinden deze met de skills die een 

programmeur nodig heeft. Dus maak werk van je interesse in computers, 

programmeren of ICT en vergroot je kansen op het vinden van een baan. 

Geen aangepast werk, gewoon werk!
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Script biedt verschillende trajecten op het gebied van 

ICT voor mensen met (een vermoeden van) autisme 

en/of hoogbegaafdheid. Bij ons leer je programmeren 

volgens een gestructureerd programma dat we 

afstemmen op jouw individuele behoeften en 

kwaliteiten. Met of zonder een vast tijdsverloop. En met 

een eigen planning en volgorde. Kun je bijvoorbeeld al 

programmeren, maar heb je moeite met structureren? 

Dan stap je verder in het traject in. Leer je snel, maar 

heb je geen programmeerervaring? Dan staat er een 

uitdagend leertraject voor je klaar.

Onze aanpak



Met het ICT leerwerktraject word je in 9 maanden opgeleid 

tot junior software developer. De focus ligt primair op de ICT 

inhoudelijke ontwikkeling. Voor deelname moet je over enkele 

werknemersvaardigheden beschikken. Na het succesvol 

afronden van de scholing bemiddelen wij in het vinden van werk.

In het maatwerktraject is er volop aandacht voor jouw 

persoonlijke ontwikkeling. Naast ICT inhoudelijke doelen werk je 

aan persoonlijke leerdoelen. Hierbij kun je denken aan:

• Uitzoeken wat je belastbaarheid is;

• Leren om hulp vragen;

• Leren samenwerken;

• Toewerken naar een fijne en gezonde dag- en 

weekstructuur;

• Leren omgaan met jouw autisme op de werkvloer.
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Ons streven is gelijke kansen voor 
iedereen. Wij bieden je een plek 
om jezelf te ontwikkelen in een 
sociale omgeving. Bij Script heb 
je houvast en perspectief.

Al onze medewerkers hebben een achtergrond in de 

GGZ en/of ICT en weten daarom als geen ander hoe 

beide sectoren elkaar kunnen versterken. Ons team 

van specialisten zet zich met ziel en zaligheid in voor de 

maximale zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling 

van iedereen met (een vorm van) autisme en/of 

hoogbegaafdheid.

• We zijn HKZ gecertificeerd

•  Ons leerwerktraject is CRKBO geregistreerd

• Onze begeleiders zijn uitsluitend HBO+ opgeleid

• We zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg



Adres
Europaweg 31
9723 AS Groningen

Telefoon
050 211 24 65

E-mail
info@script.nl

Meer informatie over autisme en werk vind 

je op onze website www.script.nl. Bellen 

mag ook. We zijn van maandag t/m vrijdag 

bereikbaar tussen 9.00 uur en 17.00 uur op 

telefoonnummer 050 211 24 65. Of stuur een 

mail naar info@script.nl.

Contact


