
Kun je iets over jezelf vertellen? 
Mijn naam is Sander, ik ben 18 jaar oud en woon in Apeldoorn, 
samen met mijn ouders, broer en zus. 

Heb je hobby’s?
Ik houd van Netflix kijken, gamen, tekenen en mountainbiken.

En hoe ging het op school?
Eerst deed ik Vwo en toen Havo. Begin dit jaar ben ik helemaal 
afgehaakt. Of eigenlijk moest ik van school af, terwijl ik al in mijn 
laatste jaar zat. Ik kwam maar 0,7 punt tekort. Ze dachten dat ik 
het toch niet zou redden. Dat had te maken met mijn autisme. 

Hoe reageerde je?
Ik weet het niet. Weg van school, zonder diploma, ik wist niet 
wat ik moest doen. Ik zat een beetje thuis te gamen. Een leraar 
van mijn school en mijn ouders hebben deze IT-talentwerkplek 
voor mij gevonden. 

Hoe ging dat?
We gingen hier eerst eens kijken en het was voor mij meteen 
duidelijk. Dit leek me wel wat. Ik had vanwege mijn autisme al 
een indicatie en via de gemeente is toen financieel geregeld dat 
ik hiernaar toe kon. De week erop kon ik al beginnen. Ik vind het 
hier prima.

In gesprek met Sander
Wat leer je hier?
Ik leer websites bouwen en programmeren en kom 
hier vier ochtenden per week. Iedereen woont nog 
thuis. We praten wel af en toe met elkaar, maar ver-
der zien we elkaar nooit. Dat hoeft ook niet voor mij. 

Wat maakt deze plek voor jou beter dan school?
Je hebt hier je eigen werkplek, veel minder prikkels. 
Er is veel begeleiding en je kan je eigen ding doen, 
zonder tijdsdruk. 

En hoe is de sfeer onder elkaar?
Alle jongens hier hebben wel wat, de meesten met 
autisme,  en er is ook een jongen met het chronische 
vermoeidheidssyndroom. Dat vind ik fijn. Dan ben je 
allemaal gelijk. 

Hoeveel tijd breng je hier door?
Ik kom hier 4 dagdelen, dat is voor mij ook genoeg 
want ik kan me niet langer concentreren. Dat merkte 
ik ook op de Havo, terwijl dit eigenlijk voor mij te 
makkelijk was. Mijn rapport was altijd heel goed. Er 
waren alleen teveel kinderen om mij heen, te veel 
geluid. Ook begrepen de leraren mij niet. Ik was te 
veel boos dan moest ik weer de klas uit.



Postbus 19129 * 3501 DC Utrecht * T 030 789 20 00 * www.movisie.nl * info@movisie.nl 

Wie zijn er belangrijk in jouw leven?
Mijn ouders, broertje en zus zijn heel belangrijk voor mij, zij zijn er 
altijd. Zij hebben ook meegemaakt dat ik op de basisschool en daarna 
ook een tijd op de middelbare school een tijd lang gepest werd. Daar 
heb ik toen veel last van gehad. Gelukkig ben ik er niet depressief van 
geraakt. Nu gaat het een stuk beter, hier zijn aardige jongens, ik voel 
me hier welkom en geaccepteerd als persoon. 

Hoe zie jij je toekomst?
Daar denk ik weinig over na. Dat is ver weg en te moeilijk. 

Denk je weleens na over zelfstandig wonen? 
Ja, ik woon nu nog bij mijn ouders, maar ik hoop dat ik straks alleen 
in een appartement kan wonen. Ik weet niet in welke stad. Misschien 
met een begeleider in de buurt om mij af en toe te helpen. 

En hoe zie jij een werkende toekomst?
Ik wil wel bijdragen aan de maatschappij. Ik hoop van mijn hobby 
mijn beroep te maken. Liefst een baan in de ICT bij een gewoon 
bedrijf, maar ik weet niet of dat lukt. Dat hangt ook af hoe strikt mijn 
werkgever is en of hij rekening met mij wil houden. Ik werk graag in 
een rustige omgeving met afwisselende taken en goede werkbege-
leiding. Geen vaste werktijden maar aangeven hoeveel uur ik in de 
week moet maken. Dan kan ik zelf bepalen wanneer ik werk. Eigenlijk 
ben ik nu best tevreden met hoe het nu gaat.

Waar loop je nu tegenaan in het dagelijks leven?
Ik vind het plannen van dingen heel lastig, dat merkte ik ook al op 
school. ’s Ochtends op tijd komen vind ik moeilijk. Je hoeft hier niet 
per sé om 9.00 uur te beginnen. 

En nog meer dingen?
Ook vind ik het soms lastig om met bepaalde gebeurte-

nissen om te gaan. Ik fiets altijd hier naartoe en dat 
gaat heel goed. Maar wanneer de weg open- 

gebroken is ontstaat er een soort error in mijn 
hoofd. Dan denk ik later “ik had ook kunnen 
kijken of ik er gewoon omheen kon fietsen”. 
Als er dingen veranderen of ik het niet ken, 
dan weet ik het niet meer. Ook gesprekken 
zoals dit, met open vragen, vind ik lastig. 
Dan weet ik niet waar ik moet beginnen. 

Heb je ook nog een bijbaantje?
Toen ik 14 jaar was had ik nog wel een 

krantenwijk, maar daar verdiende ik zo 
weinig mee dat ik gestopt ben. Nu ga ik 

hiernaar toe. Na een ochtend hier ben 
ik moe, dan kan is ‘s middags niets 

meer doen. Ik woon nog bij  
mijn ouders dus krijg ik  

geld van hen. 
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