
Aandachtspunten
AutiTalent	  	  -‐ Paul	  Vermeer

• AutiTalent	  na	  10	  jaar
• Succesfactoren

– 7	  Doelstellingen
– Business	  Model	  
– Werkinstructies
– ABC

• Politie,	  buitengewone	  Business	  Case (Jory	  de	  Groot)
– Camerabeeldspecialisten
– Waarom	  gezocht	  naar	  mensen	  met	  autisme?
– Welke	  resultaten
– Plannen	  voor	  de	  toekomst

??	  Interactief



AutiTalent	  is	  a	  social	  enterprise	  &	  
employer for people with autism!

• AutiTalent	  BV	  – The	  Netherlands,	  Utrecht	  
• Start	  date:	  2007,	  August	  1st
• 48	  employees	   &	  	  	  	  7	  members	  in	  the Ateam
• 185	  customers &	   175	  people in	  10	  years
• Turnover	  2016	  – €	  1,3	  M	  	  &	  ‘Profit’	  €	  70	  K

We	  believe in	  3	  core values :
• Talents of	  Autism è Quality
• Professional	  Services	   è Customer	  Intimacy
• Social	  Responsibility è Customer	  Satisfaction



AutiTalent	  
7	  Targets

1. Many	  more	  people	  with	  autism	  on	  suitable	  paid	  jobs
2. Only	  satisfied	  customers
3. Suitable	  positive	  financial	  result	  
4. Working	  with	  pleasure	  in	  the	  A-‐team
5. Suitable	  partnerships	  with	  related	  organisations
6. Suitable	  growth	  in	  employees,	  customers	  &	  finances

7. To	  support	  social	  entrepreneurs	  
to	  copy	  our	  business	  model

to	  other	  AST	  people	  !





De	  informatieverwerking	  van	  mensen	  met	  autisme	  
is	  anders.	  Waardoor	  zij	  veel	  werkzaamheden	  

buitengewoon	  goed	  uitvoeren!



Werkinstructie	   (Bron	  Wikipedia)	  

• Een werkinstructie is	  een instructie om	  bepaalde	  werkzaamheden	  
zelfstandig	  uit	  te	  kunnen	  voeren.

• Een	  werkinstructie	  dient	  aan	  de	  volgende	  voorwaarden	  te	  voldoen:
– het	  is	  zodanig	  beschreven	  dat	  een	  persoon	  het	  werk	  kan	  

uitvoeren,	  zelfs	  als	  deze	  dit	  voor	  het	  eerst	  doet;
– de	  mate	  van	  detaillering	  (het	  detailleringsniveau)	  dient	  niet	  verder	  

te	  gaan	  dan	  de	  vakbekwaamheid	  van	  de	  uitvoerende;	  dat	  wil	  
zeggen	  dat	  de	  uitvoerende	  met	  het	  kennisniveau	  dat	  voor	  zijn	  
functie/rol	  benodigd	  is	  de	  werkinstructie	  kan	  begrijpen.

• Dus	  meestal	  niet	  een	  half	  A4-‐tje,	  soms	  20	  kantjes	  !



Werkinstructie	  vormen



Ons	  ABC

Autisme

Begeleiding

Cruciaal

Samenwerking	  drie	  partijen:
• AutiTalent
• Opdrachtgever
• Jobcoach



Onze	  diensten

Advisering
Op	  het	  gebied	  van	  
autisme	  &	  werk

Werving
Exclusief	  in	  kandidaten	  

met	  autisme

Digitalisering
Van	  allerlei	  dossiers	  

en	  archieven

Detachering
In	  ondersteunende	  
bedrijfsprocessen



Codewoord:	  C	  A	  T

Camerabeeldspecialisten



WANTED	  !



Criminelen	  Achter	  Tralies

Camerabeeldspecialisten

Impact!



Politie	  case	  via	  You Tube

https://www.politie.nl/nieuws/2017/augustus/2
1/06-‐den-‐haag-‐autisme-‐geen-‐beperking-‐maar-‐
kwaliteit-‐bij-‐politie-‐eenheid-‐den-‐haag.html

Jory	   Projectleider	  Politie
Henk	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Teamlid	  AutiTalent
Yannick	   Medewerker	  AutiTalent

Camerabeeldspecialist	  



Aandachtspunten
AutiTalent	  	  -‐ Paul	  Vermeer

• AutiTalent	  na	  10	  jaar Still Growing Strong
• Succesfactoren

– 7	  Doelstellingen Wie	  voelt	  zich	  geroepen?
– Business	  Model	   ASS	  è AST	  èWerk	  èWaardering	  è €€
– Werkinstructies Op	  maat	  	  MMA
– ABC Kandidaten	  èWebsite	  &	  Inschrijven

• Politie CAT	  Business	  Case
Impact	  &	  Toekomst

Oslo	  Choir Power	  of	  Your Love:
https://www.youtube.com/watch?v=wbJlEBKH96I&app=desktop


