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biedt ook kansen
Starten in coronatijd

Afstuderen in coronatijd is een extra uitdaging. Een 
geschikte baan vinden en vervolgens starten bij een 

nieuw bedrijf is voor velen nóg ingewikkelder. 
Maar dat geldt niet voor iedereen. Ondanks 

de verdrietige ontwikkelingen die corona 
met zich meebrengt, ervaren nieuwe 
medewerkers ook positieve effecten.

Iris Zwart (30) heeft in 2019 bij ITvitae de opleiding Data 
Science Professional gevolgd. Sinds mei 2020 werkt ze 
als data analist met veel plezier bij ABN AMRO. Iris: 
“Ik ben aangenomen en gestart tijdens de coronacrisis. 

Daarom werd ik noodgedwongen ingewerkt vanuit huis. 
Dit vond mijn leidinggevende volgens mij extra span-

nend, omdat op dat moment iedereen nog zoekende was 
hoe dat thuiswerken moest worden aangestuurd en omdat 

ik in het team de eerste medewerker met autisme was. Voor 
mij bood het thuiswerken echter veel voordelen, want ik had geen 

nieuwe  omgevingsprikkels en hoefde niet te wennen aan de sociale 
verhoudingen tussen collega’s. Ik merk duidelijk het verschil.”

Inwerkprogramma 
“Bij ABN AMRO hanteren ze een prettig inwerkprogramma met ruime 
individuele aandacht. Zo leerde ik mijn teamgenoten kennen via één 
op één kennismakingsgesprekken via Teams en kon ik de laagdrempe-
ligheid van het chatten gebruiken om het contact op te bouwen. Op dit 
moment werk ik vier dagen in de week en ik werk vooral vanuit huis. 
Bij ABN AMRO hebben ze standaard een buddy-systeem voor mede-
werkers die wat meer ondersteuning kunnen gebruiken. Ik kan altijd 
terugvallen op een collega, mijn leidinggevende en ook op mijn ITvitae 
coach. Dus ik heb genoeg ondersteuning om prettig te kunnen werken 
vanuit huis.”

Het grootste 
misverstand over 

mensen met autisme 
is dat ze zich niet 

zouden kunnen 
inleven. Mijn idee 

is dat ze juist heel 
gevoelig zijn voor de 

emoties van anderen, 
maar niet weten wat 

ze met die prikkels 
moeten doen.  

“

”
“Als tip zou ik aan werkgevers willen meegeven, 
wees open en geïnteresseerd in je nieuwe medewerker, 
vraag waar hij of zij behoefte aan heeft en besef dat het 
antwoord soms wat later komt of wat onhandig geformu-
leerd kan zijn. Onderhoud contact en ga er niet vanuit dat 
geen nieuws goed nieuws is, zeker in deze periode. Ook 
relevant voor collega’s zonder autisme denk ik.”


