
Lars heeft autisme. Dankzij zijn sterke wil en zijn grote doorzettingsvermogen 
heeft hij nu een baan als forensisch IT-rechercheur. Zijn ouders zijn trots op hem. 
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Het eerste signaal dat er iets met Lars aan 
de hand was, kregen Peter en Corrie toen 
hij 2 jaar was. Hij kroop steeds dezelfde 
rondjes. ‘Later stapelden die signalen 
zich op’, vertelt Peter. Op school had hij 
moeite om zich te concentreren en met 
het maken van vrienden. Na onderzoek 
bleek Lars een vorm van autisme te heb-
ben. Toen hij een jaar of 7 was ging hij 
naar het speciaal onderwijs. Het was fijn 
dat daar meer rekening werd gehouden 
met zijn autisme, maar hij werd weinig 
uitgedaagd.’ 

BUITENBEENTJE
Na de basisschool kozen de ouders 
van Lars voor een reguliere middelbare 
school. ‘We vragen ons nog wel eens af 
of we daar goed aan hebben gedaan’, 
vult Corrie aan. ‘Lars heeft daar een heel 
zware tijd gehad. Hij was echt een buiten-
beentje; hij werd gepest. Hij vertelde ons 
daar destijds niks over, maar later bleek 
wel dat die periode diepe sporen heeft 
achtergelaten.’ 

NIEUWE NAAM
Hoe moeilijk Lars het in zijn jeugd heeft 
gehad, bleek wel toen hij naar zijn ouders 
toekwam en een aankondigde dat hij een 
andere naam wilde: Lars. Peter: ‘Hij had 
hier zorgvuldig over nagedacht. Hij wilde 
met deze nieuwe naam zijn verleden ach-
ter zich laten en opnieuw beginnen. Het 
verbaasde ons dat we daarbij direct een 
goed gevoel hadden. Het was voor ons 
een teken voor een nieuwe fase in zijn le-
ven en die gunden we hem.’

WILSKRACHT
Corrie: ‘Lars heeft zich uit een diep dal 
omhooggetrokken. Hij leerde zichzelf een 
andere manier van leren aan, zodat het 
op school veel beter ging. Hij vond ook 
een manier om met andere mensen om 
te gaan. Het is ongelooflijk wat een wils-
kracht er in die jongen zit.’ 

DE ARBEIDSMARKT OP
Lars haalde zijn mbo4-diploma en kreeg 
een baan als ICT-helpdeskmedewerker 
bij een zorginstelling. Peter: ‘In het begin 
ging het goed, hij had het naar zijn zin. 
Het was een fijne werkgever, maar de 
functie paste niet bij iemand met autis-
me; er was te weinig structuur en er wa-
ren te veel prikkels. Lars viel uit met een 
burn-out en kwam weer in een zware en 
zwarte periode terecht.’

OPBLOEIEN BIJ ITVITAE
Maar ook dit kwam Lars te boven. Peter: 
‘Via een neef kwam hij in contact met IT-
vitae, een organisatie die IT-opleidingen 

verzorgt voor mensen met hoogfuncti-
onerend autisme en/of hoogbegaafd-
heid. Dat bleek een schot in de roos. Bij 
ITvitae begrepen ze hem, hij kreeg zijn 
zelfvertrouwen terug en leerde beter om-
gaan met zijn autisme. Bovendien bleek 
hij ook de hbo-opleiding aan te kunnen. 
Uiteindelijk vond hij een geweldige baan 
als forensisch IT-rechercheur bij een over-
heidsinstelling.’
‘Het is zo mooi om te zien dat hij daar he-
lemaal op zijn plaats is’, sluit Corrie af. ‘We 
zien onze zoon opbloeien. Hij heeft weer 

houvast en gaat binnenkort op zichzelf 
wonen. 
Dat hadden we een paar jaar geleden niet 
voor mogelijk gehouden. We zijn daar 
heel dankbaar voor maar we zijn vooral 
enorm trots op Lars.’

WERKEN BIJ ITVITAE
Benieuwd naar anderen die via  
ITvitae een baan als IT-specialist  
vonden? Lees de portretten van Lars, 
Youri, Sebastiaan en Christoffel. Kijk 
voor meer informatie op ITvitae.nl. 
In september starten er weer ICT- 
leertrajecten naar werk. Misschien iets 
voor jou?

‘Wij zien onze zoon opbloeien 
dankzij zijn werk’

‘De wilskracht 
van Lars  

is ongekend’

Peter en Corrie zijn de ouders 
van Lars (27, ex-Wajong). Lars 
heeft een aandoening in het  
autistisch spectrum. Problemen 
op school en op sociaal vlak 
tekenden zijn jeugd. Ook zijn 
start op de arbeidsmarkt verliep 
niet zoals gehoopt. Nu heeft 
Lars een baan als forensisch IT- 
rechercheur. Zijn ouders vertellen 
wat dat voor hen betekent. 


