
“Als bedrijf vinden we het belangrijk om maatschappelijk 
ons steentje bij te dragen, en ook wij hebben in deze tijd 
net als iedereen moeite om geschikte, nieuwe collega’s te 
vinden. We hadden drie jaar geleden al een keer via de 
Gemeente Arnhem iemand met autisme aangenomen en 
dat beviel eigenlijk wel heel goed, dus we hadden direct 
het gevoel met Road2Work een vergelijkbare kandidaat 
aan boord te kunnen halen. Zo zijn we in contact gekomen 
met Bart; hij heeft ASS en een voorliefde voor techniek.

PRODUCTIVITEIT

Niet iedereen die gediagnostiseerd is met ASS is hetzelfde. 
De ene persoon praat gemakkelijk met iedereen, de andere 
persoon werkt het liefste en het beste in afzondering. Als 
je kijkt naar productiviteit is het dus belangrijk de juiste 
persoon op de juiste plek neer te zetten. En dat is ons 
gelukt. De een moet je stimuleren in sociaal contact waar 
je een ander juist moet afremmen. Door goed te kijken 
en te luisteren naar elkaar weten onze collega’s en ik nu 
wat we aan elkaar hebben en hoe we op de juiste manier 
kunnen bijsturen.

Bart werkt bij ons op de logistieke afdeling, waar hij de 
geproduceerde prints verzamelt, zorgvuldig verpakt en 

verzendklaar maakt via ons verzendsysteem. Het order 
picken doen we hier computergestuurd, dus met die 
moderne technieken moet je wel overweg kunnen. Jongens 
met autisme kunnen over het algemeen zeer nauwkeurig 
werken en hebben een goed stel hersens, dat kun je bij het 
werken met dit soort systemen goed gebruiken. Daarom 
passen deze werkzaamheden ook goed bij hem. 

WERKVERANTWOORDELIJKHEID
De uitdaging zit er vooral in ze hun energielevel op de 
lange termijn te laten behouden en verantwoordelijkheid 
te laten nemen. Als er thuis iets vervelends gebeurt 
dan kan het lastig zijn daarmee om te gaan en kan de 
‘werkverantwoordelijkheid’ daaronder leiden. Een 
jobcoach is dan van grote waarde. En dat is juist waarom ik 
de begeleiding van de jobcoach van Road2Work Elisabeth 
ook zo enorm kan waarderen: zij kan kandidaten op 
moeilijke momenten zó goed bereiken en begeleiden dat 
de werksituatie er niet onder lijdt. Ze weet van aanpakken 
(op de juiste manier!) en communiceert ook nog eens 
heel fijn en snel. Daarnaast behartigt ze niet alleen de 
belangen van de werknemer, maar juist ook die van de 
werkomgeving en werkgever. Die succescombinatie is 
voor ons gewoon héél erg belangrijk.”  

Succescombinatie met  

de jobcoaches van Road2Work 

is voor Oceanz heel belangrijk

Johan Rigter, productieleider Oceanz

Bij de 3D-printing experts van 

Oceanz in Ede worden dagelijks met 

de nieuwste technieken 3D-prints 

gemaakt voor met name de 

medische wereld, foodsector en 

industrie. Johan Rigter, Teamleider 

Productie bij Oceanz, heeft naar 

tevredenheid enkele jongens 

in zijn productieteam met een 

afstand tot de arbeidsmarkt, 

waaronder een kandidaat die via 

Road2Work is gekomen. 
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