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Inko:

Ik ben Inko Mulder en ik werk sinds 1995 bij de politie, momenteel in de eenheid 

Noord-Holland. In die tijd heb ik gewerkt in de BPZ, bij de recherche, bij de 

forensische opsporing en nu werk ik bij de afdeling Crisis en Conflict Beheersing 

(rCCB). Daarnaast heb ik een zeer brede interesse, doe al ruim 30 jaar aan 

Aikido, waarin ik ook les geef, ben snel verveeld en snel toe aan een nieuwe 

uitdaging. Ik heb, samen met mijn partner, zelf 2 campers gebouwd en twee 

huizen totaal verbouwd. 

Afgelopen jaar heb ik de diagnose Autisme gekregen. Door vallen en opstaan heb 

ik een stevige ervaringsbasis en ben behoorlijk oplossingsgericht. Als Autisme 

Ambassadeur wil ik die ervaring inzetten om anderen te helpen en te 

ondersteunen.



Foto’s: Noorwegen mijn favoriete vakantieland, 
tijdens een presentatie op de landelijke Cter-dag, 
Tijdens een presentatie bij het IFV, tijdens een 
aikidoles als uke, met een deel deel van de crew 
met de voormalige korpschef tijdens een 
trainingsprogramma



Vreemde Eend:

Een jaren lange zoektocht, ik voelde wel dat ik een beetje een vreemde 

eend in de bijt was, heel veel lezen, kijken en onderzoeken. Van 

hoogsensitief, naar introvert, naar hoogbegaafd en tenslotte Autisme. Bij het 

lezen over autisme had ik zo veel herkenning in de zaken waar mensen met 

autisme vaak tegen aan lopen, maar ook schaamte en ontkenning. Ik ben 

toch geen rainman. Ik kan toch normaal communiceren met anderen?



Foto’s: Het schaap is van het ras Scottish
blackface. Gestoord komt van een regelpaneel op 
een oefenlokatie



Chaos Magneet:

Gedurende de zoektocht van de afgelopen jaren en een stevige burnout, heb 

ik heel veel dingen geprobeerd om mijn leven gestructureerd te houden. Dat 

is namelijk hoe het autisme bij mij werkt. Ik ben een chaos magneet, dat heeft 

positieve (creatieve) gevolgen maar ook zeer sterke negatieve, bijvoorbeeld 

hoe houd ik zicht en grip op mijn werk belasting. 

Omdat ik van nature in de “aan” stand sta en gedachten als stuiterballen door 

mijn hoofd tollen, zeg ik tegen bijna alles wat nieuw is ja. En dat is natuurlijk 

heel dankbaar voor de rest van de afdeling. Door hierover open te zijn naar 

anderen op mijn afdeling is het niet langer meer alleen mijn eigen probleem, 
maar kunnen anderen hier ook rekening mee houden.



Foto: Chinatown  in Bangkok



Well that didn’t work:

Lang heb ik gedacht dat ik alles zelf wel kon, doordat ik op emotioneel vlak 

weinig aansluiting had met mijn collega’s en anderen om mij heen, was er 

ook een sterke noodzaak om zelf redzaam te zijn. Mijn vragen werden vaak 

als lastig uitgelegd en mijn feedback als kritiek, mijn voortdurende drang 

naar verbetering en aanpassing als drammerig. Doordat ik ook een hoog iq

heb kon ik ook heel veel dingen maskeren en ombuigen. Maar omdat ik 

daardoor steeds mijzelf maximaal moest aanpassen ook dodelijk 

vermoeiend. 

Nu ervaar en weet ik dat ik niet alles zelf kan. Voor mijn werk heb ik een 

werkbuddy. Een collega waar ik veel mee samenwerk en die mij 

ondersteund op de vlakken waar ik niet goed in ben. Die collega ervaart dat 

zelf als een bijzondere vorm van samenwerken en coachen. Zonder die 

werkbuddy ben ik redelijk verloren. Ik heb ervaren dat dit alleen werkt als ik 

open ben over mijn autisme.





Overzicht:

Ik zou willen dat ik eerder op het pad van autisme was gekomen, dit had ik willen weten 

voordat ik bij de politie terecht ben gekomen. Jarenlang heb ik geprobeerd het leven te leiden 

zoals de meeste mensen dat doen, om elke keer geconfronteerd te worden, dat al die zaken: 

opleiding, psychosociale hulpverlening, stressmanagement, loopbaanverloop, sollicitaties, 

werkbeleving of sociale omgang, simpelweg niet voegen. 

Als voorbeeld noem ik prioriteiten stellen: we krijgen daar trucjes voor aangeleerd die bestaan 

uit een aantal stappen ;moet je het zelf doen of kun je het delegeren, moet het nu af of kan het 

wachten? Aan de hand van die criteria kun je dan een lijst maken wat eerst moet. Dat werkt bij 

mij dus niet zo. Mijn hoofd maakt geen automatisch onderscheidt tussen hoofd en bijzaken. 

Een lijst met acties onder elkaar is voor mij allemaal even belangrijk. Ik kan het onderscheidt 

wel maken maar dan hoort daar een andere structuur bij, een die bv het gehele proces laat 

zien, of waarbij een goede duidelijke opdracht is geformuleerd. Maar ja zo werkt outlook helaas 

niet, mijn email blijft dus een dagelijkse worsteling.



Foto: plattegrond van het Bangkok Transport System



Invullen:

Over het algemeen kan ik prima uit de voeten met mijn autisme, als het zakelijke 

prevaleert of als er een creatieve actie verwacht wordt, of als er iemand nodig is 

om ergens mee te beginnen, of een kritische reflectie. Als het aankomt op 

interpersoonlijk contact dan wordt het voor mij een stuk lastiger. Wat ik heb 

opgeschreven is hoe het bij mij werkt, maar bij elke collega met Autisme is dat 

weer anders. Om te weten hoe het zit en wat Autisme voor die collega betekent is 

het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Het is vooral belangrijk niet in te 

vullen voor een ander en accepteer dat er niet altijd een duidelijk antwoord is.



Foto: populaire tekenfilmserie in 
Singapore



Muren:

Veel mensen met autisme lopen tegen muren aan, of vragen zich af of ze 

moeten delen dat ze autisme hebben. De reacties zijn namelijk lang niet altijd 

positief. Wil je hier eens over praten, heb je hulp nodig bij iets waar je door je 

autisme tegen aan loopt of profiteren van mijn ervaringen, dan kan ik je wellicht 

helpen. Niet als hulpverlener maar als collega.



Vragen of contact?

inko.mulder@politie.nl

agora: ik weet het adres nog 

niet......

Foto: Zonsopkomst in de Beemster



Colofon:

Tekst en ontwerp: Inko Mulder

Alle gebruikte foto’s zijn of eigen productie of er is toestemming van diegene 

die mede geportretteerd zijn. De twee afbeeldingen in het hoofdstuk:”well that

diden’t work”zijn meme’s zonder uitdrukkelijk eigenaarschap.
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