
2.1 
 

 

  

“…Mijn chef en leidinggevende hebben geleerd om 

dingen aan mij te vragen op een duidelijke, 

ondubbelzinnige manier zonder hints.  Dit wil zeggen 

volgens de “kruispuntenmanier” (eigen woord) , zonder 

bochtenwerk.  Ik mag blijven doorvragen om de taak 

nog duidelijker te omschrijven indien het nodig is, 

zonder daarbij te worden aangekeken als een dom 

wicht. Het voelt comfortabel! 

2 Aandachtspunten in de cliëntrelatie 
 

Vertrouwensrelatie 
 
Het is belangrijk om van bij het begin een vertrouwensrelatie met je cliënt op te bouwen zodat die zich 

op zijn gemak voelt en vertrouwen in jou durft stellen. Acceptatie is de sleutel tot een goede 

vertrouwensrelatie: hoe meer iemand het gevoel krijgt dan de ander hem of haar accepteert, hoe 

gemakkelijker die persoon zich kan ontspannen en gesprekken kan voeren, ook over zaken die 

moeilijker lopen. Neem hiervoor de tijd en laat meerdere afspraken doorgaan voor er keuzes moeten 

gemaakt worden, bied de informatie meermaals en op andere manieren aan. Het is van belang dat 

reeds bij deze stap het netwerk van de persoon betrokken wordt, mits toestemming van de persoon in 

kwestie: de aanwezigheid van een familielid, vriend, begeleider… kan de cliënt een veiliger gevoel 

geven en de communicatie vergemakkelijken. 

Communicatie 

 
Soms zijn mensen met autisme extreem extravert, terwijl anderen net extreem stil zijn. Het is mogelijk 

dat cliënten die stil zijn weinig zelfvertrouwen hebben. Het kan ook zo zijn dat ze het moeilijk hebben 

om datgene wat gezegd werd te begrijpen en/of het moeilijk vinden om een antwoord te formuleren. 

Cliënten die extreem praatvaardig zijn, lijken soms makkelijker om mee te werken. De kans bestaat 

dan wel dat je een spraakzame of extraverte cliënt overschat in datgene wat hij of zij begrijpt. Het kan 

ook zo zijn dat de cliënt enkel over bepaalde stereotiepe onderwerpen praat die hem of haar 

interesseren en het moeilijk vindt om de aandacht te houden bij al het andere dat gezegd wordt.  

Wat de communicatiestijl van de cliënten ook is, het is belangrijk om hen te laten weten dat ze vragen 

kunnen stellen indien ze iets niet begrijpen. Tevens is het als coach een noodzaak om er een 

gewoonte van te maken om na te gaan of de boodschap correct begrepen werd, dit in beide 

richtingen. Het kan ook nuttig zijn dat cliënten nota’s nemen over de zaken die ze niet begrijpen of 

waarover ze meer uitleg wensen. Je kan cliënten duidelijke, geschreven informatie geven over 

datgene wat je besproken hebt zodat ze dit thuis nog eens rustig kunnen doornemen. Vat het niet 

persoonlijk op als je cliënt met autisme iets ongevoeligs zegt en probeer een onderscheid te maken 

tussen de eigenlijke boodschap en de manier waarop die overgebracht wordt. 

Mensen met autisme kunnen gebaat zijn bij training in communicatie en sociale vaardigheden zodat 

ze zich zelfzekerder voelen wanneer ze met anderen omgaan. Deze vaardigheden zijn essentieel om 

een job te vinden en te behouden. Ze vergen meestal veel oefening en het is belangrijk om het 

netwerk van de cliënt te betrekken. Een gespecialiseerde psycholoog of auticaoch kan dit opnemen. 

Ook een collega of werkgever die de nodige sociale vaardigheden bezit, kan een stuk van deze rol 

opnemen op de werkvloer. 
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Vragenlijst zelfverzekerde communicatie  

Gespreksonderwerpen op de werkvloer 1 

Gespreksonderwerpen op de werkvloer 2 

Gespreksonderwerpen op de werkvloer 3 

 

 

 

 

Time management 
 

Time management kan een probleem zijn voor mensen met autisme, waardoor ze soms veel te vroeg 

of veel te laat opdagen op afspraken. Als coach dien je hen dan aan te moedigen om op tijd te komen 

of hen extra ondersteuning en advies te geven met betrekking tot time management. 

Een visuele en/of geschreven agenda of planning kan nuttig zijn voor sommige cliënten omdat daarin 

exact beschreven staat wanneer begeleidingssessies zullen doorgaan, wat aan bod zal komen en hoe 

lang ze zullen duren. Sommige cliënten geven echter aan dat ze een vooraf opgestelde planning als 

betuttelend ervaren. Bespreek daarom tijdens het eerste gesprek welke vorm van planning de cliënt 

verkiest. 

Het is belangrijk om op voorhand aan te geven dat beide partijen zich aan het plan en de gemaakte 

afspraken dienen te houden, maar leg ook uit dat er zich altijd onvoorziene omstandigheden kunnen 

voordoen. Maak concrete afspraken over welke stappen ondernomen moeten worden in zulke 

situaties. 

Een alarmklok of een persoonlijk digitaal assistent kan helpen om de persoon met autisme aan 

bepaalde afspraken te herinneren. Het kan ook nuttig zijn om te benadrukken waarom het belangrijk is 

om op tijd te komen op afspraken en op het werk, aangezien dit niet voor iedere cliënt 

vanzelfsprekend is. Je kan ook samen met de cliënt een concrete individuele planning opmaken 

waarbij de focus ligt op hoe lang het duurt om zich klaar te maken (douchen, zich aankleden, 

ontbijten, ...) en hoeveel reistijd er nodig is, zodat ze weten en begrijpen hoeveel tijd ze nodig hebben 

om naar een afspraak of het werk te gaan. Je kan hiervoor hulpmiddelen adviseren zoals een time 

timer, bepaalde apps, een douchetimer of systemen die het verstrijken van tijd concreet maken. 

 

Na een tijdje had ik door dat iedereen op vrijdag vroeger stopte met 

werken.  Ik zat vaak tot 17u30 te werken omdat ik met een voldaan gevoel 

het weekend wil starten.  Een collega zei al lachend: “ Jij gaat hier niet weg 

voordat de laatste akte geregistreerd is”!  Het is soms goed om tegen mij te 

zeggen dat het werk niet af moet.  Zo kan ik gemakkelijker afronden.  
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“…Sommige dagen ben ik zo gestresseerd dat ik 

de kleine dingen zoals naast iemand zitten op de 

bus niet aan kan. Ik begin dan te zweten en te 

trillen.. . “  

Auti-gevoel-vragenlijst 
Signaleringsplan overprikkeling  

Hoe herken ik signalen van stress bij mezelf 
Stress in sociale situaties 
Sensorisch profiel cliënt 

Sensorisch profiel netwerk 

 

Stressmanagement  
 

Mensen met autisme zijn vaak gevoeliger voor stress. Langdurige of zeer hoge angst- of 

stresssituaties kunnen een ongunstige invloed hebben op oplossingsvaardigheden, op het dagelijks 

functioneren, en vooral op communicatie en sociale vaardigheden. Ze kunnen leiden tot depressie en 

een laag zelfbeeld.  

Omdat mensen met autisme vaak een sensorische overgevoeligheid vertonen, is het een goed idee 

om de plaats waar je met hen afspreekt zo prikkelarm mogelijk te houden. Je kan bijvoorbeeld kiezen 

voor een rustig lokaal zonder achtergrondlawaai. Vergeet hierbij niet na te gaan of het voor de 

persoon in kwestie wel degelijk een rustgevend lokaal is. Er kunnen altijd zaken zijn die ons ontgaan. 

Eerste gesprekken kunnen eventueel ook bij de cliënt thuis plaatsvinden of in een andere omgeving 

die hij of zij als veilig beschouwt, indien dit mogelijk is en de cliënt dit verkiest.  

 

 

 

 

 

 

Het opstarten van een begeleidingstraject betekent voor je cliënt meestal een grote verandering. Om 

angst en stress te vermijden, is het daarom belangrijk om het begeleidingstraject goed uit te leggen. 

Dit kan betekenen: bespreken wat er van hen verwacht wordt (bv. hoe vaak ze gecontacteerd zullen 

worden of voor een afspraak naar het kantoor moeten komen) en wat ze van jou kunnen verwachten 

(bv. dat je hen elke week zal contacteren in verband met vacatures). Het kan ook nuttig zijn om hen 

op voorhand een stappenplan met het begeleidingstraject te bezorgen of hen een rondleiding in het 

kantoor te geven zodat ze zich meer vertrouwd voelen met de omgeving. 

Tijdens het traject met de cliënten leer je de persoon met autisme steeds beter kennen. Je ontdekt 

welke zaken en situaties hen angstig of gestresseerd maken. Wanneer je de situaties leert detecteren 

waarin je cliënt geagiteerd, boos of van streek raakt, kan je strategieën bedenken om hier op een 

snelle en adequate manier mee om te gaan. 

 

 

 

Hoe herken ik s 
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“… Mijn ergste baan was bij een 

schilderbedrijf. We wisten nooit waar 

we die dag naartoe moesten. Ik vind 

het prettig om elke dag naar 

dezelfde plek te gaan...”  

Omgaan met veranderingen 
 

Eén specifieke bron van stress voor personen met autisme, is omgaan met veranderingen. 

Veranderingen kunnen immers heel wat stress en angst veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan hoe je 

jezelf voelde toen je op je eerste job moest starten. Je was misschien zenuwachtig om je nieuwe 

collega’s te leren kennen, bezorgd dat je er niet bij zou horen, of dat je je niet snel genoeg zou kunnen 

inwerken? Het kan ook overweldigend overkomen om nieuwe namen en nieuwe taken en procedures 

te moeten onthouden. Op het einde van die eerste dagen voelde je je misschien vermoeid en 

prikkelbaar. Mensen met autisme zijn vaak echter nog stressgevoeliger en minder flexibel in het zich 

aanpassen aan veranderingen. Het kost hen meer moeite om de volgende stap te bedenken, wat er 

van hen verwacht wordt en hoe ze zouden moeten reageren. Dit kan tot gemor, een weigerachtige 

houding of stress leiden, wat zich kan vertalen in een extreme reactie zoals overdreven assertief 

reageren of blokkeren. 

Cliënten kunnen er dus baat bij hebben om mogelijke situaties of scenario’s  op voorhand te 

bespreken. Zo kunnen ze preventief reacties en oplossingen voor eventuele problemen bedenken en 

wordt een onvoorspelbare situatie voor hen al wat minder stresserend. Je kan hen motiveren om te 

proberen om een collega of werkgever vragen te stellen over een onduidelijke situatie. Tracht ook om 

grote veranderingen op te delen in kleinere stappen en geef hen de tijd om eraan te wennen.  

 

 

 

 

 

 

Moedig je cliënten aan om na te denken en te praten over hun twijfels of bezorgdheden. Let op de 

gevolgen van specifieke problemen en zoek samen met de cliënt uit hoe deze voorkomen kunnen 

worden. Je kan verschillende technieken als hulpmiddel aanraden: stressmanagement, 

ademhalingsoefeningen, visualisatietechnieken of ontspanningsoefeningen. Meer informatie over 

deze methodes kan je vinden bij ‘wat is autisme? – belangrijke informatie’. 

Tot slot is het belangrijk je cliënt te helpen om de dingen in perspectief te blijven zien en 

veranderingen eerder te linken aan positieve zaken dan aan negatieve. Besef dat inflexibiliteit en 

controledwang bij je cliënt vaak een copingsmechanisme is, een manier om de stress te beheersen. 

Stimuleer hen om anderen om advies te vragen als ze zich onzeker voelen over wat er van hen 

verwacht wordt en hoe ze moeten reageren. Het kan zeer nuttig voor je cliënt zijn om samen een lijst 

op te stellen met mogelijke belangrijke contactpersonen, met telkens hun rol en 

verantwoordelijkheden.  

Zelfvertrouwen en eigenwaarde opbouwen 
 

Mensen met autisme zijn bijzonder kwetsbaar voor mentale gezondheidsproblemen zoals depressie, 

vooral tijdens hun latere puberteit en vroege volwassen leven. Dit is vaak te wijten aan hun gebrek 

aan sociale en communicatieve vaardigheden dat hen isoleert van hun leeftijdsgenoten. Ook 

negatieve ervaringen in het verleden kunnen hierop een impact hebben.  
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“…Ik wist nooit precies wanneer een collega 

iets deed wat niet door de beugel kon, dus 

onderging ik het maar...”  

 

Hoewel mensen met autisme soms graag interactie willen met anderen, kan het hen aan het juiste 

begrip, vaardigheden en vertrouwen ontbreken om dit te realiseren. Dit kan ertoe leiden dat anderen 

hen plagen of pesten en soms zelfs misbruik van hen maken wanneer ze hun bedoelingen fout 

interpreteren. 

 

 

 

 

 

Mensen met autisme zijn vaak zeer perfectionistisch en vinden het soms moeilijk om te aanvaarden 

dat het heel normaal is om af en toe fouten te maken. Ze kunnen gestresseerd of in paniek geraken 

wanneer ze een fout maken. Kritiek of feedback is soms ook moeilijk te aanvaarden. 

In deze gevallen is het belangrijk om uit te leggen dat fouten maken of zich vergissen normaal is en 

dat de gevolgen niet altijd rampzalig zijn. Als je feedback moet geven, probeer dan te focussen op de 

positieve aspecten en let op hoe je jouw feedback formuleert. Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen, 

"Dat is niet de manier waarop je dat moet doen, je doet het fout", kan je zeggen, "Je doet het tot nu 

toe goed en ik ben onder de indruk van je progressie. Deze nieuwe techniek of methode bijvoorbeeld 

kan je helpen om je job nog beter te doen." Let er echter op dat je advies duidelijk en concreet is en 

controleer of de cliënt begrepen heeft wat er van hem verwacht wordt. 

Angst of stress die zich in zeer hoge pieken of gedurende een lange periode manifesteert, kan 

bijdragen tot een laag zelfbeeld en een gebrek aan zelfvertrouwen. Voor veel mensen met autisme, 

wordt stress uitgelokt door sociale interactie of omgaan met veranderingen. Ook andere zaken zoals 

sensorische prikkels kunnen angst veroorzaken. Als een persoon met autisme zijn angsten niet kan 

beheersen, kan dit grote gevolgen hebben op het dagelijks leven.  

Om mensen met autisme te leren omgaan met negatieve gevoelens kan je hen aanmoedigen om een 

lijst met de positieve zaken uit hun leven op te maken waarop ze kunnen terugblikken bij een minder 

goed moment. Daarnaast is psychologische begeleiding in de meeste gevallen aan te raden.  

Netwerk opbouwen en doorverwijzen 
 

Onthoud dat mensen met autisme begeleiden meer inhoudt dan hen begeleiden in het vinden en 

behouden van een job. Soms ondervind je dat cliënten over eerder persoonlijke zaken willen spreken, 

zoals problemen die ze thuis of met hun partner ervaren, pesten, of zelfs seksuele problemen.  

Tracht hen dan door te verwijzen naar de meest geschikte hulpverlening. Gebruik hiervoor 

informatiebrochures, websites en contactgegevens van andere organisaties. Indien de cliënt aangeeft 

dat het te moeilijk is om zelfstandig stappen te ondernemen, zoek dan samen naar mogelijke 

oplossingen: bijvoorbeeld iemand uit het persoonlijk netwerk van de cliënt betrekken, zelf de eerste 

afspraken maken of eventueel meegaan, als dat mogelijk is.  

Samenwerken met gespecialiseerde instanties zorgt ervoor dat jouw cliënt een totaalpakket aan 

ondersteuning krijgt dat aangepast is aan zijn/haar noden. Vaak is dit een cruciale factor om ook (de 

zoektocht naar) werk succesvol te doen verlopen. Privéproblemen veroorzaken bij de meeste mensen 

immers ook een negatieve weerslag op andere vlakken, zoals werk. Bovendien ervaren heel wat 
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Hoe ziet mijn netwerk eruit 

Vragenlijst netwerk  

 

personen met autisme nog de bijkomende moeilijkheid dat ze deze problemen niet goed durven of 

kunnen bespreken met collega’s. 

Maak met deze instanties en de cliënt duidelijke afspraken over wie welke rol opneemt, wie van welke 

gegevens mag en moet op de hoogte gebracht worden en wie dit eventueel coördineert. Regelmatig 

een zorgoverleg met de betrokken instanties organiseren, is aangewezen. 

  

 

 

 

 


