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3  Oriëntatie naar de werkvloer 
 

In deze fase breng je samen met de cliënt de wensen, interesses, competenties en vaardigheden in 

kaart. Zo kan je een realistisch doel stellen voor de toekomst. Cliënten met autisme vinden het vaak 

moeilijk om zich onbekende of niet concrete situaties voor te stellen. Daarnaast kunnen ze zichzelf 

niet goed inschatten, omdat ze zichzelf als referentiepunt nemen. Hieronder beschrijven we enkele 

aandachtspunten.  

 

Verschillende opties naar werk verduidelijken 
 

Werk is niet enkel betaalde arbeid, al is dat wel hoe veel cliënten het bekijken. Door de problematiek is 

betaald werk echter niet altijd haalbaar. Het is belangrijk om reeds aan het begin van een begeleiding 

aan te geven welke soort tewerkstelling je beoogt en wat mogelijke andere alternatieven zijn. Op deze 

manier kan je reeds de verschillende opties duiden. Hou er rekening mee dat cliënten dit niet 

verwachten! Er kan weerstand komen, ze moeten drempels over en wennen aan een nieuw idee, 

hetgeen een heel proces is. Dit is ook de reden waarom je dit best reeds aan de start van een 

begeleiding aangeeft. Op die manier kan dit proces reeds starten  

 

Tips 
 

 Maak visueel hoe een traject er kan uitzien. Voorzie in dit schema ook de mogelijke 
alternatieven.  

 Een rondleiding in de alternatieve organisaties ( sociale economie, arbeidszorg, begeleid 
werken werkplaats, … ) kan een ander beeld geven. 

 Je kan spreken van een “eventuele opstap” naar een andere werkvorm.  
 Wees eerlijk en niet betuttelend met je cliënt. Laat de info bezinken, plan eventueel een paar 

dagen later een tweede gesprek in.  
  

Zicht krijgen op eigen mogelijkheden en beperkingen 
 
Zicht krijgen op eigen mogelijkheden en beperkingen is niet vanzelfsprekend voor de persoon met 
autisme. Het vereist zelfinzicht en voorstellingsvermogen, zaken die net moeilijk zijn voor deze 
doelgroep. Het spreekt voor zich dat de cliënt hierin ondersteuning nodig heeft.  
 
Het is de bedoeling om een functionele vertaling te maken van wat autisme bij een persoon kan 
betekenen op een werkvloer. Het gaat hierbij om sterktes in kaart te brengen maar ook: welke 
problemen er zich kunnen voordoen, welke vaardigheden al dan niet kunnen aangeleerd worden, wat 
mogelijk onveranderlijk is, …  

 

Mogelijke moeilijkheden:  
 

 Moeite met het onderscheiden van hoofd - en bijzaken 
 Beperkt zelfinzicht (eigen aan de diagnose, door ontkenning diagnose, IQ, …) 
 Moeilijkheden met inschatten waar men nog in kan groeien/veranderen 
 Heel wat zaken kan je niet meer veranderen omdat dit nu net de kern (hun zijn en denken) 

van hun autisme is. Het is belangrijk om dan op zoek te gaan naar coping mechanismen om 
dit op te vangen.  

 Anderen overschatten hen omwille van hun (verbale) begaafdheid 
 Anderen onderschatten hen omwille van hun beperkte (verbale) begaafdheid 
 Ontbreken van een diploma of diploma is niet afgestemd op vaardigheden-competenties 
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Gert heeft voor kok gestudeerd en is vastbesloten 
om die job ook uit te oefenen. Dit idee blijft, ook 

na verschillende negatieve ervaringen. Hij blijft bij 
dit idee omdat het niet vanzelfsprekend is om je 

om te scholen naar bijvoorbeeld tuinman. 

Steven is zeer handig met kleine en fijne materialen. Dit is zeer 
interessant voor een bedrijf waar fijne latjes op meubelen 

moeten verlijmd worden. Steven zal hier wellicht langer mee 
bezig zijn, maar zijn resultaat zal beter zijn, wat een voordeel is 

voor zijn werkgever. 

 Vanuit een gevoel van onveiligheid kunnen personen met autisme zich star vasthouden aan 
hun ideeën. Elke nieuwe situatie geeft telkens een nieuw aanleerproces. Hierdoor kunnen 
cliënten met autisme rigide overkomen.  

 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 Nieuwe of onbekende situaties veroorzaken vaak veel stress bij de cliënt. 
 Het is mogelijk dat je moet bekijken of er een ander job doelwit aansluit bij de kernkwaliteiten 

van de cliënt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tips  
 

 Schakel het netwerk in van je cliënt met als doel informatie te verzamelen. Dit kan via 
contacten met ouders, kennissen, hulpverleners, school, …. Vraag steeds toestemming aan 
de cliënt. 

 Organiseer een oriënterende werkervaring: d.m.v. een stage in een bedrijf inzicht verwerven 
in de job inhoud, verantwoordelijkheden, omgangsvormen en bedrijfscultuur. 

 Bespreek nadien de concrete observaties, waardoor de eigen mogelijkheden en beperkingen 
duidelijker worden. Kort op de bal spelen is de boodschap hier.  

 Bespreken de mogelijke “kerntalenten”. Onderzoek of deze al dan niet kunnen worden 
ingezet.  
Bijvoorbeeld inzetten van goede fijne motoriek in een tandenatelier, wiskundig denker inzetten 
om boekhouding na te kijken, … 

 Cliënten met autisme hebben eerder nood aan ondersteuning bij het aannemen van een 
‘professionele rol’ dan bij het aanleren van taken. Met een professionele rol wordt bedoeld: het 
opbouwen van werkrelaties, oplossen van problemen, scheiden van werk- en 
privéaangelegenheden, …. 

 Competenties in kaart brengen d.m.v. gesprekken met cliënt, bedrijfsproef, assessment, 
observatie en coaching op de werkvloer, …. 

 Werk met registratie opdrachten. Op deze manier kan je checken of wat men zegt te kunnen 
overeenstemt met de realiteit. Laat een cliënt die aangeeft zeer goed met de computer te 
kunnen werken, een aantal computertaken uitvoeren en vraag de opdrachten door te sturen. 
Gebruik bij deze opdrachten tools waarmee de cliënt bij zichzelf een aantal zaken kan 
observeren, bijvoorbeeld stressthermometer, stressvragenlijst, dagboekprincipe a.d.h.v. 
concrete vragen,… Indien je gebruikt maakt van deze tools, is het van belang dat je de 
verschillende tools nadien bespreekt met je cliënt en doorvraagt om zo het zelfinzicht te 
vergroten 

 Doorvragen is zeer belangrijk wanneer je de tools samen met de cliënt overloopt. Vraag naar: 
waarom ze iets bepaald geschreven hebben, wat hun ervaringen waren,… 
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Een cliënt heeft een fascinatie voor bussen, zijn grote droom is om buschauffeur te 
worden. Na doorvragen blijkt dat hij rijden met een bus enkel beschouwt als “het besturen 
van de bus”. Hij houdt geen rekening met eventuele lastige klanten, administratie 
bijhouden, lange dagen, flexibele werktijden, omleidingen, andere weggebruikers… 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Arbeidsmarktverkenning 
 

Arbeidsmarktverkenning is belangrijk om een beeld te krijgen op de arbeidsmarkt. Door onderstaande 
tips toe te passen krijgt de cliënt een beter zicht over welke jobs er zijn op de arbeidsmarkt en of hij 
hierin kan passen.  
 

TIPS 
 

 Organiseer een bedrijfsbezoek  
 Organiseer met de cliënt een gesprek met werknemers in een interessante job 
 Bespreek samen met je cliënt beroepenfilms inhoudelijk 
 Maak gebruik van beroepeninteressetesten 
 Overloop samen met de cliënt alle vacatures binnen een bepaalde sector in een bepaalde 

regio. Laat op de vacature doorklikken als het niet duidelijk is wat de job inhoudt. 
 Organiseer een oriënterende werkervaring 

 
 

 
 

 

 

 
 

Auti goed gevoel vragenlijst 
Vragenlijst cliënt 

Hoe ziet mijn netwerk eruit 
Vragenlijst netwerk 

Wat is moeilijk door mijn autisme 1 
Wat is moeilijk door mijn autisme 2  

Loopbaanankers 
Vragenlijst gewenste werkomstandigheden 

Waarom wil ik gaan werken 
Voordelen en nadelen van werken 

Ordenen van werkwaarden 
Droomjobs 

Mijn werkervaring 
Vragenlijst vaardigheden en interesses 

Sensorisch profiel cliënt 
Sensorisch profiel netwerk 

Signaleringsplan – overprikkeling 
Stress in sociale situatie 

Hoe herken ik signalen van stress bij mezelf 

 

 

 

 

 

Waar vind ik jobs? 
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Stijn komt elke dag te laat op het werk. Zijn 
werkgever belooft hem een gratis koffie in de 

cafetaria als hij vijf minuten voor het start uur op het 
werk aanwezig is.  

Motivatie  
 

Bij sommige personen met autisme stellen we een geringe motivatie vast omwille van meerdere 

teleurstellingen in het verleden. Het kost hen vaak veel energie om zich terug op te laden voor een 

nieuwe ervaring. Mogelijke hindernissen zijn: het onbekende, de onzekerheid, nieuwe regels, andere 

collega’s en verwachtingen,… Ook kennen sommige personen met autisme geen intrinsieke motivatie. 

Motivatie kan dan enkel extrinsiek bepaald worden. Anderen zijn wel gemotiveerd maar tonen dit niet-

verbaal of kunnen het niet verwoorden.  

 
 
 
 

 

 
 

TIPS 
 

 Benoemen van positieve ervaringen kan de motivatie versterken.  

 Opsommen van mogelijke kansen die een nieuwe werkplek kan bieden. 

 Nieuwe ervaringen uitgebreid verkennen.  

 Bevragen wat cliënt nodig heeft aan info om de werkomstandigheden -of omgeving veiliger te 

maken.  

 

Opleidingsplan en persoonsprofiel opmaken 
 
Vanuit bovenstaande verworven info kan een opleidingsplan en een persoonsprofiel opgemaakt 

worden.  

 

 Stel een opleidingsplan op vanuit de mogelijkheden, moeilijkheden, beperkingen en job 

doelwit uit het verleden. Stel doelstellingen voor de toekomst. Wat ga je nog trainen, waar 

moet de omgeving rekening mee houden, in welke stappen ga je werken,… ? Het is ook 

belangrijk om te kijken welke competenties reeds aanwezig zijn en welke je nog kan 

versterken.   

 Stel een persoonsprofiel op vanuit de functionele gevolgen van autisme. Hierin worden 

troeven, talenten verbeterpunten en noden van personen met autisme vermeld, alsook 

mogelijke oplossingen die een antwoord kunnen bieden op de geformuleerde noden. 

Het opmaken van een opleidingsplan en een persoonsprofiel biedt volgende voordelen:  

 

 Bieden een overzicht van de verschillende trajectstappen  

 Geven een richting aan de begeleiding  

 Snel en gemakkelijk terugkijken naar het gemaakte proces 

 Geeft handvaten voor de 

cliënt om mee zicht te hebben 

op het proces van begeleiding 

Dit plan kan je systematisch aanvullen 

tijdens de periode van de begeleiding.  

 

 

Digitale portfolio Wai-pass 
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Moeilijk evenwicht tussen empoweren en sturen uit noodzaak  
 
Als coach vinden we het belangrijk om onze cliënten sterker te maken, hun zelfstandigheid te 

verhogen en zelfvertrouwen te vergroten. Bij personen met een diagnose autisme vraagt empoweren 

meer tijd en kleine stapjes. 

 

Dit heeft te maken met: 

 weerstand voor verandering 

 vasthouden aan zekerheden 

 Door een gebrek aan voorstellingsvermogen is het voor personen met autisme moeilijk om 

zich een voorstelling te maken van bepaalde keuzes en de gevolgen hiervan. Dit maakt dat 

het ook moeilijk is om beslissingen te nemen. 

 beperkt zelfinzicht  

 …  

 

TIPS 
 

 Werk met kleine stapjes om een doel te bereiken. Deel een taak op in deeltaken. 

Je mag niet verwachten als iemand de bus niet durft nemen, dat hij dit na een week 

zelfstandig kan. Leer hem eerst de bus uren opzoeken, laat hem dan de bus nemen voor 1 

halte, … 

 Verwerk deze deelstappen zoals reeds aangegeven in een opleidingsplan.  

Maak in het opleidingsplan een aparte doelstelling: “kan met de bus op zijn werkplaats 

geraken”. Stel daarna samen met de cliënt kleine deeldoelstellingen op. 

 Maak keuzes en consequenties duidelijk, indien haalbaar visueel. 

Maak een schema met aan de ene kant de voordelen van het nemen van bus op en aan de 

andere kant de nadelen. Bekijk samen met de cliënt de consequenties als hij beslist zich hier 

niet in te willen versterken. 

 Geef duidelijke en concrete info.  

Indien de cliënt niet bereid is om de bus te leren nemen, heeft dit consequenties voor een 

mogelijke tewerkstelling. Aangezien hij geen rijbewijs heeft, niet wil fietsen en woonachtig is 

tegen de Nederlandse grens, is de enige mogelijkheid om op een werkplaats te geraken de 

bus nemen. Dit houdt in dat deze cliënt op dat moment niet kan toe geleid worden naar een 

werkplaats. 

 Spreek door over de besproken onderwerpen en de consequenties. 

 

 Stel verdiepende vragen om inzicht te bevorderen: 

Je geeft aan te willen gaan werken om maatschappelijk iets te betekenen, hoe zie je dit nu 

verder?  


