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4 Voorbereiding op de werkvloer 
 
In deze fase gaan we de cliënt voorbereiden om stappen naar de werkvloer te zetten. Dit is een zeer 
belangrijke fase bij personen met autisme.  
 

Voorbereiding van een kennismaking / sollicitatiegesprek 
 

Een kennismakingsgesprek of sollicitatiegesprek is vaak moeilijk voor personen met autisme omwille 
van stress, de eerste indruk of de soms moeilijke communicatie tijdens een gesprek. Het is belangrijk 
om hier vooraf voldoende aandacht aan te besteden.  

Voor de cliënt met autisme is het belangrijk om elke nieuwe stap voor te bereiden, zodat hij weet 
waaraan hij zich kan verwachten. Maak in een voorbereiding duidelijk wat vast staat en wat 
veranderlijk is in een gesprek. Een gesprek kan namelijk altijd een andere wending nemen. Het kan 
de persoon met autisme helpen om hier vlotter mee om te gaan en zich al geen zorgen te hoeven 
maken hoe het gesprek gaat verlopen.  
 
Maak samen met de cliënt een document aan ter voorbereiding van het gesprek. Dit kan je meegeven 
aan de cliënt zodat hij zich thuis verder kan voorbereiden.  
 

 

TIPS 
 
 

 Maak de voorbereiding samen met je cliënt. Via gerichte vragen kan je hem laten nadenken 
over de voorbereiding van het gesprek.  
 
Bijvoorbeeld: Wanneer geef je een hand? Wat vertel je bij de voorstelling van jezelf (zie ook 
functionele vertaling autisme)? Wat vertel je niet? Wat wil je te weten komen? Hoe verklaar je 
bepaalde aspecten van je CV? … 

 
 Neem in de voorbereiding zeker de vragen die de cliënt heeft mee op. Maak samen met de 

cliënt een lijst op met de vragen die hij heeft. Spreek vervolgens af wie welke vraag zal 
stellen. 
  

 Laat de cliënt een mogelijk antwoord op de standaard sollicitatievragen noteren. Neem deze 
antwoorden ook op in je voorbereidingsdocument. Dit kan de cliënt een gevoel van zekerheid 
geven.  

 
 Rekening houdend met de (vaak voorkomende) eerlijkheid van personen met autisme is het 

aan te raden te bespreken wat wel en niet op het sollicitatiegesprek aan bod kan komen.  
 
Bijvoorbeeld: Ik ben heel gemotiveerd om te gaan werken. Dan kan ik mijn competenties 
gebruiken. Daarnaast kan ik ook zwanger worden en betaalde bevallingsrust en 
ouderschapsverlof nemen.  
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 Je kan vooraf bespreken wat de werkgever belangrijk vindt en hoe de cliënt erin past.  
 
Bijvoorbeeld: Welke kledij trek je aan voor je gesprek, hoe kom je binnen, …?  
 

 Voorbereiding kan a.d.h.v. ‘social stories’. Dit is een beschrijving van een sociale situatie met 
als doel inzicht te geven in sociale signalen en aan te geven welke reacties in die situatie 
gepast zijn. Het verhaal moet wel onmiddellijk aansluiten bij de specifieke situatie van de 
persoon met autisme.  
 

 Je kan dit gesprek oefenen d.m.v. rollenspel, trainen voor de spiegel, oefenen met iemand 
van het netwerk, oefenen voor de camera… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Functionele gevolgen autisme op een positieve manier verwoorden  
 

Als voorbereiding op het kennismakingsgesprek kan je samen met de cliënt oefenen hoe hij/zij de 
diagnose functioneel kan vertellen. Dit is ook belangrijk in functie van het doorleven van de diagnose 
en zijn/haar zelfredzaamheid.  
 
 

TIPS 
 
 

 Gebruik hiervoor het persoonsprofiel. 
 Je kan deze verwoording trainen in een simulatie kennismakings- sollicitatiegesprek.  

 Indien je toestemming krijgt van de cliënt kan je de oefening filmen en achteraf bespreken.  

 Indien het niet haalbaar is voor de cliënt om het zelf te verwoorden kan je als coach een 
aanzet geven. De cliënt kan dan indien mogelijk aanvullen.  
 

 

Doelstellingsgericht werken  
 

Het is noodzakelijk voor alle partijen dat de doelstellingen van de stage/tewerkstelling duidelijk zijn. 

Leg hierbij wel prioriteiten, anders kan doelstellingsgericht werken voor stress zorgen in plaats van 

duidelijkheid. Bepaal waar je eerst aan gaat werken en omschrijf duidelijk wanneer een doelstelling 

bereikt is. Start pas met de volgende doelstelling als de eerste bereikt is.  

 

TIPS 
 

 Bespreek uitgebreid de doelen van de stage met de cliënt a.d.h.v. het persoonsprofiel. 

Noteer doelstellingen, verwachtingen en concrete afspraken in het opleidingsplan.  

Persoonsprofiel 
Hoe weet ik dat een vacature geschikt is voor mij?  

Het sollicitatiegesprek 
Voorbereiding kennismakings- of sollicitatiegesprek 

Stagefiche 
Competentiefiche 
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Bijvoorbeeld: “Cliënt kan takenpakket van keukenhulp volgens de norm uitvoeren.” 

Vervolgens moet ook nog de ‘norm’ concreet gemaakt worden.  

 

 De doelstellingen, verwachtingen en afspraken met de stageplaats moeten zeer duidelijk 

zijn voor de cliënten. Bij voorkeur schriftelijk en uitgeschreven a.d.h.v. smart methode 

(smart = specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden).  

 

 Vermeld in doelstellingen ook impliciete sociale regels. Maak impliciete regels rond 

solliciteren expliciet. 

 

 Voor personen met autisme is er niets vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat je als coach 

vanzelfsprekendheden gaat benoemen zoals voorkomen, iemand aanspreken, afscheid 

nemen, plaats aan tafel, wanneer en hoe geef je een hand,…  

 
Bijvoorbeeld:  

- Cliënt zegt ’s morgens bij het binnenkomen aan de onthaalbediende 

“goedemorgen”. 

- Cliënt zegt ’s morgens bij het binnenkomen in de werkruimte ‘goedemorgen’ tegen 

de collega’s in zijn werkruimte. 

 

Samen zoeken naar hulpmiddelen op de werkvloer 
 
Je kan hiervoor starten vanuit de functionele vertaling van het autisme van de cliënt. Het is belangrijk 
om vooraf te bekijken met de informatie die je al hebt waar mogelijke triggers (stress, angst) zitten en 
mogelijke hulpmiddelen te voorzien. 
 

TIPS  
 

 Onderzoek de werkcontext op vlak van:  

- het niveau van sociale interactie 

- het niveau van flexibiliteit 

- de werkomgeving (lichtinval, kleurenschakeringen, opstelling,…) 

- het niveau van ondersteuning die de werkgever kan bieden 

 

 Zoek samen naar coping-strategieën of hulpmiddelen 

 

Bijvoorbeeld: Ga op zoek naar wat stress uitlokt bij de cliënt. Benoem en beschrijf de 

mogelijke manieren om daarmee om te gaan. 

 

 Hou er rekening mee dat problemen op het werk niet altijd taak gerelateerd zijn.  

 

Er kunnen zich problemen op de werkvloer stellen tijdens: pauzes, momenten van minder 

werk of de tijd tussen twee taken. Ga in gesprek, zoek uit waar het probleem ligt, zoek 

samen naar andere manieren om hier mee om te gaan.  

 

Bijvoorbeeld: Cliënt geeft het volgende aan: “Ik heb niet zo graag pauzes, want dan moet 

ik met iedereen babbelen. Ik weet niet wat ik moet zeggen dan. Daarom vind ik dat niet 

fijn. Laat mij maar gewoon doorwerken.” 
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Ook veranderingen of problemen in de thuissituatie kunnen effect hebben op het 

functioneren. 

 

Bijvoorbeeld: Een jonge twintiger met autisme staat al twee jaar in een productie 

omgeving te werken. Hij heeft zijn werk steeds zeer goed uitgevoerd. De ploegbaas merkt 

echter al enkele maanden dat de kwaliteit van zijn werk achteruit gaat. Na een aantal 

gesprekken met de ploegbaas en de coach wordt het pas duidelijk dat het minder 

kwalitatief werken gelinkt is aan verbouwingen bij hem thuis. Deze zijn al enkele maanden 

bezig en de jonge twintiger slaapt daarom al enkele maanden bij zijn broer op de kamer. 

Er is geen uitzicht wanneer hij terug naar zijn eigen kamer kan. Dit bezorgt hem stress, 

waardoor hij minder kwalitatief werk levert. 

 

Jobs op maat van de individuele persoon met autisme zijn moeilijk te vinden 
op de arbeidsmarkt.  
 
 
Er kan een noodzaak zijn tot jobcreatie of jobcarving zodat de job inhoudelijk haalbaar is voor de 

werknemer. Jobcarving is het opsplitsen van banen om jobs te creëren. Dit kan een oplossing zijn 

voor personen met een beperking. Ook zijn aanpassingen aan een job vaak niet evident omdat 

cliënten botsen op de minimale eisen van de werkgever. 

TIPS 
 

 Pas het takenpakket waar nodig aan, aan het persoonsprofiel van de cliënt.  

 

Bijvoorbeeld: Een dame in tuincentrum is enkel verantwoordelijk voor één afdeling. Ze krijgt 

geen input vanuit andere afdelingen, maar enkel van die collega’s die daarvoor zijn 

aangewezen. Het takenpakket wordt afgebakend en staat beschreven. Deze afbakening geeft 

de vrouw veel duidelijkheid en voldoening. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar vind ik jobs 
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Tijdens het evaluatiegesprek schijnt de zon fel de 
vergaderruimte binnen. Geert antwoordt plots 

nog kort op vragen. Hij lijkt niet meer 
geïnteresseerd te zijn in de inhoud van het 

gesprek. Terwijl hij voordien nog uitgebreid zijn 
mening gaf. De coach doet de gordijnen dicht. Dit 
helpt en er komt terug een vlot gesprek op gang. 

Aandacht hebben voor sensoriële aspecten  
 

Zoals vroeger reeds aangegeven is dit een belangrijk gegeven. Het is belangrijk om vooraf met je 

cliënt af te toetsen welke sensoriële aspecten invloed kunnen hebben tijdens het functioneren.  

 

 

  

 

 

 

TIPS 
 Ook al kan de cliënt geen sensorische gevoeligheid benoemen. Wees toch alert! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chronologisch of functioneel cv gebruiken? 
 

Vanuit begeleidingen merken we dat heel wat personen met een diagnose autisme een cv hebben 

met kortstondige tewerkstellingen of momenten van werkloosheid. Om dit positiever te kaderen aan 

een werkgever kan je gebruik maken van een functioneel cv.  

In een functioneel cv worden competenties benoemd. Op die manier worden relevante capaciteiten en 

ervaringen in beeld gebracht en komen de data van de tewerkstellingen pas in tweede instantie of 

zelfs niet aan bod. In een chronologisch cv daarentegen wordt aandacht gevestigd op relevante werk- 

en stage ervaringen.   

Afhankelijk van het arbeidsverleden van de cliënt kan je de keuze maken voor één van beide opties.  

 

Hou er rekening mee dat binnen een chronologisch cv de aandacht gevestigd wordt op een 

opeenvolging van eventuele  faalervaringen, langdurige werkloosheid, verschillende werkgevers… 

 

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

Sensorisch profiel cliënt 
Sensorisch profiel netwerk 

Signaleringsplan overprikkeling 

Competentie CV 
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Uitstippelen van de mogelijkheden van vervoer van en naar de 
werk(ervarings)plaats 

 
Voor cliënten kan het belangrijk zijn het traject vooraf te verkennen. Dit verkennen kan hij individueel 
doen, met zijn netwerk en in sommige gevallen met zijn coach…  

 

TIPS 
 In dit stuk is empoweren zeer belangrijk. Het is belangrijk om je cliënt hierin ook te 

versterken. Werk hierbij met kleine stapjes. Hou er rekening mee dat dit proces tijd 

vraagt! 

 

Bijvoorbeeld: Lowie woont in Meersel-dreef. Hij is afhankelijk van het busvervoer. Hij heeft 

echter nog nooit de bus genomen. Mama bracht hem telkens met de auto tot op zijn 

bestemming. Lowie ziet het niet zitten om de bus te nemen. Dit is echter noodzakelijk om 

op zijn stageplaats te geraken. Zijn mama is aan het werk en kan hem niet vervoeren. 

Werk vervolgens in kleine stappen: 

- Zoek samen met Lowie de busuren op.  

- Maak een plannetje met de haltes.  

- Neem samen met hem de bus vanuit zijn woonplaats naar zijn stageplaats. Laat 

hem vervolgens zelf de bus nemen voor één halte.  

- Bouw zo langzaam op.  

- Kijk samen met Lowie naar de route op google-maps. 

- Print het plannetje uit en laat hem er herkenningspunten op noteren.  

- De laatste week voor de stage neemt Lowie zelfstandig de bus. Je biedt als coach 

dan telefonisch back-up.  

Kennismaking met de nieuwe werkvloer en de omgeving 
 

Er kan noodzaak zijn om de omgeving van het bedrijf vooraf reeds te verkennen. Dit om de 
stressfactor van een nieuwe omgeving reeds te beperken.  

TIPS 
 

 Een eerste gesprek kan mogelijk vlotter verlopen als er voorafgaandelijk een rondleiding is 

geweest. De cliënt heeft dan reeds een beter zicht op de nieuwe werkvloer. Dit kan hem 

geruststellen en een veiliger gevoel geven.  

 

Bijvoorbeeld: Waar worden pauzes genomen, waar is het sanitair blok, …? Waar bevinden 

zich de eetruimte, toilet, onthaal, kantoor werkgever, werkplaats vertrouwenspersoon, …? 

Hoe geraak je er? 

 
 Je kan vooraf samen de website van het bedrijf bezoeken. 

 

 Je kan vooraf samen op “google streetview” kijken. 

 
 Volgende zaken kan je mogelijk opvragen bij de werkgever, deze kunnen reeds een 

meerwaarde betekenen: 

- Een plattegrond van de gebouwen kan de cliënt reeds helpen. 

- Een organigram van de voorziening met de namen en/foto’s van medewerkers. 

Op deze manier krijgt de cliënt reeds een overzicht van wie er werkt. 

 


