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6 Coaching van de cliënt  
 

De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt én van de 

noden van de collega’s en werkgever. 

 

Samen starten op de stage/ tewerkstelling 
 

Als coach kan je samen met je cliënt de eerste dag starten in de werkervaringsstage of tewerkstelling. 

Vraag aan je cliënt of hij/zij dit als meerwaarde ervaart. Mee opstarten kan een veilig gevoel geven 

voor je cliënt, maar anderzijds ook extra stress betekenen voor de cliënt. Werk hier op maat! 

Voordelen:  

 Je hebt onmiddellijk zicht op het takenpakket of een deel ervan. 

 Je kan onmiddellijk observeren en feedback geven. 

Bijvoorbeeld: je kan tips geven m.b.t. de inrichting van de werkruimte. Een bureau met uitzicht 

op de straat kan de cliënt afleiden. Misschien kan het bureau verplaatst worden naar een 

rustige plaats? Overleg wel steeds met de cliënt vooraleer je deze tips geeft. 

 Je kan vragen, opmerkingen en onzekerheden van collega’s en/of werkgever opvangen.  

 Je krijgt zeer snel een zicht op de ‘ cultuur’ en bepaalde ‘ impliciete regels’. Je kan deze 

onmiddellijk bespreken met je cliënt.  

 

Jobanalyse/taakanalyse maken  
 

Dit is de analyse van werkzaamheden die deel uitmaken van de functie en de analyse van de 

werkomgeving. 

 

TIPS 

 

 Beschrijf concreet de verschillende deelstappen van een takenpakket, niet enkel naar inhoud 

maar ook naar de (impliciete) verwachtingen van de werkgever. 

 Maak een onderscheid tussen ‘prioritaire’ taken en ‘reserve’ taken. 

Bijvoorbeeld: Lijst samen met de cliënt op wat hij of zij kan doen als de hoofdtaak vervuld is.  

 Vermijd in het takenpakket ‘niet-gestructureerde’ tijd zoals wachten, middagpauze, vrije tijd… 

Anders kan het gebeuren dat de persoon doorwerkt omdat er bijvoorbeeld niets staat ingevuld 

tussen 12 en 13 uur.  

 Laat zien waar opdrachten toe leiden binnen het grotere geheel. 

Bijvoorbeeld: Als de rekken in de winkel ordelijk liggen, dan helpt dit de klant zijn producten 

terug te vinden. 

 

 Job analyse 
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Coaching op de werkvloer 
 

De coach stapt mee in de arbeidsomstandigheden van de cliënt om gericht met een aantal zaken aan 

de slag te gaan. Hierin ligt een noodzaak voor het opbouwen en onderhouden van een 

vertrouwensrelatie tussen cliënt en coach. Dit vraagt tijd, aanwezigheid en positieve feedback. 

 

TIPS 
 

 Ga enkele uurtjes of een uurtje je cliënt observeren op de werkvloer. Zo kan je mogelijke 

problemen ervaren en kan je kort op de bal spelen, wat de begeleiding ten goede zal komen.  

 Ga meerdere keren observeren! 

 Bepaal vooraf wat je graag wil observeren. Denk hierbij terug aan wat je samen met je cliënt 

in het opleidings- of persoonsprofiel opnam. 

 Observeer ook de omgeving: hoe gaan collega’s met elkaar om, hoe wordt er 

gecommuniceerd…? 

 Doe een informeel babbeltje met de collega’s. Zo krijg je soms meer informatie dan in een 

formeel gesprek met cliënt, werkgevers of verantwoordelijken erbij. 

Bijvoorbeeld: Je kan praten over het takenpakket, moeilijkheden binnen dit werk, hoe collega’s 

met elkaar omgaan, of hij of zij al heeft samengewerkt met je cliënt, hoe de collega het 

functioneren van je cliënt ziet …. 

 Werkgevers en collega’s staan er niet altijd bij stil hoe waardevol bepaalde info kan zijn.  Veel 

zaken zijn vanzelfsprekend van hen. Om als coach te kunnen anticiperen, is het bijgevolg 

zinvol om mee op de werkvloer te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatiegesprek 
 

Evaluatiemomenten zijn belangrijk voor je cliënt. Hierbinnen kunnen positieve feedback en mogelijke 

bijsturingen een plaats krijgen. Door concrete situaties te bespreken met je cliënt, kan deze meer 

zelfinzicht verwerven. Dit is ook het moment om te bekijken of de vooropgestelde doelstellingen 

behaald zijn en om deze eventueel bij te stellen of nieuwe doelstellingen te bepalen.  

 

Inhoudstafel Halm  
Halm  

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

Sensorisch profiel eerste persoon 
Sensorisch profiel derde persoon 
Signaleringsplan overprikkeling 
Schema problemen oplossen 

Gespreksonderwerpen op de werkvloer 1 
Gespreksonderwerpen op de werkvloer 2 
Gespreksonderwerpen op de werkvloer 3 
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TIPS  

 
 Stuur indien haalbaar de voorbereiding van het gesprek vooraf door naar de betrokken partijen.   

 Bepaal bij de opstart de formele evaluaties en opvolgmomenten met de cliënt en de persoon die 

de cliënt zal opvolgen. Leg deze vast in een begeleidingsplan.   

 Maak afspraken met de stageplaats rond specifieke observaties, de manier van begeleiden, het 

doel van de stage, …  

 Benadruk dat formele evaluaties dienen te gebeuren door personen die je cliënt effectief aan het 

werk hebben gezien.   

 Bepaal prioriteiten binnen de feedback. Het is niet zinvol om aan alle doelstellingen tegelijkertijd te 

werken.  Dit kan stress veroorzaken omdat de cliënt geen overzicht heeft in de chaos.  Ga daarom 

stap voor stap aan de slag.  Bepaal samen met de cliënt wanneer een doelstelling bereikt is en ga 

dan pas verder naar de volgende. 

 Voor personen met een diagnose autisme is het zeer belangrijk om feedback te krijgen door 

middel van concrete situaties. Ze gaan de situatie sneller herkennen en de feedback beter kunnen 

begrijpen. Geef daarom liefst onmiddellijk feedback wanneer je het gedrag vaststelt.  

 Feedback die cliënten krijgen tijdens evaluatiegesprekken is vaak nieuw. Geef ze dus 

verwerkingstijd! 

 Maak werkgevers en collega’s alert dat impliciete signalen vooraf geen concrete feedback is. Geef 

het belang van duidelijke communicatie aan en reik concrete oplossingen aan. Mensen met 

autisme hebben immers een beperkte vaardigheid tot het bedenken van oplossingsstrategieën. 

Mike krijgt de opmerking van zijn collega dat hij de bekers van de leerlingen beter 
moet afwassen. Op het evaluatiegesprek komt dit ter sprake. Cliënt is 

verbouwereerd, want hij had het probleem opgelost: hij gebruikt al dubbel zo veel 
afwasproduct. Zijn coach bekijkt samen met hem de situatie en zegt hem dat hij 

met een borstel de vieze randen kan wegkrijgen. 

 Wees eerlijk. Ook al komt bepaalde feedback hard aan, dit is de enige manier waarop de cliënt 

kan evolueren. Motiveer ook de werkgever of collega’s om eerlijk te zijn in hun feedback.  

 Hou er rekening mee dat werkgevers en collega’s milder gaan evalueren bij een stagiaire. Stel 

vragen in de richting van: “Indien er een vacature vrij zou zijn, zou de cliënt dan in aanmerking 

komen?” Vraag dan verder door.  

 Rond een gesprek af met concrete doelstellingen voor vervolgafspraken. Geef tips en afspraken 

eventueel schriftelijk mee.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudstafel Halm  

Halm  

Zelfreflectie Mimosa 

Beroepsvaardighedentest werkgever 

Beroepsvaardighedentest werknemer 
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Evaluatieverslag 
 

Een schriftelijk evaluatieverslag kan ondersteunend werken in kader van de vertraagde 

informatieverwerking. Het kan ervoor zorgen dat de cliënt zijn puzzelstukjes beter kan onthouden en/of 

in de puzzel vallen. Hij kan hierop terugvallen als hij begint te twijfelen aan de inhoud van het gesprek.  

 

TIPS 
 

 Maak het verslag concreet, dit wil zeggen aan de hand van concrete situaties.  

 Gebruik visuele ondersteuning, indien mogelijk. 

Bijvoorbeeld: schema met links wat goed gaat en rechts wat minder goed gaat.  

Geef eerst het advies zodat duidelijk is wat de kern van de boodschap is. 

 Bezorg het verslag aan de cliënt. 

 Overloop samen met de cliënt het verslag. 

 Vraag de cliënt om de aandachtspunten te herhalen om te toetsen of alles begrepen is.  

 

Het is belangrijk om als begeleider af te toetsen of de job voldoende uitdaging 

inhoudt voor de werknemer 
 

Het is belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Dit is echter een evenwichtsoefening. Iedereen 

heeft dromen, een ideaal idee van wat zijn of haar job zou zijn. Het is belangrijk om dit gesprek aan te 

gaan met de cliënt. Daarnaast is het ook belangrijk om je opleidingsplan en persoonsprofiel er naast 

te leggen. Een afstemming tussen voldoende uitdaging en wat iemand nodig heeft is op lange termijn 

het belangrijkste om stress te beperken, gelukkig te zijn en te blijven en in een job. 

 

TIPS 

 

 Ga hierover openlijk in gesprek met je cliënt. 

 Gebruik het opleidingsplan en persoonsprofiel. 

 Indien de cliënt de job te weinig uitdagend vindt, zoek dan samen met je cliënt naar een 

veilige manier om meer uitdaging te hebben. Dit kan ook buiten de werkcontext zijn. 

Bijvoorbeeld: de cliënt kan overdag een uitvoerende job uitoefenen, waarin het stressniveau 

laag blijft en daarnaast twee maal in de week avondonderwijs volgen. Dit laatste vraagt veel 

energie maar geeft de cliënt ook heel veel voldoening en uitdaging. 
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Probeer de ‘cultuur’ en ‘ de vanzelfsprekendheden’ van de werkvloer te 

verduidelijken 
 

De cultuur van het bedrijf en de vanzelfsprekendheden zijn de onzichtbare delen van de werkcontext.  

Dit zijn zaken die niet formeel verwoord worden.  Het gaat hierover zaken die je moet ontdekken, moet 

ervaren en opmerken.  Voor een persoon met autisme is dit moeilijk en daarom is het van belang als 

coach je cliënt hierin te ondersteunen.  Wat vanzelfsprekend is voor de collega’s is niet 

vanzelfsprekend voor je cliënt met autisme.  Het ontdekken van de cultuur en de 

vanzelfsprekendheden is moeilijk en tijdsintensief.  De persoon met autisme zal blijvend een “vertaler” 

nodig hebben. Dit proces stopt nooit. Wees er alert voor!  

Elke middag zat ik op mijn collega’s te wachten in de kantine met mijn 
boterhammetjes.  Het heeft een hele tijd geduurd voor ik door had dat het de 

gewoonte was om boven aan de bureau te eten.   

TIPS 

 

 Probeer de visie van de organisatie concreet te maken. Bekijk en bespreek daarvoor de 
website van de organisatie samen met je cliënt. Bespreek wat de visie van een organisatie 
eventueel kan vertellen over de cultuur.  

 Probeer uit te zoeken wat de gewoontes, de regels en de vanzelfsprekendheden van het 
bedrijf of organisatie zijn. 
 

 

 


