
 

 

9   Rode draad doorheen de begeleiding 
 

In de begeleiding is het belangrijk om heldere, accurate en consistente informatie te verstrekken en 

een aangename omgeving te creëren gebaseerd op respect en vertrouwelijkheid. Onderstaande tips 

fungeren als rode draad doorheen de begeleiding. 

 

 Elke persoon met autisme is anders, communiceer op maat. Let wel op dat je de persoon met 
autisme niet onder-of overschat. Sommigen onder hen zijn verbaal zeer sterk, anderen dan weer 
zwakker. Dit kan een misleidend beeld geven over hun begripsvermogen. Maar gedraag je ook 
niet betuttelend: het is niet omdat iemand autisme heeft, dat hij of zij minder intelligent is. 
 

 Stel jezelf voortdurend kritisch in vraag, je zal je stijl van begeleiden en communiceren telkens 
moeten aanpassen naargelang de persoon. 

 
 Hou vragen en informatie eenvoudig, concreet en direct. Vermijd open vragen indien mogelijk. 

Tracht sarcasme, ironie, zegswijzen en metaforen zoveel mogelijk te vermijden. 
 
 Pas de 6-secondenregel toe: wacht zes seconden nadat je een vraag hebt gesteld. Voor sommige 

mensen met autisme duurt het zolang om de vraag te verwerken en een antwoord te formuleren. 
Let op! Zes seconden lijkt zeer lang tijdens een gesprek en vaak zijn we niet geneigd zolang te 
wachten, toch is het soms noodzakelijk. 

 
 Ga er niet zomaar van uit dat wat je zegt, begrepen werd door de persoon met autisme. 

Controleer of dit het geval is. Doe dit niet door slechts een gesloten vraag te stellen, maar vraag of 
de persoon de gemaakte afspraken bijvoorbeeld nog eens in eigen woorden kan herhalen. Ga er 
ook niet vanuit dat jij zelf goed begrepen hebt wat de cliënt je gezegd heeft, stel extra vragen 
wanneer je de boodschap niet duidelijk vindt. 
 

 Gebruik visuele hulpmiddelen, bijvoorbeeld om een taak uit te leggen of om een dagplanning op te 
maken. Mensen met autisme leren vaak sneller door visuele informatie in plaats van verbale 
informatie. Verwijs herhaaldelijk naar die visuele informatie. 
 

 Hou rekening met de omgeving waar de gesprekken doorgaan en welke impact dat kan hebben 
op sensorische gevoeligheden (bv. sterk licht, lawaai). Zorg indien mogelijk voor een rustige 
ruimte waar cliënten een pauze kunnen nemen. 
 

 Je kan als coach niet alle problemen oplossen waar je cliënt mee geconfronteerd wordt. Betrek 
personen uit het persoonlijk netwerk of ga samen op zoek naar gespecialiseerde hulpverlening, 
als dat nodig blijkt. 
 

 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 voldoende tijd.  

 

 


