
 

 

10 Aangepast competentieprofiel 
 
Als coach van personen met autisme moet je over bepaalde competenties beschikken. Hieronder vind 

je een “aangepast competentieprofiel”. 

 
Algemene competenties voor het coachen van personen met autisme 
 
Autismebewust handelen houdt in: 

 Goed kunnen luisteren, geduldig zijn en geobserveerd gedrag kunnen interpreteren, 

afchecken, bespreken, proberen en evalueren.  

 Extra aandacht hebben voor non-verbale signalen.  

 Geduldig zijn.  

 Ervaring hebben met de doelgroep. 

 Flexibel zijn. 

 Specifieke kennis hebben van autisme in al zijn vormen; gedragingen van mensen met 

autisme in een (arbeids)context op de juiste wijze kunnen interpreteren en vertalen naar een 

passende individuele aanpak. 

 Eigen stijl vlot kunnen aanpassen en in vraag durven stellen. 

 Empowerend werken. 

 Gestructureerd en voorspelbaar werken. 

 Afspraken nakomen en liefst niet wijzigen.  

 Alertheid voor sensoriële prikkels of sensorische gevoeligheden. 

 Rekening houden met de impact van autisme op verschillende levensdomeinen. 

 Adequaat samenwerken met het persoonlijk en professioneel netwerk van de cliënt. 

 Tijd nemen om een vertrouwensband op te bouwen. 

 Mogelijkheden zien en creatief zijn om aanpassingen te doen. 

 

 

Duidelijke en concrete communicatiestijl: 

 Concrete en duidelijke taal gebruiken; sarcasme, ironie en beeldspraak vermijden. 

 Voortdurend nagaan of beide partijen elkaar begrijpen. 

 Rekening houden met de (soms vertraagde) informatieverwerking van de cliënt. Dit wil 

zeggen: informatie gedoseerd en gepast geven.  

 Tijd geven om na te denken en reageren op een vraag. 

 Opbouwende en eerlijke feedback geven. 

 Gebruiken van non-verbale informatie, demo’s, visuele geheugensteuntjes… 

 Respect hebben voor de persoonlijke ruimte van de cliënt. 

 

 
Specifieke competenties voor het coachen van personen met autisme op de 
werkvloer 
 

 Vaardigheid om gedragingen van mensen met autisme in een arbeidscontext of andere 

context op de juiste wijze te interpreteren, te bespreken, te evalueren en te vertalen naar een 

passende individuele aanpak. 

 Kennis hebben van de betekenis van deelname aan arbeid.  

 Zicht hebben op de wetgeving en ondersteuningsmaatregelen. 

 Aandacht hebben voor de transfer van vaardigheden van de ene naar de andere context. 

 Personen met autisme begeleiden in het opnemen van die sociale aspecten en 

levensdomeinen die impact hebben op werk.  


