
 

 
 

 
 
Wat? Dit document peilt naar de moeilijkheden die de cliënt ervaart op 

vlak van sociale interactie en communicatie, flexibiliteit in 
denken en handelen en de invloed van zintuiglijke prikkels  

Voor wie? cliënt 
Soort tool? invuldocument 
Hoe gebruiken? De cliënt vult dit eventueel samen met de jobcoach in 
Bron?  Maak er werk van 
 
 

Invuloefening : wat is moeilijk door mijn autisme ? 
 
Ik weet dat door mijn autismespectrumstoornis bepaalde situaties moeilijk zijn voor 
mij, vooral  
 

• Omgang met andere mensen 

 

• Communicatie met andere mensen 

 

• Soepel zijn in denken en doen 

 
• Invloed van zintuiglijke prikkels 

 
 
Op de volgende invulbladen kan je invullen welke situaties of zaken uit deze 
gebieden moeilijker zijn voor jou. 
  



 

 
 

 
Wat is moeilijk aan de omgang met andere mensen? 

 
Zet een vinkje in de kolommen van de dingen die jij bij jezelf herkent. 
 
 Vrienden maken is moeilijk 

 
 Vrienden houden is moeilijk 

 
 Ik heb er last van als mensen te dicht bij komen of mij aanraken 

 
 In weet niet altijd hoe ik moet reageren op andere mensen 

 
 Ik begrijp niet altijd waarom de mensen zich gedragen zoals ze doen 

 
 Ik ben liever alleen 

 
 Samen dingen doen met andere mensen vinden ik moeilijk  

 
 Als er veel mensen om mij heen zijn word ik onrustig of bang 

  
 Ik begrijp niet altijd wanneer of waarom anderen boos zijn 

 
 Ik kan de gemoedstoestand / emoties van anderen vaak moeilijk 

inschatten / begrijpen. 
 

 Zonder dat ik het wil kom ik soms ergerlijk over 
 

 Ik kan me vaak moeilijk verplaatsen in het standpunt van een ander 
 

 Ik word door anderen vaak als vreemd ervaren 
 

 Ik kom vaak anders over dan ik wil / bedoel 
 

 Andere: … 
 

 Andere: … 
 

 
 

Andere: … 

 
  



 

 
 

 
Wat is moeilijk aan de communicatie met andere mensen? 

 
 Ik vind het moeilijk om een gesprek te beginnen met andere mensen 

 
 Ik kan niet goed uitleggen wat ik voel of wat ik bedoel 

 
 Ik praat te zacht of veel te luid 

 
 Ik begrijp niet altijd wat andere mensen bedoelen / Ik kan mijn eigen 

emoties en gedachten moeilijk verwoorden 
 

 Als er teveel gepraat wordt rondom mij word ik opgewonden of in de war 
 

 Ik kan niet zo goed luisteren 
 

 Ik vind het moeilijk om anderen te laten uitpraten 
 

 Ik praat vaak over hetzelfde onderwerp 
 

 Ik herhaal vaak hetzelfde  
 

 Ik neem wat andere mensen zeggen vaak letterlijk 
 

 Ik kan niet goed met anderen overleggen als we moeten samenwerken 
 

 Ik vind het moeilijk om aandacht te krijgen als ik iets wil zeggen of vragen 
 

 Wisselen van gespreksonderwerp is niet zo gemakkelijk voor mij 
 

 Ik weet soms niet goed wanneer ik iets tegen iemand kan zeggen 
 

 Groepsgesprekken vind ik moeilijk of vermoeiend 
 

 Ik vind het moeilijk om goed oogcontact te maken 
 

 
 

Ik vind het moeilijk om mijn boodschap / verhaal gestructureerd en 
duidelijk te vertellen 
 

 
 

Ik vind het moeilijk om een gesprek te voeren over ‘koetjes en kalfjes’ 

 
 

Andere: … 

 
 

Andere: … 

 
 

Andere: … 

  



Wat is moeilijk aan ‘soepel zijn in denken en doen’? 

Ik vind plotselinge veranderingen niet leuk 

Ik houd van duidelijkheid en voorspelbaarheid 

Ik houd erg vast aan dezelfde gewoontes, ik wil soms per se dingen doen 

Ik heb een bepaalde interesse waar ik heel veel tijd in stop 

Ik vind het moeilijk om naar onbekende plaatsen te gaan 

Ik vind het moeilijk om met nieuwe situaties om te gaan 

Ik vind het vervelend als de dingen niet gaan zoals ik denk of wil 

Ik heb last van bepaalde geluiden of andere zaken 

Ik weet graag vooraf wat er gaat gebeuren, wanneer, hoe, met wie 

Stiptheid: op tijd beginnen, op tijd stoppen is voor mij belangrijk 

Ik heb er moeite mee dat anderen vaak voorschriften of afspraken niet 
nakomen 

Ik weet vaak niet wat ik moet kiezen, ben een twijfelaar 

Ik ben chaotisch, heb moeite met organiseren en structureren 

Ik word boos als iets niet lukt 

Als ik ergens mee bezig ben, wil ik dat eerst afmaken, ik kan daardoor te 
laat komen 

Ik vind het belangrijk dat zaken juist en correct zijn 

Andere: … 

Andere: … 

Andere: … 



Wat merk ik van over- of ondergevoeligheid van zintuiglijke prikkels? 

Ik vind bepaalde geluiden onaangenaam, namelijk … 

Ik ben gefascineerd door bepaalde geluiden, namelijk … 

Ik vind bepaald licht onaangenaam, namelijk … 

Ik ben gefascineerd door bepaald licht, namelijk … 

Ik vind bepaalde geuren onaangenaam, namelijk … 

Ik ben gefascineerd door bepaalde geuren, namelijk … 

Ik vind bepaalde kleuren onaangenaam, namelijk … 

Ik ben gefascineerd door bepaalde kleuren, namelijk … 

Ik vind het aanraken van bepaalde materialen onaangenaam, namelijk … 

Ik ben gefascineerd door bepaalde materialen, namelijk … 

Ik vind het niet aangenaam dat anderen te dichtbij komen 

Ik houd er niet van dat anderen me aanraken 

Ik voel niet goed wanneer ik honger heb 

Ik voel niet snel pijn 

Bepaalde kledij verdraag ik niet goed, zoals… 

Ik vind bepaald voedsel onaangenaam, namelijk … 

Ik ben gevoelig voor pijn 

Ik reageer sterk op warmte / koude 

Ik reageer niet op warmte / koude 

Andere: … 

Andere: ...

Andere: ...
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