
Wat? Tool waarmee je zicht krijgt op wat er moeilijk loopt door het 
autisme van de cliënt. 

Voor wie? Cliënt 
Soort tool? Invuloefening 
Hoe gebruiken? Individueel in te laten vullen of samen invullen. 
Bron? Maak er werk van 

Wat is moeilijk door mijn autisme? 

Wat is moeilijk op vlak van mijn communicatie en omgang met anderen? 

Zet een vinkje bij de dingen die jij bij jezelf herkent. 

Ik vind het moeilijk om contacten te leggen, ben vaak teruggetrokken. 

Ik word door anderen vaak als vreemd ervaren. 

Ik kan de gemoedstoestand/emoties van anderen vaak moeilijk 
inschatten/begrijpen 
Ik kan me vaak moeilijk verplaatsten in het standpunt van een ander. 

Ik vind het moeilijk om goed oogcontact te maken. 

Ik vind het moeilijk om mijn boodschap/verhaal gestructureerd en 
duidelijk te vertellen. 
Ik kan mijn eigen emoties en gedachten moeilijk verwoorden. 

Ik kom vaak anders over dan ik wil/bedoel. 

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



 

 
 

 
Wat is moeilijk op vlak van mijn verbeeldings- of voorstellingsvermogen? 

Zet een vinkje bij de dingen die jij bij jezelf herkent. 
 
 Ik kan moeilijk inschatten wat anderen denken, willen, voelen, … 

 
 Ik kan me moeilijk een voorstelling vormen van de arbeidsmarkt en 

verschillende soorten jobs. 
 Ik heb specifieke interesses waaraan ik veel tijd besteed. 

 
 Ik kan moeilijk keuzes maken , ben een twijfelaar. 

 
 Ik houd van duidelijkheid en voorspelbaarheid, houd niet van plotse  

veranderingen.  
 Ik heb een aantal gewoontes / routines die ik heel belangrijk vind. 

 
 Ik ben vaak chaotisch, heb moeite met organiseren en structureren.  

 
 Ik heb er moeite mee dat anderen vaak voorschriften en afspraken niet  

nakomen.  
 

Invuloefening autisme en werk (cursus Maak er Werk Van)  

Welk soort werk zou je liefst willen doen? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Als je aan dit soort werk denkt, wat zijn dan voordelen van ASS? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Wat kunnen de nadelen zijn van ASS? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Wat kan je doen om je slaagkansen op de arbeidsmarkt te verhogen? (tips geven)  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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