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Voorwoord 
 
 
 
 

‘We zijn er, we zijn raar, en wen er maar aan!’ 
 

Jennifer McIlwee Myer 
in ‘Meisjes en vrouwen met Asperger’ 

 
 
 
In de afgelopen maanden heb ik meerdere keren personen in mijn omgeving verteld 
dat ik bezig ben met een afstudeeronderzoek voor de opleiding creatieve therapie 
(CTO) aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).  Deze personen vragen 
vervolgens geïnteresseerd wat mijn onderzoeksvraag is. Ik reageer daarop (met de 
vraag die de eerste aanzet gevormd heeft voor het onderzoek): “In hoeverre is 
ervaringsdeskundigheid van de therapeut op het gebied van autisme spectrum 
stoornis (ASS) helpend of belemmerend binnen de creatieve therapie?” De  
betreffende gesprekspartners reageren hierop dat ze het een verrassende en zeer 
actuele onderzoeksvraag vinden. 
 
Als ik vervolgens meld dat die ‘ervaringsdeskundigheid’ niet geldt voor iemand met 
een partner of kinderen met ASS, maar dat het erom gaat dat de persoon zélf ASS 
heeft, worden er onder andere wenkbrauwen omhoog getrokken. Ik schrijf bewust 
‘onder andere’. Dit is namelijk één van de eerste en mildste reacties op mijn 
opmerking. De reacties komen erop neer dat er doorgaans geen vertrouwen is in de 
capaciteiten van een persoon met ASS om binnen een sociaal beroep werkzaam te 
kunnen zijn, laat staan als therapeut. Is dit een reëel beeld? 
 
Er wordt over mensen met ASS gezegd dat zij in een eigen wereld leven en de 
mensen zónder ASS in een andere1. Een spreekwoord zegt dat: “op de landkaart 
van het leven iedere mens een eiland is”. De Amerikaanse psycholoog en 
psychotherapeut Carl Rogers (1902-1987) meldt in zijn boek ‘Mens worden’ (1969) 
hierop aansluitend: “in heel wezenlijke zin is ieder mens een eiland voor zichzelf en 
hij kan alleen maar bruggen naar andere eilanden slaan.” Dit is eigenlijk wel een 
interessante gedachte. Probeer namelijk maar eens precies te vertellen wat de ander 
denkt en voelt. 
 
Een ander voorbeeld hiervan is de uitspraak van de auteur A.S.C. Wallis (1857-
1925): “Wat mensen van elkaar weten, is vaak net genoeg om zich in elkaar te 
kunnen vergissen.” 
 

                                                           
1 Dominique Dumortier verwijst zelfs met de titel van haar boek ‘Van een andere planeet’ (2002) naar 
  dit uitgangspunt. 
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Ik heb voor mijn 
onderzoek een 
boom gemaakt! 

Een boom? 
Is het een 2D 
     werkstuk?

Nee, het is 3D. 

Oh? 
En waarvan heb je 
de boom gemaakt? 

Van metaal. 

Is het een 
kleine boom? Nee, juist niet. 

Goh, dat lijkt me 
een bijzonder 

werkstuk! 
Ja, dat is 
het ook! 
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Hoeveel weten we eigenlijk van de mogelijkheden en onmogelijkheden van mensen 
met ASS? De laatste berekeningen laten zien dat ruim één procent van de mensen 
uit de totale bevolking2 valt binnen een diagnose uit het autismespectrum. Als ASS 
zó veel voorkomt, is het misschien redelijk te verwachten dat er een grote diversiteit 
onder deze mensen voorkomt, zoals dat ook onder mensen zónder ASS het geval is. 
Het is tenslotte ook niet voor niets een spectrumstoornis. Waarom dan geen mensen 
met ASS in een sociaal beroep? Maar hoe zit het dan met de beschreven problemen 
op de sociale interactie en de verbale en non-verbale communicatie? Dan verwacht 
je toch niet dat er mensen met ASS werkzaam zullen zijn in die beroepsgroep? Ze 
zijn daar echter wel te vinden. Het uitgangspunt van dit onderzoek is dan ook om uit 
te zoeken wat de helpende en belemmerende kanten van ASS zijn binnen het 
uitoefenen van een sociaal beroep. Want kennelijk kunnen ze het… of toch niet? 
 
Het onderzoeksverslag leidt de lezer door het onderzoeksproces dat ik doorlopen 
heb om antwoorden te kunnen krijgen op deze knagende vragen. Het is een proces 
geworden waarin ik veel geleerd heb, me geregeld heb laten verrassen en waarin ik 
vooral heel bijzondere ontmoetingen gehad heb. De resultaten van dat proces zijn in 
dit onderzoeksverslag terug te vinden. 
 
 
Veel (lees)plezier! 
 

                                                           
2 Volgens een prevalentieonderzoek gepubliceerd in 2006 in de Lancet wordt er zelfs een resultaat  
   van 1,16% onder de Engelse bevolking gevonden. Sinds 2002 heeft er in Nederland geen prevalen- 
   tieonderzoek meer plaatsgevonden en wordt er vanuit gegaan dat het redelijk is aan te nemen dat  
   de in Engeland gevonden uitkomsten ook voor Nederland gelden (NVA, 2010). Ook in de internatio- 
   nale wetenschappelijke literatuur wordt de prevalentie op 60  à 100 per 10.000 inwoners geschat  
   (Gezondheidsraad, 2009). 
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Dankwoord 
 
 
 
 

Alleen ga je sneller. 
Samen kom je verder. 

 
Afrikaans spreekwoord 

 
 
 
Het is gebruikelijk dat aan het einde van een voorwoord of inleiding een woord van 
dank geschreven wordt. In dit onderzoeksverslag is ervoor gekozen om een apart 
dankwoord te schrijven. Ik wil via deze weg namelijk uiting geven aan de 
dankbaarheid die ik ervaar voor alle hulp die ik tijdens dit onderzoek ontvangen heb. 
Deze hulp heeft namelijk tot het onderzoeksverslag geleid dat nu voor je ligt! 
 
Maslow heeft in 1970 de conclusie getrokken dat het uiting geven aan dankbaarheid 
essentieel is voor emotionele gezondheid. Mensen zijn daardoor in staat om plezier 
en inspiratie te ervaren van alledaagse dingen en niet alleen van bijzondere 
gebeurtenissen (Bannink, 2009). In het verloop van dit onderzoek heb ik heel veel 
momenten van plezier en inspiratie mogen beleven. Het is waar dat onderzoek doen 
veel tijd en energie kost en dus gekost heeft. Wat ik echter vele malen belangrijker 
vind, is dat het me heel bijzondere ontmoetingen en momenten opgeleverd heeft. Ik 
heb gesprekken gevoerd die ik mijn leven lang met me mee zal dragen. Daarvoor 
ervaar ik heel veel dankbaarheid. 
 
Ik wil altijd graag zo compleet mogelijk zijn, maar ik heb gedurende de opleiding 
geleerd dat mezelf inperken ook een groot goed is. Desondanks zijn er een aantal 
mensen die ik in dit dankwoord speciaal wil noemen. Ik wil daarbij graag beginnen 
met het danken van de mensen die ik heb mogen interviewen: Alida Stukker, José 
Martens van Rooyen, Dana Popa, Liesbeth van Londen, Baukje van Kesteren en 
Klaas den Braren. Ik bedank Francisca Scholte en Norbert Nilkens die ook een 
waardevolle bijdrage geleverd hebben. Sommigen van de geïnterviewden hebben te 
kennen gegeven liever anoniem te blijven. Uiteraard houd ik dat ook hier zo, maar wil 
ik jullie hierbij wel nogmaals hartelijk bedanken voor jullie medewerking. Fijn dat ik 
gebruik mocht maken van jullie tijd en kennis! 
 
Vervolgens wil ik Robinet Bargeman danken. Je weet telkens de grootste ‘knopen’ uit 
mijn soms verwarde brein te halen. Je bent een fijne sparringpartner! Ook Gisela van 
Dijk: dank je wel. Je hebt me als ‘controleur’ van de te coderen interviews een grote 
dienst bewezen. Ik heb er zo de finesses uit weten te halen. 
 
De docenten en medewerkers van de opleiding verdienen hier ook een plek. Ik heb 
veel van jullie geleerd tijdens mijn studie. De groei die ik heb kunnen doormaken, 
heeft mijzelf enorm verrast. Jullie kunnen zien waar een voedzame bodem toe kan 
leiden! Uiteraard mag ik daarbij onderzoeksbegeleider Karen van Dooren niet 
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vergeten. Ik vond het spannend om dit traject met jou aan te gaan, maar weet dat je 
scherpe blik, enorme kennis en vertrouwen zeer gewaardeerd zijn. 
 
Speciale dank wil ik uitspreken naar medestudent Chistien van de Ven-Raedts. Het is 
een bijzondere ervaring om samen met jou dit onderzoekstraject zo intensief te 
hebben mogen doorlopen. Jij hebt jezelf laten zien in de fraaie ontwikkeling die jij 
doorgemaakt hebt. Je kon er bovendien voor mij zijn tijdens mijn proces, door je 
ondersteunende en kritische feedback. Behalve het onderzoekstraject hebben we 
ook vier intensieve jaren tijdens de voorgaande studiejaren gekend. Daarbij zijn ook 
andere medestudenten betrokken geweest. Via deze weg wil ik jullie allen hartelijk 
danken voor de feedback, het meedenken en vooral de inspirerende wijze waarop 
we hebben kunnen samenwerken. De medestudenten, die ik daarbij speciaal wil 
noemen, zijn: Annemarie Groot-van Aar, Virgine Hartmann, Gerd Sprangers, 
Renneke Visée-Mangkoedidjojo, Marie-Thérèse Lammerts-Hoefsloot, Ovy van 
Geloven en Serena Basten. 
 
In het bijzonder wil ik mijn zusje Josée Diepstraten hier noemen. Ik ben elke keer 
weer dankbaar voor het feit dat onze ouders ook jou op deze wereld gezet hebben. 
We hebben weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen. Met niemand anders kan 
ik zó onbedaard ‘tranenrollend’ plezier hebben en door zulke diepe dalen gaan in 
wederzijds vertrouwen en accepteren van elkaar als met jou. Fijn dat je in mijn leven 
deze rol speelt. 
 
Mijn vriendinnen Susanne Henßen en Sandra Lamberts, dank jullie wel voor de 
ondersteuning, en het vertrouwen in mij dat jullie telkens weer opnieuw uitgesproken 
hebben, gedurende mijn gehele opleiding. 
 
En natuurlijk geldt dit ook voor jou, Peter Oostelbos. Als mijn partner, steun en 
toeverlaat, vechtmaatje en rots in de branding had ik deze studie en dit onderzoek 
niet zó kunnen doen als dit nu het geval is geweest. 
 
Als laatste, en in zekere zin misschien wel de belangrijkste, wil ik mijn vader Ad 
Diepstraten, alias Pimpa, postuum bedanken voor het feit dat hij me op deze weg 
gezet heeft. Zonder hem was ik waarschijnlijk nooit op het idee gekomen om 
creatieve therapie te gaan studeren. Ik ben heel dankbaar voor het feit dat hij me dit 
op de valreep nog heeft kunnen meegeven… 
 
  
Ik wil jullie allemaal vanuit de ‘grond’ van mijn hart danken voor alle ‘zaadjes’ die jullie 
in mijn hart geplant hebben! Ze zijn uitgegroeid tot dit prachtige resultaat, dat in de 
toekomst nog verder zal uitgroeien tot een prachtige boom van kennis. 
 
Dank jullie wel! 
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Samenvatting / Summary 
 
 
 
 

Luctor et Emergo. 
 

Latijns gezegde 
 
 
 

Samenvatting 
In de media wordt de laatste jaren veel aandacht besteed aan het onderwerp 
‘autisme’, ook wel autisme spectrum stoornis (ASS) genoemd en zo gebruikt in dit 
onderzoek. Vooral de beperkingen waarmee mensen met ASS te maken hebben, 
krijgen veel aandacht. Deze groep staat namelijk bekend om hun kwalitatieve 
beperkingen in de sociale interacties en in de communicatie en de zich herhalende 
stereotype patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Vanuit die 
beperkingen is het algemene beeld ontstaan dat zij niet zelfstandig zouden kunnen 
functioneren binnen de samenleving en zeker niet binnen een sociaal beroep. Er zijn 
echter mensen met ASS die het tegendeel bewijzen. 
 
ASS is een spectrumstoornis. De stoornis kan zich dus op veel verschillende wijzen 
uiten, wat ook blijkt uit dit onderzoek. De groep mensen met ASS is namelijk zeer 
divers en om die reden kan niet zomaar gezegd worden wat iemand met ASS wel of 
niet kan. Mensen met ASS en met een normale tot hoge intelligentie blijken 
bovendien in staat te zijn om een aantal van de gevraagde, zo niet vereiste, 
competenties uit de zorg te kunnen compenseren. Het uitgangspunt van dit 
onderzoek is dan ook dat iemand met ASS binnen een sociaal beroep werkzaam kan 
zijn. Er wordt zelfs verondersteld dat er misschien zelfs mogelijkheden zijn binnen 
een therapeutische setting. De onderzoeksvraag die hieraan vooraf ging, luidt dan 
ook: “Wat kan helpend en belemmerend zijn voor een creatief therapeut met 
een autisme spectrum stoornis (ASS) bij het uitoefenen van het beroep?” 
 
Uit het onderzoek blijkt dat er veel helpend, maar ook veel belemmerend is. Die 
belemmerende kant mag zeker niet onderschat worden, is de waarschuwing die uit 
de resultaten voortkomt. Afgezien van die belemmerende kanten, doet het vooral een 
aanslag op iemands energiehuishouding. Een sterke motivatie kan er echter voor 
zorgen dat dit wordt geaccepteerd. In dat geval zijn competenties, die al beheerst 
worden, een hulp. Er zijn bovendien veel competenties te ontwikkelen, mits de juiste 
basis aanwezig is. Ook wordt gemeld dat er bepaalde condities nodig zijn waaronder 
mensen met ASS beter kunnen functioneren in hun werk. Er blijken ook bepaalde 
doelgroepen te zijn waarop zij, door hun kwaliteiten, goed kunnen inspelen. Ondanks 
de kritische kanttekeningen die geplaatst worden, bevestigen de resultaten dat het 
mogelijk is dat iemand met ASS als creatief therapeut werkzaam kan zijn. Daarbij 
wordt het grootste voordeel van een therapeut met ASS gezien voor de eigen 
doelgroep. 
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Summary 
In recent years, ‘autism’ has been the subject of much attention in the media. Autism 
is a term generally used for what is medically known as autism spectrum disorder 
(ASD); this is the sense I have used in this research. The interest in people with ASD 
seems to focus on their limitations: poor communication and social interaction, and 
the repetition of stereotypic patterns of behaviour, as well as a limited number of 
interests and activities. This has led to the overall view that autistic people are not 
able to function independently within society and certainly not within a social 
profession. Nevertheless, there are people with ASD who have proved the opposite.  
 
ASD manifests itself in a variety of ways; as a group, people with ASD are very 
diverse, as this study showed. Therefore, it is not possible to predict what someone 
with ASD can or cannot accomplish. Furthermore, people with ASD with a normal to 
high intelligence show that they are able to partly compensate for the required 
competencies in the care sector. This partial compensation is the reason for 
assuming that someone with ASD can work in a social profession. This study even 
propose that there will be possibilities for such a person in therapeutic work. 
Therefore, the research question is: “What can be helping and limiting an art therapist 
with autism spectrum disorder (ASD) in practising his or her profession?” 
  
The research shows that although much helps, there is much that limits. Clearly, the 
limiting side should not be underestimated. Compensating for his or her limitations 
costs someone with ASD a lot of energy, in other words, is tiring. A strongly 
motivated person will accept this. Besides, many competencies can be acquired once 
there is a good basis. Moreover, it has been reported that certain conditions help 
people with ASD to function better in their job. It has also been shown that there are 
certain target groups with which they can get along very well just because of their 
qualities. In spite of the comments on certain disadvantages, we are strengthened in 
our opinion that it is possible for a person with ASD to function as an art therapist. 
Furthermore, people with autism appear to be those to benefit most from a therapist 
with ASD. 
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Hoofdstuk 1 - Inleiding onderzoek 
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1.1 Inleiding 
 
 
 
 

Ook de hoogste torens beginnen bij de grond. 
 

Chinees gezegde 
 
 
 
Autistische stoornissen tonen een scala aan aandoeningen en kenmerken die erg 
kunnen verschillen per persoon, per leeftijd, in ernst en in verschijningsvorm 
(www.autismevolwassen.nl, 2010). Er zijn verschillende wijzen waarop autistische 
stoornissen geduid worden3. In dit onderzoek wordt gekozen om te spreken over de 
term ‘autisme spectrum stoornis’ in navolging van de visie van Lorna Wing4 en zoals 
deze ook in de voorlopige DSM-V aangeduid wordt5. In de tekst zal deze term 
doorgaans afgekort als ‘ASS’ gebruikt worden voor het behoud van de leesbaarheid 
van de tekst. In de kernbegrippen zal nader uitgelegd worden wat er in dit onderzoek 
met dit begrip en andere gebruikte begrippen bedoeld wordt. 
 
In de aanleiding wordt verteld welke reden geleid heeft tot het uitvoeren van dit 
onderzoek. Dit krijgt een vervolg in het hoofdstukken ‘Probleem- & doelstelling’ en de 
‘Vraagstelling’ waar dit onderzoek om draait. 
 
Het ‘Theoretisch kader & inhoudelijke oriëntatie’ wordt vormgegeven in de 
hoofdstukken 1.6 t/m hoofdstuk 1.9. In deze hoofdstukken wordt aandacht besteed 
aan de doelgroep en de visie van de onderzoeker ten aanzien van deze doelgroep. 
Het wordt zodoende duidelijk vanuit welk perspectief het onderzoek geschreven is. 
Er wordt ook uitgelegd hoe de term ‘autisme’ ontstaan is en waarvoor deze staat. De 
hoofdstukken tonen aan hoe ‘jong’ dit aandachtsgebied is en dat er nog veel 
onduidelijk is. ASS is een, naar blijkt, veel voorkomende stoornis die niet altijd 
herkend wordt. De visies ten aanzien van ASS zijn namelijk nogal eens verschillend. 
Het is in deze hoofdstukken niet de bedoeling om compleet te zijn. De informatie die 
hierin staat is uitsluitend als ondersteuning bedoeld voor het vervolg van het 
onderzoek. Er zijn veel boeken en artikelen over dit onderwerp geschreven, waarvan 
een deel terug te vinden is in de referentielijst. Deze bronnen leveren de lezer een 
breder beeld op ten aanzien van ASS en de uitgewerkte thema’s in dit onderzoek. 
 
 

                                                           
3 Alleen al het uitschrijven van de afkorting ASS kent verschillende schrijfwijzen en deze worden ook  
  schijnbaar willekeurig door elkaar gebruikt. Hoewel er voor dit onderzoek nagegaan is wat de juiste  
  schrijfwijze is, bleek daarop geen éénduidig antwoord te vinden. Op bijvoorbeeld de site van het  
  Trimbos-instituut (2010) kan het voorkomen dat in één tekst al drie verschijningsvormen  
  gebruikt worden: geheel aan elkaar geschreven, met een spatie tussen de drie woorden en met   
  een spatie tussen ‘autismespectrum’ en ‘stoornissen’. 
4 Hierover is meer te lezen in hoofdstuk 1.7. 
5 De definitieve versie van de DSM-V wordt in mei 2013 verwacht. Op dit moment wordt gesproken  
  over Autism Spectrum Disorder (www.dsm5.org, 2010). 
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1.2 Kernbegrippen 
 
 
 
 

Je leven is de som van de dingen waar je aandacht aan besteedt. 
 

Winifred Gallagher, auteur 
 
 
 
Autisme spectrum stoornis (ASS) 
ASS wordt gekenmerkt door: kwalitatieve beperkingen in de sociale interacties en in 
de communicatie en zich herhalende stereotype patronen van gedrag, belangstelling 
en activiteiten (APA, 2007; Trimbos, 2010). Het wordt beschouwd als een pervasieve 
ontwikkelingsstoornis met een neurobiologische oorzaak. Het ‘pervasieve’ houdt in 
dat de ontplooiing van de persoon met ASS op een allesdoordringende wijze 
beïnvloed wordt, het een weerslag heeft op alle domeinen van het functioneren en (in 
principe) een levenslang verloop kent (Zweden-van Buuren, 2007; Van Lieshout, 
2009; Roeyers, 2009). Dit onderzoek beperkt zich tot mensen met ASS die een 
gemiddeld tot hoog IQ hebben, ofwel functionerend op een MBO, en hoger, werk- en 
denkniveau. 
 
 
Belemmerend 
Belemmerend komt van het woord ‘belemmeren’ en daarover meldt Van Dale (2005) 
onder andere: “de vrije beweging, het vrije gebruik, de voortgang bemoeilijken, in de 
weg staan”. In dit onderzoek wordt met ‘belemmerend’ bedoeld dat de 
eigenschappen, die voortkomen vanuit de ASS, de werkzaamheden binnen de 
sociale beroepen in de weg staan of bemoeilijken. 
 
 
Competenties 
Over het begrip ‘competentie’ zegt Van Dale (2005) dat het gaat om: “deskundigheid, 
bekwaamheid, vaardigheid en expertise”. De site van Thesaurus Zorg en Welzijn 
(2010) levert echter een completere beschrijving van het begrip ‘competentie’ op. Er 
wordt hier gesproken over competenties als: “een geïntegreerd geheel van kennis, 
inzicht, vaardigheden, attitudes en persoonlijke eigenschappen, waarmee op 
adequate wijze resultaten kunnen worden behaald in een beroepssituatie, een 
leersituatie of een maatschappelijke situatie. Competenties zijn te ontwikkelen.” Deze 
laatste beschrijving levert de juiste beschrijving zoals het begrip binnen dit onderzoek 
bedoeld is. 
 
 
Eigenschappen 
In de Van Dale (2005) wordt over ‘eigenschap’ gemeld: “persoonlijke kwaliteit” en op 
deze wijze wordt dit begrip ook in dit onderzoek gebruikt. 
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Ervaring 
Kennis die door ervaren, dit wil zeggen: door ondervinding of waarneming, verkregen 
is. Deze ervaring wordt beschouwd als bron van kennis (Van Dale, 2005). In dit 
onderzoek wordt gebruikgemaakt van twee groepen, namelijk deskundigen en 
ervaringsdeskundigen: 
 
• Deskundigen 

Een deskundige is een persoon “die door beroep of studie in het bijzonder 
bevoegd is tot het beoordelen van een zaak” (Van Dale, 2005). Een synoniem 
voor ‘deskundige’ is ‘expert’ en daarover zegt Van Dale (2005): “deskundige, met 
name als iemand geroepen wordt om in betwiste zaken uitspraken te doen of 
advies te geven”. In dit onderzoek staat het voor een persoon die gevraagd wordt 
om advies te geven en uitspraken te doen op het gebied van ASS. De persoon in 
kwestie werkt of heeft regelmatig te maken met mensen met ASS binnen zijn of 
haar beroep en kan vandaar uit een oordeel geven. 
 

• Ervaringsdeskundigen 
Een ervaringsdeskundige is iemand die zelf (veel) ervaring heeft op een bepaald 
gebied. De kennis van de persoon in kwestie is niet gebaseerd op studie, maar 
op eigen ervaring. Het gebied waarop de ervaringsdeskundige ervaring heeft, zal 
meestal uit de context (moeten) blijken (Van Dale, 2005; www.onzetaal.nl, 2010). 
In dit onderzoek is de ervaringsdeskundige een persoon die een diagnose heeft 
binnen het autistisch spectrum. De ervaringsdeskundigheid is daardoor: het 
hebben van kennis en ervaring gebaseerd op het zelf hebben van ASS. 

 
 
Helpend 
Helpend komt van het woord ‘helpen’ en daarover meldt Van Dale (2005) onder 
andere: “voordeel, nut opleveren, een gunstige uitwerking hebben”. In dit onderzoek 
wordt met ‘helpend’ bedoeld dat de eigenschappen, die voortkomen vanuit de ASS, 
van nut zijn voor de werkzaamheden binnen de sociale beroepen en een gunstige 
uitwerking daarop hebben. 
 
 
Sociale beroepen 
In dit onderzoek is ervoor gekozen om de mogelijkheden van een persoon met ASS 
binnen de sociale beroepen te bekijken. Hiervoor is gekozen omdat de creatieve 
therapie een relatief kleine beroepsgroep is. Vanuit de brede context kan uiteindelijk 
tot een antwoord gekomen worden ten aanzien van de creatieve therapie. De 
behandeldoelstellingen van vaktherapeuten, waartoe creatieve therapie behoort, 
vertonen namelijk overeenkomsten met die van verpleegkundige-, medische-, 
agogische en gedragswetenschappelijke beroepsgroepen. Zij zijn ook werkzaam 
voor dezelfde doelgroepen (FVB, 2008). 
 
Het begrip ‘sociale beroepen’ wordt in dit onderzoek uitgebreid besproken in 
hoofdstuk 3.2. Voor de lezer is echter wel van belang om te weten dat in dit 
onderzoek onder sociale beroepen wordt verstaan: beroepen binnen de sociale, 
(para)medische en educatieve sector. Omwille van de leesbaarheid worden deze 
beroepsgroepen samengetrokken onder de noemer sociale beroepen. 
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1.3 Aanleiding & situatieschets 
 
 
 

 
Van de ASS moet het rare vanaf. 

Het is helemaal niet zo raar. Het is alleen een andere bedrading! 
 

José Martens van Rooyen, HBO-docent 
 

 
 
1.3.1 Aanleiding & situatieschets 
Gedurende (hoor)colleges tijdens de opleiding aan de HAN en tijdens de stage bij 
het orthopedagogisch behandelcentrum Jan-Pieter Heije te Oosterbeek (een 
onderdeel van de organisatie Pluryn) krijg ik te maken met de diagnose ASS. Bij de 
Jan-Pieter Heije gaat het om kinderen en jongeren die licht verstandelijk gehandicapt 
/ zwakbegaafd zijn (IQ tussen 50 en 85) en daarnaast de diagnose ASS kunnen 
hebben (www.pluryn.nl, 2010). In mijn privéleven word ik echter geconfronteerd met 
hoogfunctionerend autisme (HFA) in combinatie met een gemiddeld tot hoog IQ. Het 
levert een verschillend beeld op van hoe ASS zich uiterlijk kan manifesteren. 
 
Er wordt veel onderzoek gedaan naar ASS, waardoor er meer inzicht in de stoornis 
komt, maar een ‘echt weten’ wat ASS is en inhoudt, blijkt lastig. Bij onderzoeken 
wordt onder andere gebruikgemaakt van observatie om de gedragingen van mensen 
met ASS vast te kunnen leggen. De mogelijkheden om meer over ASS te weten te 
komen, worden uitgebreid door de vorderingen die gemaakt worden op het gebied 
van de neurowetenschap. Met hersenscans worden de activiteitgebieden in de 
hersenen gemeten en worden er verschillen ontdekt. Het vergelijken van deze 
hersenscans levert nieuwe informatie, maar ook nieuwe vragen op. Inmiddels zijn er 
bovendien mensen met ASS die zelf schrijven over ‘hun wereld’, waardoor er ook 
steeds meer inzicht komt6. 
 
Het blijkt dat het spectrum veel breder is dan er in eerste instantie door veel mensen 
gedacht werd en wordt7, ook door professionals uit het (sociale) werkveld. Waar in 
het verleden gesproken is over het niet ‘normaal’ kunnen functioneren binnen de 
huidige, vooral neurotypische manier van handelen en kijken naar de wereld, blijken 
er genoeg mensen, met een hoogfunctionerend autisme en met een gemiddeld tot 
hoge intelligentie, die in de maatschappij functioneren zonder dat de diagnose bij hen 
gesteld wordt. Deze mensen zijn vaak terug te vinden in specifieke, veelal technische 
en natuurwetenschappelijke beroepen, waarbij veel technisch-analytische taken, 
systematisch denken en redeneren gevraagd wordt (Hoekstra, 2008; Spek, 2010). 
Hoewel het een contradictie lijkt te zijn, zijn er echter ook mensen met ASS 
werkzaam binnen sociale beroepen. 

                                                           
6 Eén van deze mensen is Dominique Dumortier. Zij heeft ASS en werkt binnen een sociaal beroep.  
  Zij schrijft over haar bevindingen in het boek ‘Van een andere planeet’ (2009). Ook respondent  
  Baukje van Kesteren schrijft over haar bevindingen in ‘Een gat waar je hart zit’ (2005). 
7 In hoofdstuk 1.9 ‘Onduidelijkheden rondom ASS’ wordt hierop nader ingegaan. 
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In contact met mensen via de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), het 
Autisme Informatie Centrum (AIC) en de eigen persoonlijke ervaringen ontstond de 
vraag: is van iemand met ASS te verwachten dat hij of zij kan voldoen aan de 
vereiste competenties die verlangd worden bij de uitoefening van een sociaal 
beroep? De kenmerken die bij de diagnose ASS horen, volgens de DSM, lijken hierin  
namelijk een contradictie te zijn. Welke eigenschappen worden eigenlijk verwacht in 
een zorgfunctie? Zijn deze eigenschappen ook werkelijk allemaal even belangrijk om 
een goede hulpverlener te kunnen zijn? Ervaren deze mensen zelf belemmeringen 
en helpende eigenschappen vanuit de ASS binnen hun sociale beroep? 
 
Tijdens de onderwijseenheid ‘Onderzoek & Innovatie’, het laatste onderdeel van de 
opleiding Creatieve Therapie, was het snel duidelijk dat dit het thema voor het 
onderzoek moest worden. Hier ligt mijn fascinatie en het vormt daarmee de 
achterliggende reden voor dit  verslag. 
 
 
1.3.2 Innovatief onderzoek 
De eigen nieuwsgierigheid en de gesprekken zijn echter niet voldoende. Is dit thema 
de moeite van onderzoek waard? Komt het in aanmerking voor de kwalificatie 
‘innovatief’? 
 
Voor zover het is na te gaan, bestond er bij aanvang van dit onderzoek nog geen 
inventarisatie van wat helpend en belemmerend kan zijn voor een creatief therapeut 
met ASS bij het uitoefenen van zijn of haar beroep. Er is ook nog geen overzicht van 
de mogelijkheden die mensen met ASS hebben om zich te kunnen profileren binnen 
sociale beroepen. Wel is er een onderzoek, dat uitgevoerd is door klinisch 
psycholoog drs. Annelies Spek, naar de meerwaarde van mensen met ASS voor 
werkgevers. De resultaten uit dit onderzoek zijn tijdens een congres van de 
Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven op 16 april 2010 gepresenteerd, maar zal in 
de komende maanden afgerond worden. Er is ook andere informatie te vinden op het 
gebied van ASS in relatie tot werk. In dit onderzoek worden deze gegevens 
meegenomen. 
 
In gesprek met medewerkers van de NVA, het AIC en het Dr. Leo Kannerhuis bleek  
behoefte naar meer informatie rondom de mogelijkheden van mensen met ASS 
binnen sociale beroepen. De Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie 
(NVBT) heeft ook al aangegeven interesse te hebben in het onderzoek. Het 
antwoord op de vraag of het onderzoek vernieuwend en dus innovatief is, lijkt 
daarmee voldoende beantwoord. 
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1.4 Probleem- & doelstelling 
 
 
 
 

Als je zorgt voor de middelen, 
zal het doel wel voor zichzelf zorgen. 

 
Mahatma Gandhi, Indiaas politicus & jurist 

 
 
 
1.4.1 Probleemoriëntatie 
Een autisme spectrum stoornis (ASS) leek in het verleden een stoornis te zijn die 
enkel bij kinderen gediagnosticeerd werd, omdat er weinig geschreven is over de 
diagnose bij volwassenen. In de afgelopen jaren hebben steeds meer volwassenen 
de diagnose gekregen en is dit ook onder de aandacht gebracht. Deze aandacht 
zorgt daardoor ook voor meer bekendheid wat ASS inhoudt in een bredere context. 
 
ASS wordt doorgaans gezien als een ernstige handicap binnen het functioneren van 
een mens. Veel personen met ASS én een laag IQ zijn niet in staat om goed binnen 
de eisen van de huidige maatschappij zelfstandig te kunnen functioneren. Er is 
echter een groep volwassenen met de diagnose ASS die wél binnen de huidige 
maatschappij zelfstandig functioneert. De verwachting is dat er een nog grotere 
groep mensen is die wél ASS, maar geen diagnose heeft. De algemene gedachte is, 
en dit wordt ook bevestigd door onderzoek (Hoekstra, 2008; Spek, 2010), dat zij 
veelal functies bekleden binnen de natuurwetenschappelijke en technische 
beroepen, omdat de sociale interactie doorgaans niet hun sterkste kwaliteit is. Toch 
blijkt dat er mensen met ASS werkzaam zijn binnen verschillende sociale beroepen. 
Hoe is dit mogelijk als de probleemgebieden binnen de ASS onder andere liggen op 
de interactie met andere mensen en in zowel de verbale als non-verbale 
communicatie8? 
 
In het eindrapport van Regioplan (2006), dat is uitgevoerd in opdracht van het UWV9, 
blijkt dat er vooroordelen zijn van werkgevers ten aanzien van mensen met een 
handicap. Ze lijken nog welwillend te staan ten opzichte van het aannemen van 
mensen met een lichamelijke handicap. Ten aanzien van het aannemen van mensen 
met een psychische handicap, en daarin ook mensen met ASS (CORV, 2007), zijn 
ze erg huiverig. Uit het onderzoek van Annelies Spek (2010)10 komen echter 
eigenschappen en kenmerken naar voren waardoor een persoon met ASS juist 
waardevol kan zijn voor een werkgever. Haar onderzoek toont aan dat mensen met 
ASS in bepaalde functies beter functioneren dan mensen zonder ASS. Wat echter 
niet in dit onderzoek meegenomen is, zijn juist de mensen die functioneren binnen 
beroepen waarin de kwaliteiten van deze groep mensen naar verwachting doorgaans 
niet liggen. Wat ervaren deze personen binnen het uitoefenen van hun beroep? Wat 
                                                           
8  Zie hoofdstuk 1.7. 
9  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (www.uwv.nl, 2010). 
10 Zie hoofdstuk 1.3.2. 



 28

zijn daarin hun kwaliteiten? Weten zij iets toe te voegen aan de kwaliteiten van hun 
collega’s zonder ASS? Nog specifieker is de vraag: is een persoon met ASS in staat 
om de functie van creatief therapeut te bekleden? Er is onderzocht tijdens het 
voortraject van dit onderzoek of hierover informatie te vinden is. Deze is niet 
gevonden. 
 
 
1.4.2 Probleemstelling 
De bovenstaand beschreven probleemoriëntatie leidt naar de probleemstelling: Is 
iemand met ASS in staat om te functioneren binnen een sociaal beroep?  Een stap 
verder daarin is: kan iemand met ASS functioneren als creatief therapeut? 
 
Er zijn mensen met ASS werkzaam binnen deze beroepsgroep. Dit is de reden dat 
de volgende vraag als uitgangspunt genomen is voor dit onderzoek: “Wat kan 
helpend en belemmerend zijn voor een creatief therapeut met een autisme 
spectrum stoornis (ASS) bij het uitoefenen van het beroep?” Hiermee kan mogelijk 
ook een antwoord geformuleerd worden op de eerder gestelde vragen. 
 
 
1.4.3 Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is om werkgevers binnen de sociale sector, 
behandelaars en begeleiders die veel werken met mensen met ASS en de mensen 
die zelf ASS hebben een beeld te geven van wat de helpende en belemmerende 
kanten van ASS zijn binnen het uitoefenen van een sociaal beroep. Met dit 
onderzoek, gericht op de inventarisatie van de mogelijkheden van mensen met ASS 
binnen de sociale beroepen, gedragen door deskundigen uit het werkveld, kan 
mogelijk aan de genoemde behoefte bij hoofdstuk 1.3.2 worden voldaan. 
 
Een onderliggende doelstelling is dat mensen, binnen de zorg in het algemeen, de 
kans krijgen om een realistischer beeld te vormen van de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van mensen met ASS. Maatschappelijk bestaat nog steeds 
onduidelijkheid als het om autisme gaat. Zo wordt er met zekere regelmaat het beeld 
gevormd van een soort ‘Rainman’ als het over mensen met ASS gaat. Binnen het 
sociale werkveld lopen hulpverleners en ouders vaak tegen onduidelijkheden aan 
rond ASS. Het is zodoende van belang dat er meer bekendheid komt hierover.11 
 
 

 

                                                           
11 Een projectmedewerker (2010) van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) constateert dit  
   ondanks de goede resultaten die bereikt zijn op de, door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen,  
   ‘Wereld Autisme Dag’ (2 april 2010) en in de, in Nederland daaraan gelinkte, ‘Autismeweek’ (2 t/m  
   10 april 2010). 
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1.5 Vraagstelling 
 
 
 
 

Je moet soms lang op de drempel van de vragen staan, 
eer je je voet durft te zetten op de trede van de antwoorden. 

 
Rainer Maria Rilke, dichter 

 
 
 
1.5.1 Ontwikkeling van de vraagstelling 
De vraagstelling bij een kwalitatief onderzoek is in het begin meestal globaal van 
karakter en niet zo concreet en precies uitgewerkt. Het toespitsen van de centrale 
vraagstelling gebeurt in de loop van het onderzoek. Dit zorgt ervoor dat de 
onderzoeker zich open en flexibel kan aanpassen aan de omstandigheden tijdens 
het onderzoek. Het wijzigen en aanpassen van de vragen ontstaat onder andere 
doordat de verkregen informatie uit de verzamelde gegevens van de onderzoeker 
verlangt om op een andere manier naar het thema te kijken. Uiteindelijk wordt er 
tijdens het onderzoeksproces gekomen tot gerichte, te beantwoorden deelvragen en 
één duidelijke, concrete centrale vraagstelling (Migchelbrink, 2009; Verhoeven, 
2008). 
 
Tijdens dit onderzoek is het beschreven proces niet anders verlopen. In de 
vragenlijsten uit de bijlagen 1 en 2 is de vraagstelling terug te zien die de aanzet tot 
het onderzoek gevormd heeft. In het begin van het onderzoek is namelijk de centrale 
vraagstelling als uitgangspunt genomen: “In hoeverre is ervaringsdeskundigheid van 
de therapeut op het gebied van autisme spectrum stoornis (ASS) helpend of 
belemmerend binnen de creatieve therapie." 
 
Deze vraagstelling, die start met ‘in hoeverre’, vereist een vergelijking met een 
andere situatie en krijgt een hoeveelheid als antwoord. Zo’n onderzoeksvraag past 
veel beter bij een kwantitatief onderzoek. In dit onderzoek wordt gevraagd naar 
ervaringen, belevingen en betekenissen die deskundigen en ervaringsdeskundigen 
hebben bij en geven aan mensen met ASS die werkzaam zijn in sociale beroepen en 
specifiek in het uitoefenen van de functie als creatief therapeut. Vragen die daarbij 
passen beginnen bijvoorbeeld met ‘hoe’, ‘wat’ en/of ‘op welke manier’ (Migchelbrink, 
2009). Al werkend aan het onderzoek zijn uiteindelijk de centrale vraagstelling en de 
daarbij behorende deelvragen ontstaan. 
 
 
1.5.2 Centrale vraagstelling 
De centrale vraagstelling, waarop binnen dit onderzoek antwoord gegeven wordt, 
zoals ook bij de probleemstelling geformuleerd, is: “Wat kan helpend en 
belemmerend zijn voor een creatief therapeut met een autisme spectrum stoornis 
(ASS) bij het uitoefenen van het beroep?” 
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1.5.3 Deelvragen 
Om tot een concrete beantwoording te kunnen komen van de centrale vraagstelling 
zijn er een vijftal deelvragen geformuleerd. Deze deelvragen zijn: 
• Welke competenties zijn helpend voor een persoon met ASS bij het uitoefenen 

van sociale beroepen? 
• Welke competenties zijn belemmerend voor een persoon met ASS bij het 

uitoefenen van sociale beroepen? 
• Op welke manier is een persoon met ASS in staat om minder of niet aanwezige 

competenties te camoufleren en/of te compenseren? 
• Welke condities zijn helpend voor persoon met ASS in een sociaal beroep te 

kunnen functioneren? 
• Welke condities zijn belemmerend voor persoon met ASS in een sociaal beroep 

te kunnen functioneren? 
• Kan ASS helpend zijn bij het functioneren als creatief therapeut? Zo ja, op welke 

manier? 
 
Voor het mediumonderzoek is de deelvraag geformuleerd: 
• Kan iemand met ASS inzicht krijgen in het eigen handelen via creatieve therapie? 

Zo ja, hoe kan dit dan tot stand komen? 
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1.6 Theoretisch kader & inhoudelijke oriëntatie 
 
 
 
 

In hun natuur zijn alle mensen gelijk. 
Het zijn hun gewoonten die het verschil maken. 

 
Confucius 

 
 
 
1.6.1 Theoretische kadering 
Het gaat in dit onderzoek om een kwalitatieve benadering van het te onderzoeken 
thema. Dit betekent dat de onderzoeksopzet in grote lijnen wordt aangegeven, maar 
het verder vooral open van opzet is en relatief weinig gestructureerd (Migchelbrink, 
2009). Er is echter bij aanvang van dit onderzoek wél gekozen om deels al een 
theoretische kadering aan te brengen, zodat duidelijk wordt vanuit welk perspectief 
dit onderzoek geschreven is en dus als zodanig gelezen dient te worden. 
 
 
1.6.2 Mensvisie 
Wat daarbij ook belangrijk is, is het melden van de mensvisie van waaruit dit 
onderzoek geschreven is. Het uitgangspunt is namelijk dat er gesproken wordt over 
mensen en dat de humanistische zienswijze in dat uitgangspunt meegenomen wordt. 
Er wordt gericht op de specifieke menselijke trekken van ons functioneren en 
ervaren. Het gebeurt niet vanuit afstand en een louter natuurwetenschappelijke 
manier, maar in aansluiting bij het unieke en de individuele ervaringen van mensen 
(Lang, 2007, p. 257). Dit uitgangspunt sluit ook aan bij de keuze voor een kwalitatief 
onderzoek dat in ‘Hoofdstuk 2 - Methode’ besproken zal gaan worden. 
 
In het voorwoord is al een stukje uit de uitspraak van de Amerikaanse psycholoog en 
psychotherapeut Carl Rogers (1969) gebruikt. Carl Rogers is een bekende 
vertegenwoordiger van de humanistische benadering (Lang, 2007). De aangehaalde 
uitspraak zal hier volledig weergegeven worden en levert een aanvulling op 
bovenstaande uitgangspunt: “In heel wezenlijke zin is ieder mens een eiland voor 
zichzelf en hij kan alleen maar bruggen naar andere eilanden slaan, als hij eerst 
bereid is zichzelf te zijn en het hem toegestaan wordt zichzelf te zijn. Ik vind daarom 
dat, als ik een ander aanvaarden kan, en dat betekent dan in het bijzonder dat ik zijn 
gevoelens, zijn mentale instelling en zijn overtuigingen aanvaard als een wezenlijk en 
vitaal onderdeel van hemzelf, ik hem help mens te worden. En dat lijkt mij van grote 
waarde.” 
 
De houding die een persoon moet hebben, volgens de visie van dit onderzoek en de 
onderzoeker, is dat iemand die om hulp, begeleiding of onderricht komt vragen, in 
eerste plaats een mens is en pas in tweede plaats een hulpbehoevende, cliënt of 
leerling / student (www.clienteninformatiepunt.nl, 2010). 
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1.6.3 Competentiegericht 
Bij de HAN is sinds 2003 met het HOF-project gestart (HAN Onderwijs 
Flexibilisering). Er wordt bij dit vernieuwde onderwijs beoogd dat de student 
verantwoordelijk wordt voor zijn of haar eigen leerproces. Het is ook de student die 
zelf de bewijslast moet aanleveren voor de competenties die verworven zijn. Dat 
betekent dat het onderwijs aan de HAN zich richt op competentiegericht leren en 
waarbinnen ook dit onderzoek vorm krijgt (Keiren, 2004). 
 
De achterliggende gedachte van het competentiegericht leren is dat door de 
informatiemaatschappij kennis sneller veroudert. Dit betekent dat iemand zich 
gedurende de gehele beroepsloopbaan zal moeten blijven ontwikkelen, oftewel 
levenslang zal moeten blijven leren. Het is daarom van belang dat de persoon in 
kwestie zichzelf de benodigde informatie moet kunnen eigen maken, of leermomen-
ten kunnen opzoeken om ontbrekende kennis, vaardigheden en attitudes op te doen. 
Het werkveld wil mensen die niet alleen de knowhow in huis hebben om de taken uit 
te voeren, maar die daarnaast de capaciteit hebben om hun beroepsloopbaan lang 
mee te groeien met de ontwikkelingen op het vakgebied (Keiren, 2004). 
 
In het werkveld is deze tendens niet alleen in de relatie tussen werkgever en 
werknemer terug te zien, maar ook tussen bijvoorbeeld de behandelaar of begeleider 
en de cliënt. In de hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders wordt steeds vaker 
gewerkt met het ‘(sociale) competentiemodel’. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 
werken volgens de methodiek vanuit dit model tot positieve behandeleffecten leidt 
(Kazdin, 1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het schema hiernaast 
is ontworpen door 
Jaap Pellen (2005) 
voor Pluryn. Het geeft 
een duidelijk overzicht 
welke aandachtsfac-
toren er zijn bij het 
competentiegericht 
kunnen werken. 
 
 
 
 
Er wordt bij het orthopedagogisch behandelcentrum Jan-Pieter Heije te Oosterbeek 
(onderdeel van Pluryn) gewerkt volgens de methodiek Competentie Gericht Werken. 
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Hierin ligt de nadruk op een positieve benadering van het kind of de jongere en er 
wordt aangesloten bij de krachten, wensen en mogelijkheden. Binnen deze 
werkwijze is aandacht voor: het leren van vaardigheden, het verlichten of juist 
verrijken van taken, het verlichten of reduceren van (de invloed van) belemmerende 
factoren en het versterken van beschermende factoren. Het referentiekader van het 
kind of de jongere is het uitgangspunt. Het accent ligt op het aanleren van nieuw en 
gewenst gedrag. Bij inadequaat gedrag wordt de nadruk gelegd op wat het kind of de 
jongere wel moet doen in plaats van wat niet (PWG, 2004). 
 
Het competentiemodel is in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstaan als een 
reactie op het ‘stoornissenmodel’ dat de problemen van mensen vooral als een vorm 
van pathologie belicht (Slot & Spanjaard 1999). In dit model nemen hulpverleners de 
verantwoordelijkheden niet over, maar helpen competenties vergroten. Mensen 
worden serieus genomen doordat zij bepalen wat ze veranderd willen zien en er 
wordt met behulp van sterkte- en zwakteanalyses beter aangesloten bij wat ze al 
kunnen. In deze benadering wordt vertrouwen in eigen kunnen van de mensen 
uitgestraald (PWG, 2004). 
 
 
1.6.4 Positieve psychologie 
Frederike Bannink (2009) schrijft in haar boek ‘Positieve psychologie in de praktijk’ 
dat: “De positieve psychologie is de stroming die uitgaat van de sterke kanten van de 
mens en de veronderstelling dat geluk niet het gevolg is van alleen de juiste genen of 
toeval, maar te vinden is door het identificeren en gebruikmaken van de sterke 
kanten die iemand al bezit.” Dit uitgangspunt sluit aan bij de Rogeriaanse visie en die 
van het competentiemodel. Psycholoog en grondlegger van de positieve psychologie 
Martin Seligman gaat er niet vanuit dat het menselijk lijden te vervangen is, maar er 
wel een andere manier bestaat hoe ermee om te gaan. Het gaat erom dat er balans 
ontstaat in de aandacht voor de pieken en dalen (en dat wat er tussenin zit) in een 
mensenleven. Het aansluiten bij iemands krachten, vertrouwen hebben in iemands 
kunnen, zodat deze zelf verantwoordelijkheid kan nemen voor de eigen ontwikkeling 
en zijn of haar leven. Dat een mens in staat is om zich te blijven ontwikkelen, hoe 
groot de beperkingen ook zijn en hoe klein de voortgang. Dit alles is een belangrijke 
visie van waaruit in dit onderzoek gekeken wordt (Bannink, 2009). 
 
 
1.6.5 Inhoudelijke oriëntatie 
Voorgaande levert de lezer richting van waaruit het onderzoek geschreven is, zoals 
al eerder benoemd. Het is echter niet de enige reden van vooronderzoek en kaderen 
geweest. Het is ook in het belang van het onderzoek geweest om kennis te hebben 
van hoe een onderzoek aangepakt moet worden. Voorkennis (ook wel domeinkennis 
genoemd) over ASS levert bovendien op dat tijdens de interviews met de 
respondenten op bepaalde onderwerpen doorgevraagd kon worden en er begrepen 
werd waarover de betreffende persoon sprak. Vanuit dat perspectief wordt in de 
volgende hoofdstukken aandacht besteed aan informatie die onder andere antwoord 
geeft op de vragen: wat is ASS, wat houdt ASS in en welke ontwikkeling heeft ASS 
doorgemaakt? 
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1.7 Historisch perspectief ten aanzien van ASS 
 
 
 
 

Autistische kinderen zijn er altijd geweest, 
maar ze werden niet altijd zo genoemd. 

 
Nan Snijders-Oomen 

in ‘Autisme, wat is dat eigenlijk?’ 
 
 
 
1.7.1 Veranderende inzichten 
Het woord ‘autisme’ roept bij de meeste mensen wel een beeld op. Vaak wordt er 
een beeld gevormd van een fladderend, voor contact gesloten kind. Ook is de rol 
Raymond Babbitt12, die de Amerikaanse acteur Dustin Hofman in ‘Rainman’ speelt, 
een beeld dat bij mensen bovenkomt. Het lijkt een ‘moderne ziekte’ te zijn door alle 
aandacht die er tegenwoordig voor autisme is. Het wordt zelfs wel eens gezien als 
een ‘modeziekte’. Er worden kanttekeningen geplaatst bij de juistheid van deze 
diagnose en/of dat het mogelijk van voorbijgaande aard is dat deze diagnose bij 
bepaalde mensen gesteld wordt. Francisca Scholte meldt in haar artikel ‘Autisme als 
Hype’ (2008) dat er wat haar betreft te veel diagnoses gesteld worden waarbij 
vraagtekens gezet kunnen worden.13 
 
De geschiedenis heeft ons laten zien dat door de resultaten uit de wetenschap 
voortdurend nieuwe inzichten ontstaan op het functioneren van de mens en de 
wereld waarin de mens leeft. Er ontstaan echter ook veranderingen in de tijd op het 
gebied van etiologie, symptomen en therapie, waardoor de gegevens, die vanuit die 
wetenschap ontstaan, een andere betekenis kunnen krijgen.  Er ontstaan daardoor 
andere en nieuwe analytische beweringen maar ook andere en nieuwe diagnoses. Er 
wordt dus met een andere visie of perspectief naar situaties en verkregen gegevens 
gekeken wordt (Baartman, 1983). Het is een complex geheel, waarvan we steeds 
meer weten maar nog lang niet alles. Er is in die zin dus nog veel te ontdekken en 
dat geldt zeker ook voor ASS. 
 
 
1.7.2 ASS in de 18de en 19de eeuw 
Autisme bestaat vermoedelijk al heel lang. Het waren doorgaans de mensen, die wat 
‘raar’ en ‘in zichzelf gekeerd’ waren, maar desondanks hun eigen plaats binnen de 
maatschappij hadden. Er bestaan beschrijvingen van deze mensen uit de 18de en 
19de eeuw. Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in de onderzoeken 
‘Psychotische kinderen: Verhaal als hulpvraag in de speciale pedagogiek’ van 
Herman Baartman (1983) en ‘Social and emotional skills and understanding of 
children with autism spectrum disorders’ van Sander Begeer (2005). 

                                                           
12 De rol van Raymond Babbitt uit de film Rainman is gebaseerd op de Amerikaan met het  
   savantsyndroom Kim Peek (1951-2009). In tegenstelling tot Kim Peek is Raymond Babbitt autistisch. 
13 Zie hoofdstuk 1.9. 
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In het eerste onderzoek wordt verwezen naar een casus uit 1809 van een kind dat nu 
mogelijk14 de diagnose autisme zou krijgen. John Haslam (1764-1844), een Britse 
apotheker, beschreef namelijk een vijfjarige jongen als een geval van ‘madness’ dat 
in 1799 naar het Bedlam Hospital was gebracht. De jongen wordt daarin gezien als 
ongedurig met een duidelijke visiomotorische handicap. Hij sprak pas na zijn vierde 
levensjaar. Bovendien speelde de jongen niet met andere kinderen, maar gaf de 
voorkeur aan alleen spelen met zijn tinnen soldaten. Hij vertoonde een eigenaardige 
wijze van omgang met woorden en sprak over zichzelf in de derde persoon. 
 
In het tweede onderzoek wordt aangehaald dat er een uitgebreid beschreven casus 
uit 1746 bestaat van een volwassen man die aan een ‘silent madness’ leed. De 
beschrijving die hierin gegeven is, zou nu hoogstwaarschijnlijk leiden tot de diagnose 
autisme of autisme spectrum stoornis (Houston & Frith, 2000). 
 
Ook in het ‘Journal für Kinderkrankheiten’ uit 1846 wordt een beschrijving geciteerd 
van de Amerikaanse psychiater Samuel Woodward (1787-1850)15 waarin hij 
aandacht vraagt voor een groep kinderen die talrijker is dan hij verwacht had. De 
beschrijving, die Woodward geeft over de kinderen die hij gezien heeft, lijkt op dat 
van kinderen met autistische kenmerken. Woodward schrijft over deze kinderen als 
goed uitziend, maar rusteloos en sensitief, gemakkelijk geagiteerd, leren zelden 
spreken en zijn gefocust op zichzelf en het voorwerp dat hun speciale interesse 
heeft. ‘Bisweilen scheint es auch, als ob sie nicht hören, so sehr sind sie mit sich 
selber beschäftigt und so wenig aufmerksam zeigen sie sich für die äußeren Dinge.’ 
(Woodward, 1846, pp. 377-379; Baartman, 1983, p. 32). 
 
 
1.7.3 ASS in de 20ste eeuw 
Het woord ‘autisme’ en een beschrijving van één syndroom was er in die tijd nog niet. 
De beschrijvingen waren echter opmerkelijk genoeg om opgenomen te worden in 
een publicatie. Het woord ‘autisme’ is afgeleid van het Griekse woord ‘αυτός’ dat ‘zelf’ 
betekent. Het werd voor het eerst gebruikt door de Zwitserse psychiater Eugen 
Bleuler (1857-1939) in 1911 om een vorm van egocentrisch denken te beschrijven 
dat als typisch beschouwd werd voor schizofrenie (Gillberg & Peeters, 2003; Noens 
& Van IJzendoorn, 2007; Van Dale, 2005). Het gebruik van het woord ‘autisme’ in 
beschrijvingen binnen de huidige betekenis, die iets afwijkt van de betekenis die 
Bleuler eraan gaf, is volgens de meeste beschrijvingen pas ontstaan door de 
bevindingen van de Oostenrijk-Amerikaanse psychiater Leo Kanner (1894-1981) in 
het in 1943 verschenen artikel ‘Autistic Disturbances of Affective Contact’. 
  
Ook de Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger (1906-1980) schrijft in 1944 over 
‘autisme’ in het artikel ‘Die 'Autistischen Psychopathen' im Kindesalter’. De beide 
artsen hebben kinderen onderzocht en geobserveerd die op een vergelijkbare vorm 
in het leven staan als eerder hierboven beschreven is. Er wordt onder andere 
verondersteld dat mensen met autisme detailgericht zijn en deze waargenomen 
prikkels (die bijv. via de zintuigen binnenkomen) met moeite tot een betekenisvol 
geheel kunnen integreren. Kortweg kan gesteld worden dat informatie door mensen 
                                                           
14 Herman Baartman (1983) meldt in zijn onderzoek dat op basis van de beschrijving van John Haslam  
   er onvoldoende gegevens zijn om met zekerheid te constateren dat het hier om autisme gaat. 
15 Dr. Samuel Bayard Woodward is een 19de eeuwse pionier in de Noord-Amerikaanse psychiatrische  
   zorg (Dadoly, Levin & Palmer, 2005; Journal für Kinderkrankheiten, 1846). 
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met ASS anders wordt verwerkt dan bij ‘neurotypicals’, zoals mensen zonder 
psychiatrische stoornis worden genoemd (Spek, Scholte & Van Berkelaer-Onnes, 
2009). Door Theo Peeters en Christopher Gillberg (2003) wordt geschreven ”Mensen 
met autisme leven in een wereld die ze niet of moeizaam begrijpen en waarin ze 
zichzelf niet of moeilijk verstaanbaar kunnen maken. Geen wonder dat ze er zich 
schijnbaar uit terugtrekken…” Over wat ASS inhoudt, wordt verder besproken in het 
volgende hoofdstuk, maar het geeft al aan met welk soort problematiek de beide 
artsen geconfronteerd werden. 
 
Zoals al eerder vermeld is, worden doorgaans Leo Kanner en Hans Asperger gezien 
als de eersten die gebruik gemaakt hebben van het woord ‘autisme’ bij het 
beschrijven van deze groep mensen. Prof. dr. Ina van Berckelaer-Onnes meldt in 
haar proefschrift uit 1979, hetgeen door verschillende boekschrijvers overgenomen is 
(Noens & IJzendoorn, 2007; Van Lieshout, 2009), dat het woord ‘autisme’ in 
diezelfde betekenis al gebruikt is in de jaarverslagen van 1937-1940 van het 
Pedologisch Instituut in Nijmegen. Hierin werd o.a. het gedrag van een kind 
beschreven als ‘een intelligente autist met stereotiep gedrag’. 
 
In de jaren ná het uitkomen van bovenstaand beschreven onderzoeken, die gezien 
worden als de basis voor het hedendaagse onderzoek m.b.t. ‘autisme’, is er veel 
nieuw onderzoek gedaan en geschreven. Autisme wordt zelfs beschreven als één 
van de best onderzochte syndromen binnen de kinderpsychiatrie (Noens & 
IJzendoorn, 2007). Het blijkt bovendien uit verschillende beschrijvingen dat ‘autisme’ 
al een hele geschiedenis kent. Het bovenstaande stuk geeft al voldoende weer waar 
het woord ‘autisme’ vandaan komt en welke ontstaansgeschiedenis autisme kent. 
Het is niet de bedoeling om in dit onderzoek deze hele geschiedenis weer te geven. 
Voor degenen die zich hierin graag verder verdiepen, ook over het vervolg van de 
geschiedenis, heeft het boek ‘Autisme in orthopedagogisch perspectief’ van Ilse 
Noens en Rien van IJzendoorn (red.) zeker een goede basis te bieden. 
 
 
1.7.4 Lorna Wing 
In dit onderzoek dient zeker nog wel stilgestaan te worden bij de Britse psychiater 
Lorna Wing. Op dit moment gaan we namelijk uit van de resultaten die uit haar 
onderzoeken komen en gebruiken we haar uitgangspunt dat het gaat om een 
autistisch spectrum (1997). 
 
Het is namelijk pas vanaf 1980 dat autisme, zoals het beschreven is door Leo 
Kanner, afgescheiden werd van schizofrenie, waar het tot dan toe werd 
ondergebracht, en een eigen plaats in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM) gekregen heeft. Het is te danken aan de inspanningen van Lorna 
Wing en haar team dat ook de term Asperger Syndroom16 herontdekt en opnieuw 
geïntroduceerd werd. Pas in 1994 is het Aspergersyndroom in de DSM-classificatie 
opgenomen en werden de verschillende andere varianten onderscheiden. Er werd 
toen ook voor het eerst gesproken van een autisme spectrum stoornis (ASS) (Van 
Lieshout, 2009; www.autismevolwassen.nl, 2010). 
 

                                                           
16 Het Asperger Syndroom is genoemd naar Hans Asperger, waarmee mensen met autisme zonder  
    verstandelijke beperking beschreven worden. 

http://www.autismevolwassen.nl/
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Lorna Wing (2001) spreekt bij kinderen met de diagnose ASS over een 
gemeenschappelijke triade. De triade omvat de kwalitatieve stoornissen die vertoond 
worden op drie domeinen, zoals het woord ‘triade’ al zegt. Het gaat hier om 
problemen in de sociale interactie: de interactie met andere mensen, in de verbale 
als non-verbale communicatie en in de verbeelding: op het gebied van flexibiliteit in 
denken en doen. Het geheel gaat gepaard met een rigide, zich herhalend 
gedragspatroon. Deze kenmerken vertonen zich allen vanaf een jonge leeftijd (Wing, 
1988; APA, 1994), maar kunnen zich op heel verschillende manieren uiten, zoals in 
de inleiding (hoofdstuk 1.1) al gemeld is. 
 
Er worden bij kinderen drie groepen gezien waarin ASS zich kan uiten, waarbij het 
opvallend is dat het bij allen ontbreekt aan de wederkerigheid of reciprociteit in de 
sociale actie (Roeyers, 1997). Behalve deze drie groepen wordt er bij normaal 
begaafde adolescenten en volwassenen nog een vierde groep onderscheiden. In het 
boek van Herbert Roeyers (2009) ‘Autisme: alles op een rijtje’ wordt een duidelijke 
uitleg gegeven van de onderverdeling die door Lorna Wing gemaakt kon worden op 
het gebied van de sociale interactie. 
 
De vier groepen waaronder Lorna Wing mensen met ASS verdeelt, zijn: 
1. Afzijdig (aloof) 

• Deze groep is het meest afgesloten voor sociaal contact en lijkt het meest 
tevreden wanneer men hen met rust laat. 

• Vertonen over het algemeen weinig interesse in andere mensen, vooral 
leeftijdgenoten. 

• Vermijden nabijheid van anderen. 
• Verwerpen fysiek of sociaal contact waar ze niet om gevraagd hebben (al 

kunnen ze soms genieten van vrij wilde spelletjes met volwassenen en 
accepteren ze soms fysieke affectie van mensen met wie ze erg vertrouwd 
zijn). 

• Vaak zijn ze verstandelijk erg beperkt, maar ze vertonen soms behoorlijke 
visuospatiële vaardigheden of een goed geheugen. (De visuospatiële 
vaardigheden omvatten de visueel-ruimtelijke informatieverwerking.) Bij 
normale begaafdheid lijken ze sterk op de groep die door Kanner in 1943 werd 
beschreven. 

2. Passief (passive) 
• Deze groep onderneemt geen actieve pogingen om met andere mensen in 

interactie te treden, maar aanvaarden wel toenaderingspogingen van kinderen 
en volwassenen. 

• Ze vinden het blijkbaar soms fijn om in activiteiten betrokken te zijn die door 
anderen worden opgestart. Bij verlies van interesse van de ander, doen ze 
geen pogingen de interactie te herstellen. 

• Zij benaderen anderen voornamelijk actief als zij bepaalde behoeften 
bevredigd willen zien. 

• De intellectuele mogelijkheden zijn meestal iets beter dan van de afzijdige 
groep. 

• Over het algemeen zijn deze kinderen goed handelbaar. 
3. Actief-maar-bizar (active-but-odd) 

• Zij zoeken toenadering tot andere mensen maar doen dit op een naïeve, 
egocentrische, repetitieve en zelfs bizarre wijze. Ze praten tegen mensen over 
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een onderwerp dat henzelf interesseert of stellen herhaaldelijk vreemde of 
ongepaste vragen, zonder echt in het antwoord geïnteresseerd te zijn. 

• Ze komen vaak opdringerig over. 
• Over het algemeen beschikken kinderen in deze groep over de beste 

cognitieve mogelijkheden. 
• Deze groep is wellicht het minst makkelijk in de hand te houden. 

4. Hoogdravend of stijf-formalistisch (stilted and overformal) 
• Soms wordt er bij normaal begaafde adolescenten en volwassenen deze 

vierde groep onderscheiden. Deze groep valt op door een zeer formeel 
taalgebruik dat vaak pedant overkomt en ze zijn zeer beleefd. 

• Ze zijn sterk gebonden aan regels in sociale situaties en vaak met 
zogenaamde scripts. Ze hebben geleerd om zo normaal mogelijk over te 
komen, maar wanneer er iets onverwachts voordoet, waarvoor ze geen script 
hebben, vallen ze door de mand. Ook als men hen beter leert kennen, valt op 
dat ze de subtiliteiten in de sociale interactie niet echt vatten. 

 
 
1.7.5 ASS bij volwassenen 
Waar meestal gesproken wordt over kinderen, sluit de laatste groep, die door Lorna 
Wing toegevoegd is, al meer aan bij de steeds groter wordende groep volwassenen. 
Hiermee worden de volwassenen bedoeld die pas op latere leeftijd de diagnose ASS 
krijgen, maar ook de kinderen die momenteel de diagnose krijgen en uiteindelijk ook 
volwassen zullen worden. 
 
Ondanks het feit dat ASS een levenslange impact heeft op iemands ontwikkeling, is 
er nog weinig bekend over de veranderingen die mensen met ASS in de loop van 
hun leven doormaken. Hoewel volwassenen met ASS de grootste groep vormt, is er 
relatief weinig over hen bekend. Herbert Roeyers (2009) besluit: “Meer en beter 
onderzoek naar autisme en verwante stoornissen op volwassen leeftijd is dringend 
nodig, al is er de laatste jaren toch een positieve evolutie waar te nemen. Studies 
over mensen met autisme in de latere middelbare leeftijd of over bejaarden 
ontbreken voorlopig nog helemaal.” 
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1.8 Huidige beschrijving ASS 
 
 
 
 

Geen twee mensen met autisme zijn gelijk. 
Dit maakt het ook zo lastig om autisme op de juiste wijze te duiden.  

 
Landelijk Netwerk Autisme 

 
 
 
1.8.1 Wat houdt ASS in 
In het vorige hoofdstuk is beschreven dat de visie en de perspectieven ten aanzien 
van ASS door de eeuwen heen veranderd zijn. Door de beschrijving van de 
resultaten van de onderzoeken van Lorna Wing en haar team, is er al een beeld 
ontstaan van de probleemgebieden en aandachtspunten bij mensen met ASS. De 
huidige beschrijving en richtlijnen, die aangehouden worden bij het diagnosticeren 
van ASS, weten we daarmee echter nog niet. Wat houdt ASS op dit moment in? 
 
Een ‘echt weten’ wat ASS inhoudt, is sowieso lastig. We kunnen niet via het brein 
van iemand anders reageren op onze omgeving. Zelfs voor de mensen met ASS 
onderling is het niet mogelijk te bepalen hoe de ander zijn of haar omgeving ervaart. 
In hoofdstuk 1.3.1 wordt al geschreven dat onderzoekers steeds meer weten over de 
werking van het ‘autistische’ brein en dat het spectrum ook breder blijkt te zijn dan er 
tot nu toe gedacht werd. 
 
Waar in het verleden gesproken is over het niet ‘normaal’ kunnen functioneren 
binnen de huidige, vooral neurotypische manier van handelen en kijken naar de 
wereld, blijken er genoeg mensen met een hoogfunctionerend autistisch brein en een 
normaal tot hoog IQ in die maatschappij te functioneren mét diagnose, maar ook 
zonder dat de diagnose bij hen gesteld wordt. Wederom is het hier correct de vraag 
te stellen of je dan nog kunt spreken van een juistheid van het gebruik van de 
diagnose (Scholte, 2008). Er komen echter steeds meer geluiden dat ook deze 
mensen serieus genomen dienen te worden en zij de hulp verdienen die hun leven 
makkelijker maakt. Vermoedelijk zullen we pas uit deze discussie komen als we in 
staat zijn met harde bewijzen te komen over de aanwijsbare verschillen in de breinen 
van mensen met ASS ten opzichte van neurotypische breinen. Er wordt hard aan 
deze mogelijkheid gewerkt. Ook nu weer moet er geconcludeerd worden dat onze 
kennis (nog) niet zo ver reikt. 
 
 
1.8.2 Kenmerken ASS 
Wat weten we dan wel? ASS is een spectrum stoornis en manifesteert zich 
zodoende op verschillende manieren, die afhankelijk zijn van de persoon, de leeftijd, 
de ernst en de verschijningsvorm (www.autismevolwassen.nl, 2010), zoals we al 
eerder gezien hebben. Geen twee personen met ASS zijn hetzelfde, maar zij hebben 
één ding gemeenschappelijk: ze begrijpen de wereld op een fundamenteel andere 
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manier dan neurotypische mensen, zoals mensen zonder psychiatrische stoornis 
worden genoemd (Van Lieshout, 2009; Van Zweden-van Buuren, 2007). Eén op de 
100 mensen heeft ASS, waarvan 15-20% een verstandelijke handicap heeft. Het is 
dus een veel voorkomende stoornis die door de verschillende verschijningsvormen 
niet altijd herkend wordt (NVA, 2010). 
 
Om een diagnose te kunnen vaststellen wordt er doorgaans uitgegaan van de 
richtlijnen die door de DSM-IV-TR17 (APA, 2007) bij pervasieve ontwikkelingsstoor-
nissen 299.00: autistische stoornis (autistic disorder) gegeven worden, waarin de 
triade van Lorna Wing (1997, 2001) verwerkt zit: 
A. Een totaal van zes (of meer) items van 1, 2 en 3 met ten minste twee symptomen 

uit 1, één symptoom uit 2 en één symptoom uit 3. 
1. Kwalitatieve tekortkomingen in sociaal interactief gedrag: 

• Opvallende tekortkomingen in het gebruik van verschillende vormen van 
non-verbaal gedrag om sociale contacten te reguleren, zoals oogcontact, 
gezichtsuitdrukking, lichaamshouding en gebaren om de sociale 
interactie te bepalen. 

• Onvermogen om tot relaties met leeftijdgenoten te komen die passen bij 
het ontwikkelingsniveau. 

• Een tekort in het spontaan proberen met anderen plezier, bezigheden of 
prestaties te delen (bijvoorbeeld het niet laten zien, brengen of aanwijzen 
van voorwerpen die van betekenis zijn). 

• Afwezigheid van sociale of emotionele wederkerigheid. 
2. Kwalitatieve tekortkomingen in de communicatie, zoals blijkt uit ten minste één 

van de volgende symptomen: 
• Een achterstand in of volledige afwezigheid van de ontwikkeling van de 

gesproken taal (niet samengaand met een poging dit te compenseren 
met alternatieve communicatiemiddelen zoals gebaren of mimiek). 

• Als er wel sprake is van een adequate spraakontwikkeling, een duidelijk 
onvermogen om een gesprek te beginnen of gaande te houden. 

• Stereotiep en herhaald taalgebruik of eigenaardig woordgebruik. 
• Gebrek aan gevarieerd spontaan fantasiespel (‘doen-alsof’-spelletjes) of 

sociaal imitatiespel (‘nadoen’-spelletjes), passend bij het ontwikkelings-
niveau. 

3. Beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en 
activiteiten zoals blijkt uit ten minste één van de volgende symptomen:  
• Sterke preoccupatie met één of meer stereotiepe en beperkte patronen 

van belangstelling, die abnormaal is, ofwel in intensiteit ofwel in richting. 
• Duidelijk rigide vastzitten aan specifieke niet-functionele routines of 

rituelen. 
• Stereotiepe en zich herhalende motorische maniërismen (bijvoorbeeld 

fladderen of draaien met hand of vingers of complexe bewegingen met 
het hele lichaam). 

• Aanhoudende preoccupatie met delen van voorwerpen. 
                                                           
17 DSM staat voor Diagnostic en Statistical Manual of Mental Disorders. Het is een classificatie- 
    systeem van psychiatrische stoornissen dat zich steeds vernieuwd.Het oorspronkelijke doel van de  
    DSM is om wereldwijd tot overeenstemming te komen over de benamingen van ziektebeelden,  
    maar wordt nu gebruikt als belangrijkste hulpmiddel voor het vaststellen van (onder andere) de  
    diagnose ASS. De criteria in de DSM-edities zijn in de loop van de jaren verruimd, waardoor de  
    grenzen vervaagd zijn. (Scholte, 2008; Delfos, 2006). 
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B. Achterstand in of abnormaal functioneren op ten minste één van de volgende 
gebieden, ontstaan voor de leeftijd van drie jaar: 

• Sociale interacties. 
• Taal zoals te gebruiken in sociale communicaties. 
• Symbolisch of fantasiespel. 

C. De stoornis is niet eerder toe te schrijven aan de stoornis van Rett of een 
desintegratiestoornis van de kinderleeftijd. 

 
In de kernbegrippen van dit verslag wordt gemeld dat ASS wordt beschouwd als een 
pervasieve ontwikkelingsstoornis met een neurobiologische oorzaak. Het ‘pervasieve’ 
houdt in dat de ontplooiing van de persoon met ASS op een allesdoordringende wijze 
beïnvloed wordt, het een weerslag heeft op alle domeinen van het functioneren en (in 
principe) een levenslang verloop kent. (Zweden-van Buuren, 2007; Van Lieshout, 
2009; Roeyers, 2009). Het betekent dat ASS niet te genezen is. Er staat ‘in principe’ 
omdat er ook andere meningen zijn18.  
 
 
1.8.3 Differentiëring ASS 
Op het moment wordt er een differentiëring toegepast op de verschillende 
uitingsvormen van de autisme spectrum stoornissen (Van Lieshout, 2009; Roeyers, 
2009; Delfos, 2006). Dit zijn de vijf subgroepen: 
• (klassiek) autisme, ook wel Kanner-vorm van autisme genoemd, 
• het syndroom van Asperger (genoemd naar Hans Asperger), 
• PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified, ook wel 

atypisch autisme genoemd), 
• de desintegratiestoornis van de kindertijd en 
• het syndroom van Rett (dat alleen bij meisjes voorkomt in tegenstelling tot de 

andere stoornissen, waarbij overwegend jongens gediagnosticeerd worden). 
 
Naast de autistische stoornissen zijn er nog een aantal gerelateerde diagnoses: 
• McDD (Multiple complex Developmental Disorder), 
• NLD (Nonverbal Learning Disability), 
• beelddenken en  
• hyperlexia. 
 
In dit onderzoek wordt geen aandacht besteed aan deze differentiëring. Belangrijker 
wordt gevonden dat iemand de capaciteiten heeft om te kunnen functioneren binnen 
een sociaal beroep. De precieze verdeling van de groep met ASS in de 
bovenstaande vormen, die binnen ASS voor kunnen komen, is niet in dit onderzoek 
meegenomen. Het ziet ernaar uit dat in de DSM-V (www.dsm5.org, 2010) ook enkel 
gesproken gaat worden over de term ASS en de onderverdeling uit de DSM-IV-TR 
zal komen te vervallen. De DSM-V is nog niet uitontwikkeld en er wordt zodoende in 
dit onderzoek de classificatie van de DSM-IV-TR gevolgd. 

                                                           
18 Zie hoofdstuk 1.9.4. 
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1.9 Onduidelijkheden rondom ASS 
 
 
 
 

Autisme, is dat niet een contactstoornis 
waarbij die mensen helemaal in zichzelf gekeerd zijn? 

Maar dat heb jij helemaal niet! 
 

Uitspraak op de site van Counseling Praktijk Gelderland 
 
 
 
1.9.1 Vaststellen ASS 
In voorgaande hoofdstukken is te lezen dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over 
ASS. Alleen al de naam voor ASS is geen eenduidig gegeven, laat staan dat de 
grens duidelijk is welk gebied het spectrum beslaat. In het boek ‘Dag vreemde man’ 
van Veerle Beel (2005, p. 135) wordt dan ook terecht de vraag gesteld: “Vanwaar die 
onduidelijkheid?” Op deze vraag wordt in het boek door pedagoog en 
autismedeskundige dr. Peter Vermeulen als antwoord gegeven: “Je kunt niet nagaan 
of de wijze waarop wij of zij de wereld zien, normaal is. Er bestaan wel tests, maar er 
zijn geen onwrikbare, duidelijke normen voor. Niet zoals voor pakweg verstandelijk 
gehandicapten. Daar heeft men een grens bij een IQ van 70 gelegd. Zo’n grens 
bestaat niet voor autisme.” Ook in het onderzoek van drs. Annelies Spek, dr. Evert 
Scholte en prof. dr. Ina van Berckelaer-Onnes over de ‘Cognitieve kenmerken van 
volwassenen met de autistische stoornis en de stoornis van Asperger aan de hand 
van WAIS-III-profielen’ (2009) wordt de bruikbaarheid van bestaande tests voor het 
aantonen van ASS ter discussie gesteld. In testsituaties, zoals bij de test WAIS-III, 
wordt veel structuur en duidelijkheid gegeven, waardoor volwassenen met ASS 
relatief goed presteren en er geen significant verschil ontstaat met de controlegroep 
neurotypische mensen. 
 
Wanneer valt iemand dan binnen het autistische spectrum? Hoe breed is dat 
spectrum? Waar ligt de grens? Deze discussie komt ook los tijdens dit onderzoek. 
Mensen die het spectrum wat enger zien, zullen van veel diagnoses, die nu bij 
volwassenen, maar ook kinderen, gesteld worden, vinden dat dit geen juiste 
toepassing van de diagnose is. Francisca Scholte (2008) meldt dat bij het stellen van 
een diagnose de symptomen terug te voeren moeten zijn op de centrale oorzaak: 
een stoornis in de informatieverwerking. Het belangrijkste hulpmiddel bij het stellen 
van de diagnose ASS is de DSM (Delfos, 2006). Dit wordt door Francisca Scholte 
niet als de juiste wijze gezien en zij vreest voor fouten bij het stellen van de 
diagnose.19 Ze uit kritiek op het feit dat de DSM van oorsprong alleen bedoeld was 
om wereldwijd tot overeenstemming te komen over de benamingen van 
ziektebeelden, maar nu als richtlijn gebruikt wordt voor het stellen van een diagnose 
(Scholte, 2008). 
 

                                                           
19 Dit wordt ook ondersteund door anderen als Peter Vermeulen (Beel, 2005; Vermeulen, 2010) en  
   Martine Delfos (2006). 
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Anderen hebben een breder uitgangspunt in het stellen van de diagnose en zien 
steeds meer mensen met ASS binnen de groep van gemiddeld tot 
hoogfunctionerende volwassenen. Zij zien dat de toename vooral te maken heeft met 
de erkenning in de psychiatrie dat mensen met een normale tot zeer hoge 
intelligentie óók autisme kunnen hebben. De hierbij horende diagnose, het Syndroom 
van Asperger of Hoog Functionerend Autisme, werd pas in 1993 voor het eerst 
opgenomen in de ICD-10, het diagnostische handboek van de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) (Wevers, 2008). 
 
 
1.9.2 Verschijningsvorm ASS 
Een andere belangrijke reden is dat geen enkel gedrag exclusief voor mensen met 
autisme is. Er zijn probleemgebieden aan te geven, zoals de triade van Lorna Wing  
daaraan vormgeeft, dat in hoofdstuk 1.7 uitgelegd staat. Er is echter géén duidelijke 
typering te geven van wat iemand kan verwachten bij een persoon met ASS. 
 
Dan komen we ook uit op de vraag of ASS mogelijk een andere hersenstructuur is, 
een andere ‘bedrading’, zoals er op deze wereld ook verschillende mensenrassen 
bestaan? Ook wetenschappers zijn het er niet over eens of ASS echt afwijkend is. De 
vraag die wel door mensen gesteld wordt, is: heeft niet iedereen (soms) een beetje 
autisme? In het boek ‘Dag vreemde man’ (Beel, 2005) zegt Peter Vermeulen dat 
onder stress deze uitspraak wel klopt. “Als mensen extreem of langdurig onder druk 
staan, vertonen ze allemaal autistisch gedrag. Dan kunnen ze niet meer delen, 
houden ze vast aan routines, krijgen ze problemen met communicatie en vertonen ze 
zelfs stereotiep gedrag. Hoe meer stress, hoe autistischer.” 
 
In het artikel van het NRC Handelsblad van 18 oktober 2008 meldt de Engelse 
psycholoog en professor Simon Baron-Cohen dat mensen met ASS een extreem 
mannelijk brein hebben. In sociaal opzicht kan het betekenen dat dit een handicap is. 
Op andere terreinen kan het juist grote voordelen hebben, zoals ook uit het 
onderzoek van Annelies Spek al naar voren kwam. Simon Baron-Cohen weigert het 
woord ‘disorder’20 te gebruiken, omdat hij ASS niet als een ziekte ziet. Hij spreekt 
ook liever over kansen die benut moeten worden. In hetzelfde artikel wordt gemeld 
dat de Australische psycholoog en Aspergerspecialist Tony Attwood tegen elk kind, 
dat voor therapie naar zijn praktijk komt, zegt: “Gefeliciteerd, je hebt het 
Aspergersyndroom.” Hij legt uit dat het kind niet gek is, maar gewoon een andere 
‘bedrading’ heeft (Wevers, 2008). 
 
 
1.9.3 Levensloop ASS 
Ook zijn er nog veel vragen over de verdere ontwikkeling van ASS naarmate iemand 
ouder wordt, zoals ook al ter sprake gekomen is in hoofdstuk 1.7.5. Welke 
verschijningsvormen zijn nog merkbaar bij volwassenen en hoe is dat bij mensen op 
leeftijd? Bij het lectoraat Autisme op de HAN wordt aandacht besteed aan 
levensloopbegeleiding. In een interview gehouden op 24 oktober 2008 meldt lector 
Jan-Pieter Teunisse: “Het is belangrijk om te beseffen dat autisme een levenslange 
aandoening is, die in elke levensfase (kind, adolescent, volwassene, oudere) er 
anders uit ziet, en op verschillende levensgebieden (school, werk, vrije tijd, relatie, 
                                                           
20 In het Engels wordt gesproken over ‘autism spectrum disorder’. Het woord ‘disorder’ staat voor  
    stoornis. 
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gezin) een andere impact heeft.” Het is daarom belangrijk dat er gewerkt wordt aan 
een levensloopvisie en -begeleiding ten aanzien van ASS. “Levensloopbegeleiding 
houdt in dat de behandelaar bij naderende veranderingen in de 
levensomstandigheden proactief kan ingrijpen door middel van behandelen, 
ondersteunen en/of opleiden van mensen met autisme en de omringende omgeving.” 
Door deze levensloopbegeleiding zal er in de toekomst beslist veel meer informatie 
vrijkomen over de ontwikkeling van mensen met ASS gedurende hun gehele 
levensloop. De kritiek die op deze werkwijze gegeven wordt, is dat op deze manier 
mensen nooit meer van ‘behandeling’ of ‘begeleiding’ afkomen. 
 
De vraag die daarop gesteld kan worden, is in hoeverre dit een bezwaar is. Het is 
voor de ontwikkeling van een juister beeld over de levensloop met ASS interessant 
als er mensen zijn die hun leven lang gevolgd worden. Peter Vermeulen (Beel, 2005) 
meldt echter over het ‘gretig opplakken van labels’: “Een diagnose is nooit waardevrij. 
Wiens belang dient men … Jammer is dat labels zo vaak verkeerd geïnterpreteerd 
worden. Als ‘autisme’ een handicap is, zo redeneert men, zal die mens ook wel niets 
kunnen! Daaraan moet nog hard worden gewerkt, in alle richtingen. Ook personen 
met autisme hebben baat bij een positieve aanpak, die hen bevestigt in wat ze juist 
heel goed kunnen.” 
 
 
1.9.4 Genezen van ASS 
Hoewel we al hebben kunnen zien dat ASS gezien wordt als een diagnose ‘voor het 
leven’, zijn er toch onderzoeken naar de mogelijkheid om over de ASS ‘heen kunnen 
groeien’ of te ‘genezen’. Het wetenschappelijk onderzoek van prof. Deborah Fein 
heeft als titel: ‘Cognitive and behavioral profiles of children who recover from autism’. 
De stelling is dat tussen de 3 en 25 % van de kinderen met gediagnosticeerde ASS 
na verloop van tijd niet meer voldoet aan de klinische criteria van PDD en dus 
‘genezen’ (“optimal outcome”) zijn. Beïnvloedende factoren hierbij zijn: een  goede 
intelligentie,  goede vroege  (receptieve) taalontwikkeling, betere verbale en 
motorische imitatie, betere vroeg-motorische ontwikkeling, diagnostisering en 
intensieve behandeling (ABA21) op jonge leeftijd, snelle respons op behandeling en 
classificatie (eerder bij kinderen met PDD-NOS dan bij kinderen met (klassiek) 
autistische stoornis). De conclusie die getrokken wordt is dat er voldoende bewijs om 
deze stelling aan te nemen. Wel blijft een milde psychische kwetsbaarheid bestaan 
(Fein, 2009). 
 
 
1.9.5 Aandachtspunt voor het onderzoek 
Elk van bovenstaand besproken punten is op zichzelf al een onderzoek waard. In dit 
onderzoek kan er geen antwoord gegeven worden op de vraag welke van de 
bovenstaande beweringen correct is. 
 
Het vormen echter wel aandachtspunten voor het onderzoek. Er zijn klaarblijkelijk 
nogal wat visies van waaruit een respondent kan denken en spreken of van waaruit 
een auteur zijn of haar boek of artikel schrijft. Ook het verwerken van de gevonden 
resultaten uit de databronnen moet zorgvuldig gedaan worden juist vanwege die 
verschillende visies. 

                                                           
21 Applied Behavioral Analysis. 



 48

Er zullen mensen zijn die alleen al de vraagstelling van dit onderzoek irrelevant 
vinden, omdat zij vanuit een ander perspectief tegen ASS kijken. In dit onderzoek 
wordt echter uitgegaan van het perspectief dat het mogelijk is dat iemand met ASS 
een hoge (beroeps- of wetenschappelijke) opleiding kan afronden. 
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Hoofdstuk 2 - Methode 
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2.1 Inleiding 
 
 
 
 

Ook de hoogste torens beginnen bij de grond. 
 

Chinees gezegde 
 
 
 
Er zijn verschillende wijzen waarop we onderzoek doen. De dag begint vaak al met 
het onderzoeken of het warm of koud weer is, zodat we daarop onze kleding kunnen 
aanpassen. Ook als we experimenteel koken, onderzoeken we welke smaken bij 
elkaar kunnen passen. Het ligt eraan of de combinatie van smaken geslaagd  is of 
we het in de toekomst vaker zullen toepassen. Het wil echter niet zeggen dat het 
onderzoek niet geslaagd is als de smaak ons tegenvalt. Het gaat erom dat het goed 
uitgevoerd wordt en dat geldt ook voor dit onderzoek. Wat de uitkomst is, zal op het 
einde blijken. En mogelijk dat de ‘smaak’ ervan ons mee- of tegenvalt. 
 
In dit verslag gaat het om ‘praktijkgericht’ onderzoek. Praktijkgericht onderzoek is een 
onderzoeksvorm die vooral in de gezondheidszorg en welzijn veel gebruikt en 
gevraagd is. Er wordt bruikbare kennis ingezet voor de verbetering van het 
beroepsmatig handelen in welzijn en zorg (Migchelbrink, 2009). Binnen de uitvoering 
van het praktijkgericht onderzoek zijn er verschillende benaderingen te onderschei-
den. De keuze van benadering, de gebruikte databronnen en -verzamelingstechnie-
ken, maar ook de wijze waarop de kwaliteit en validiteit bewaakt worden, staan in dit 
hoofdstuk beschreven. 
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2.2 Onderzoeksbenadering 
 
 
 
 

Wat je vandaag moet doen, 
moet je doen zoals je morgen denkt dat je het had moeten doen. 

 
Toon Hermans, Nederlandse cabaretier, zanger, kunstschilder, dichter 

 
 
 
2.2.1 Kwalitatieve benadering 
De basis van dit praktijkonderzoek wordt gevormd door een overwegend kwalitatieve 
benadering. Ferdie Migchelbrink (2009) omschrijft de grondslag voor kwalitatief 
onderzoek in zijn boek ‘Praktijkgericht onderzoek in de zorg en welzijn’ als volgt: “Het 
uitgangspunt is dat er geen eenduidige, enkelvoudige werkelijkheid bestaat. Er zijn 
meerdere subjectieve werkelijkheden. Kennis over de te onderzoeken werkelijkheid 
kan alleen verkregen worden door de werkelijkheid van binnenuit te bestuderen.” Er 
is gebruikgemaakt van halfgestructureerde interviews om zoveel mogelijk informatie 
te krijgen over de subjectieve werkelijkheid ten aanzien van de vraagstelling. De res-
pondenten zijn niet geselecteerd op basis van hun visie op het onderzochte thema. 
 
Ferdie Migchelbrink (2009) meldt tevens dat de kwalitatieve onderzoeker zichzelf de 
taak stelt om “de sociale werkelijkheid, de leefwereld te leren kennen en begrijpen via 
een invoelend begrijpen” en ook probeert deze onderzoeker “de afstand tussen 
zichzelf en de onderzochte werkelijkheid zo klein mogelijk te maken. Door zoveel 
mogelijk deel uit te maken van de onderzochte situatie.” Op dit vlak speelt het 
mediumonderzoek een rol. De gevonden resultaten zijn binnen het mediumonder-
zoek verdiept, opdat de onderzoeker een persoonlijke empathische betrokkenheid 
krijgt bij de ervaringen die de respondenten beschreven hebben. 
 
 
2.2.2 Aanvullende onderzoeksbenaderingen 
Het onderzoek sluit ook aan, deels door de hiervoor beschreven gekozen 
benadering, bij de fenemenologische-hermeneutische methode van onderzoek doen. 
De hermeneutiek is een filosofische stroming en legt zich toe op de interpretatie van 
teksten. In een kwalitatief onderzoek wordt onder andere gebruikgemaakt van het 
interpreteren van de teksten van interviews, zoals ook in dit onderzoek toegepast is, 
en sluit daarop zodoende aan. De fenemenologie is een andere filosofische stroming 
waarop deze methode eveneens gebaseerd is. Het gaat er hierom dat de 
onderzoeker de essentie van het fenomeen probeert te achterhalen. De 
fenomenologie gaat er namelijk vanuit dat er voor de mens geen werkelijkheid 
bestaat buiten de beleefde werkelijkheid. Bovendien wordt daarin gemeend dat de 
kennis van de wereld niet ‘uitgeschakeld’ kan worden. Zonder deze kennis kan 
daarom ook niets beschreven of begrepen worden. Het is namelijk het ‘begrijpen’ 
waar het in deze methode om gaat en niet het ‘verklaren’. Het is de combinatie van 
literatuuronderzoek naar onder andere de achtergrond van ASS, de ervaringen van 
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de respondenten en de ervaring van de onderzoeker in het medium die hierop 
aansluiting vindt. Er ontstaat vanuit dit uitgangspunt een dialoog tussen de 
onderzoeker en de respondent. In eerste instantie gebeurt dit ieder vanuit de eigen 
referentiekader. Er is echter de wil, vanuit de onderzoeker, om het referentiekader 
van de ander te exploreren, waardoor het referentiekader van de onderzoeker 
opgerekt en/of uitgedaagd kan worden. Uiteindelijk kan, mede dankzij het medium, 
een begrijpen van de ander plaatsvinden (www.qualiteit.nl, 2010; De Vocht, 2008). 
 
Voor de volledigheid moet daarom ook toegevoegd worden dat het uitgevoerde 
onderzoek geen 100% kwalitatieve benadering gekend heeft, zoals de ondertitel van 
dit verslag misschien suggereert. Behalve de fenemenologische-hermeneutische 
methode is in met name het vooronderzoek bovendien gebruikgemaakt van 
elementen uit de kwantitatieve of empirisch-analytische benadering. De wijze waarop 
onderzocht is of de twee ‘werkelijkheden’ van de twee groepen respondenten, 
deskundigen en ervaringsdeskundigen, met elkaar te vergelijken zijn, hoort namelijk 
eerder thuis onder deze benadering. Daarnaast gaat het kwalitatief onderzoek vooral 
uit van open technieken voor het verzamelen van datamateriaal. De onderzoeker die 
werkt vanuit dat uitgangspunt wil de werkelijkheid begrijpen vanuit het “insiders-
perspectief”, zoals Ferdie Migchelbrink (2009) het beschrijft. Literatuurstudie is 
daarom meestal niet waarmee een kwalitatief onderzoek begonnen wordt en dat is bij 
dit onderzoek wel aan de orde geweest. Dit past dus ook meer bij de empirisch-
analystische benadering en de fenemenologische-hermeneutische methode, waarin 
‘voorbegrip’ als voorwaarde gezien wordt (De Vocht, 2008). 
 
De werkelijkheid is vanuit meerdere perspectieven bekeken. De verschillende 
invalshoeken van de respondenten hebben daarin een bijdrage geleverd. Er kon zo 
een zo reëel mogelijk beeld van de werkelijkheid gereconstrueerd worden. Dat is ook 
de reden dat er zowel gekozen is voor respondenten met ervaring op het gebied van 
ASS als ervaringsdeskundigen. De inhoud van interviews met de respondenten is 
vanuit dit oogpunt dan ook zo min mogelijk gereduceerd benaderd. Dit wil zeggen dat 
de door de respondenten beschreven ervaringen en belevingen zoveel mogelijk 
onbevooroordeeld worden verzameld en geanalyseerd (Migchelbrink, 2009). 
 
Het is desondanks een interpretatie van de werkelijkheid en slechts één interpretatie 
van die werkelijkheid. Het is dan ook niet de bedoeling om ‘de waarheid’ te vinden, 
maar het is bedoeld als een beter begrijpen van het ‘fenomeen’ (zoals het er op dít 
moment uitziet22) én er daardoor de mogelijkheid ontstaat om beter daarbij aan te 
kunnen sluiten. 
 
De actie van het implementeren van de aanbevelingen die uit het onderzoek volgen, 
gebeurt niet gedurende een kwalitatief onderzoek en zo ook niet tijdens dit 
onderzoek (Migchelbrink, 2009). De onderzoeker grijpt hier niet in op de bestudeerde 
situatie, zoals in een actieonderzoek. In dit geval gaat het om een inventarisatie van 
helpende en belemmerende kanten van ASS. De resultaten en aanbevelingen die uit 
het onderzoek volgen zijn een handreiking naar onder andere behandelaren en 
werkgevers en toe te passen in de beroepspraktijk. 

                                                           
22 Zie hoofdstuk 1.7.1. 

http://www.qualiteit.nl/
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2.3 Dataverzamelingstechnieken & -bronnen 
 
 
 
 

Het geheim van creativiteit is 
weten hoe je bronnen te verbergen. 

 
Albert Einstein, Amerikaanse wis- & natuurkundige 

 
 
 
2.3.1 Dataverzamelingstechnieken 
De dataverzamelingstechnieken zijn in het algemeen gesteld onder te verdelen in 
drie groepen. Deze groepen zijn het verzamelen van data door: observeren, 
ondervragen en het uitvoeren van een inhoudsanalyse (Migchelbrink, 2009). Voor dit 
onderzoek is gebruikgemaakt van de laatste twee genoemde groepen. 
 
 
2.3.2 Databronnen 
Er is gebruikgemaakt van verschillende databronnen (triangulatie) om tot een zo 
betrouwbaar mogelijke resultaat te kunnen komen23. 
 
Uit de techniekgroep ‘ondervragen’ komen de volgende databronnen: 
• Tien respondenten die met behulp van een gestructureerde en een 

halfgestructureerde vragenlijst ondervraagd zijn. 
• Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met anderen die deskundig zijn op het 

gebied van ASS en/of in het doen van onderzoek. In een open gesprek hebben zij 
aanvullende informatie kunnen leveren. 

 
Uit de techniekgroep ‘inhoudsanalyse’ zijn gegevens verzameld uit: 
• Documenten. 
• Teksten. 
• Verschillende andere media, zoals lezingen, videomateriaal en het internet. 
De databronnen, die daarbij gebruikt zijn, kunnen teruggevonden worden in de 
‘Referentielijst’. 
 
 
2.3.3 Respondenten 
Zoals in hoofdstuk 2.2.2 al gemeld, is er gebruikgemaakt van halfgestructureerde 
interviews met deskundigen en ervaringsdeskundigen op het gebied van ASS. 
 
De respondenten, die benaderd zijn om over hun ervaringen te vertellen, zijn te 
verdelen in twee groepen: 
• Vijf deskundigen. De geïnterviewde deskundigen zijn mensen die veel werken 

met mensen met een diagnose binnen het autistisch spectrum met een gemiddeld 

                                                           
23 Zie hoofdstuk 2.6. 
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tot hoog IQ. De beroepen van waaruit zij hun expertise leveren zijn: klinisch 
neuropsycholoog, psychiater, GZ-psycholoog (en tevens hoofddocent PMT), 
gedragskundige en poliklinisch behandelaar. 

• Vijf ervaringsdeskundigen. De geïnterviewde ervaringsdeskundigen zijn mensen 
mét een diagnose binnen het autistische spectrum en een gemiddeld tot hoog IQ 
die bovendien werkzaam zijn (of zijn geweest) binnen een sociaal beroep. De 
sociale beroepen waarin zij werkzaam zijn (geweest): groepsleider/ 
activiteitenbegeleider, zwakzinnigenbegeleider, psycholoog (en maatschappelijk 
werker) en HBO-docent. 

 
Zij geven allen hun visie op basis van de eigen ervaringen en/of de ervaringen die zij 
van anderen kennen over de combinatie van ASS binnen een sociaal beroep. Deze 
geïnterviewde (ervarings)deskundigen worden in het (vervolg van het) onderzoek 
respondenten genoemd (Migchelbrink, 2009). 
 
De respondenten komen allen uit Nederland. Er is gekozen om breed te zoeken naar 
respondenten, maar voor de haalbaarheid van het onderzoek is er niet buiten de 
landsgrenzen gezocht. Met name bij de groep ervaringsdeskundigen bleek het niet 
gemakkelijk te zijn om voldoende mensen te vinden die aan het onderzoek wilden 
meewerken. Enerzijds blijkt er behoefte te zijn om uit te dragen welke mogelijkheden 
mensen met ASS (en een gemiddeld tot hoog IQ) hebben. Aan de andere kant zijn 
mensen met ASS die functioneren binnen de huidige maatschappij ook huiverig om 
open te zijn over hun diagnose. De kijk van anderen en met name van werkgevers24 
op de diagnose maakt potentiële respondenten huiverig. Het aanbod om gegevens 
anoniem te werken hielp niet om deze mensen alsnog over te halen. 
 
 
2.3.4 Werken met pseudoniem 
Het is voor de geldigheid van de resultaten van het onderzoek niet nodig dat de 
namen van de respondenten bekend zijn. Van belang is het beroep, het feit dat de 
persoon bekend is met ASS, veel werkt met mensen die deze diagnose hebben en/of 
een ASS-diagnose heeft, waardoor deze persoon gericht antwoorden kan geven op 
de vragen uit het onderzoek. Deze antwoorden kunnen dan vergeleken worden met 
andere (ervarings)deskundigen en zo tot een uitkomst leiden. Er is in dit onderzoek 
dan ook besloten dat de deskundige of ervaringsdeskundige zelf besluit of hij of zij 
gebruik wil maken van een pseudoniem of als ‘(ervarings)deskundige’ benoemd wil 
worden ter bescherming van zijn of haar werk- en/of privéleven. Behalve het gebruik 
van een pseudoniem, zijn er in de interviews ook bewust namen van werkgevers of 
andere herleidende namen uit de teksten weggelaten om dezelfde bovengenoemde 
reden. 
 
 
2.3.5 Gestructureerde vragenlijst 
In een gestructureerde vragenlijst is aan de respondenten gevraagd hoe zij de 
eigenschappen uit de vooraf samengestelde lijst waarderen. Deze eigenschappen 
worden doorgaans gezien als gewenste, zo niet vereiste, eigenschappen bij het 
uitoefenen van een sociaal beroep25. De respondenten hebben de opdracht 
gekregen om de eigenschappenlijst in te vullen vanuit het perspectief: de sociale 
                                                           
24 Zie hoofdstuk 1.4.1. 
25 Zie hoofdstuk 3.2. 
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beroepen. Zij hebben de keuze gehad uit de waarden: ‘heel belangrijk’, ‘belangrijk’, 
‘neutraal’, ‘minder belangrijk’ of ‘niet belangrijk’, zoals in de vragenlijsten in de 
bijlagen 1 en 2 terug te vinden is. Deze vragenlijst geeft een beeld of de 
respondenten het met het gestelde belang van de eigenschappen eens zijn. Tevens 
is dit deel bedoeld om na te gaan of de antwoorden uit de halfgestructureerde 
vragenlijst van de twee groepen redelijkerwijs naast elkaar gelegd mogen worden26. 
 
De respondenten hebben in principe één kruisje bij elke eigenschap geplaatst. Er zijn 
echter twee respondenten (uit beide groepen) geweest die twee kruisjes bij één van 
de eigenschappen geplaatst hebben. Voor de verwerking van de lijsten in een grafiek 
betekende dit dat er een keuze gemaakt moest worden hoe deze keuzen op een 
juiste wijze te verwerken. Er is gekozen voor twee keer een halve score in de lijst, 
zodat in de resultaten uiteindelijk toch één hele score per respondent ontstond. 
 
 
2.3.6 Halfgestructureerde vragenlijst 
De halfgestructureerde vragenlijst is als leidraad en houvast gehanteerd, zodat de 
onderwerpen waarvoor informatie nodig was aan de orde zou komen. Het gaat hierbij 
om open vragen die opnieuw gefraseerd kunnen worden als de respondent een 
vraag niet goed begrepen heeft of wanneer er een half of ontwijkend antwoord wordt 
gegeven (Migchelbrink, 2009). De vragen zijn ontstaan naar aanleiding van thema’s 
waarover informatie nodig was. Het ene deel van de informatie is nodig voor de 
onderbouwing van het onderzoek. Het andere deel is om tot een antwoord op de 
deelvragen en de uiteindelijke vraagstelling van dit onderzoek te kunnen komen. 
 
De vragenlijst is in twee versies uitgewerkt passend voor de twee groepen 
respondenten. Deze twee versies zijn terug te vinden in de bijlagen 1 en 2. 
 

                                                           
26 Zie hoofdstuk 3.3. 
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2.4 Verloop van dataverzameling 
 
 
 
 

Luister veel, spreek op het juiste moment. 
 

Bais van Priëne, een wijze uit het oude Griekenland 
 
 
 
2.4.1 Literatuuronderzoek 
Er is in eerste instantie onderzocht of de aanvankelijk gestelde onderzoeksvraag al 
door iemand anders onderzocht is. Zoals in het vorige hoofdstuk te lezen was, bleek 
dit niet het geval. 
 
De wijze van dataverzameling is onder andere (ervarings)deskundigen te onder-
vragen. Als voorbereiding op de daarvoor gehouden interviews is ervoor gekozen om 
te starten met een literatuuronderzoek op het gebied van ASS en hoe onderzoek te 
doen. Op basis van de gevonden informatie is de gebruikte gestructureerde en 
halfgestructureerde vragenlijst opgesteld. 
 
Gedurende het uitvoeren van de interviews heeft het literatuuronderzoek een verdere 
verdieping gekregen. Op deze manier was het mogelijk om zo ook vanuit andere 
databronnen onderbouwing te vinden op de door de respondenten geleverde 
informatie. 
 
 
2.4.2 Praktijkonderzoek 
Er is eerder gemeld dat het een moeizaam proces geweest is om respondenten te 
vinden die wilden meewerken aan het onderzoek27. Het streven aan het begin van 
het onderzoek was om vijf deskundigen tegenover vijf ervaringsdeskundigen te 
kunnen zetten. Het vinden van deskundigen was niet het probleem, de moeite betrof 
de groep ervaringsdeskundigen. Uiteindelijk is het gelukt om via de Nederlandse 
Vereniging van Autisme (NVA), het Autisme Informatie Centrum (AIC), het Dr. Leo 
Kannerhuis en de vraag van behandelaren (en deels tevens deskundigen die aan dit 
onderzoek meedoen) aan hun cliënten en het eigen netwerk van de onderzoeker om 
voldoende respondenten te vinden die wilden meewerken. 
 
Dit resulteerde in de volgende interviews: 
 
 
Interview 
nummer 
 

 
Datum 
 

 
Respondent 

 
M/V

 
Beroep 

 
1. 

 
24-03-2010 
 

 
Deskundige - anoniem 

 
  M 

 
Klinisch neuropsycholoog 

                                                           
27 Zie hoofdstuk 2.3.3. 
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2. 

 
02-04-2010 
 

 
Ervaringsdeskundige - Iris 
(pseudoniem) 
 

 
  V 

 
HBO-docent 

 
3. 

 
12-04-2010 
 

 
Deskundige - Alida Stukker 

 
  V 

 
Poliklinisch behandelaar 

 
4. 

 
13-04 &  
11-05-2010 

 
Deskundige - Dana Popa 

 
  V 

 
Gedragskundige 

 
5. 

 
15-04-2010 
 

 
Ervaringsdeskundige -  
drs. José Martens van 
Rooyen 
 

 
  V 

 
Docent Hogeschool Utrecht (HU) 

 
6. 

 
16-04-2010 
 

 
Deskundige - anoniem 

 
  M 

 
GZ-psycholoog; hoofddocent PMT 

 
7. 

 
06-05-2010 
 

 
Ervaringsdeskundige -  
drs. Baukje van Kesteren 
 

 
  V 

 
Psycholoog, auteur (voorheen o.m. 
assistent-bedrijfsmaatschappelijk 
werkster geweest) 
 

 
8. 

 
10-05-2010 
 

 
Deskundige - dr. Liesbeth 
van Londen 

 
  V 

 
Psychiater 

 
9. 

 
17-05-2010 
 

 
Ervaringsdeskundige - Klaas 
den Braven 
 

 
  M 

 
Zwakzinnigenbegeleider (geweest) 

 
10. 

 
25-05-2010 
 

 
Ervaringsdeskundige - Joep 
Boom (pseudoniem) 
 

 
  M 

 
Groepsleider, activiteitenbegeleider 

 
 
De interviews zijn opgenomen met audio-opnameapparatuur, schriftelijk uitgewerkt 
en aan de respondenten voorgelegd. Op deze manier kan nagegaan worden of de 
uitspraken, die gedaan zijn, goed weergegeven zijn in de tekst. Aanvullende 
informatie die door respondenten gegeven is of uitspraken die veranderd zijn, zijn 
aangepast. Deze aanpassingen zijn gedaan óf direct in de interviews zelf óf 
toegevoegd in de voetnoten, naar gelang de status van de verandering. 
 
 
2.4.3 Verloop van de dataverzameling 
In de kwalitatieve benadering wordt flexibel en weinig lineair omgegaan met de te 
volgen fasen. De fasen vormen een iteratief, een zich telkens opnieuw herhalend, 
proces. Al spoedig na de eerste interviews vinden eerste analyses plaats die mede 
bepalen welke vragen in volgende interviews aanvullend gesteld moeten worden of 
anders geformuleerd. Het verzamelen van gegevens en de analyse wisselen elkaar 
daardoor voortdurend af (Migchelbrink, 2009). Ook in dit onderzoek heeft deze 
afwisseling plaatsgevonden en er zijn vragen toegevoegd of anders geformuleerd. 
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2.5 Analysemethode 
 
 
 
 

We weten niets zeker, want de waarheid ligt in de diepte. 
 

Democritus, geleerde, filosoof en astronoom uit het oude Griekenland 
 
 
 
2.5.1 Kwalitatieve analysemethode 
De kwalitatieve analysemethode is erop gericht om opvallende zaken en patronen te 
ontdekken in de onderzoeksgegevens die relevant zijn voor de gestelde hoofdvraag 
en deelvragen (Migchelbrink, 2009). In hoofdstuk 2.4.3 is al gemeld dat de fasen 
iteratief plaatsgevonden hebben. Dit wil zeggen dat het verzamelen van data en de 
analyse elkaar hebben afgewisseld. Toch heeft de nadruk in eerste instantie vooral 
bij het verzamelen van data gelegen en later vooral op het analyseren. Dit geldt 
zowel voor het literatuur- als praktijkonderzoek. 
 
 
2.5.2 Analyse per interview 
De eerder genoemde uitgewerkte interviewteksten zijn gebruikt voor de codering28. 
Elke deelvraag heeft een kleurcode gekregen. De uitspraken in de interviews die 
antwoord geven op de deelvragen zijn via deze codering vastgelegd. Ook uitspraken, 
die ondersteunend zijn voor de onderbouwing van het onderzoek, zijn hierin 
meegenomen. Deze handeling is gecontroleerd op juistheid door de codering 
gedeeltelijk door een ander te laten herhalen. Het is daardoor mogelijk geweest om 
de belangrijkste resultaten uit het onderzoek te formuleren (Migchelbrink, 2009). 
 
De voor het onderzoek relevante uitspraken van de respondenten zijn vervolgens 
vergeleken met bestaande literatuur. Wat wordt hierover in de literatuur geschreven? 
Is het bijvoorbeeld een bevinding die ook door anderen ervaren is? Waar mogelijk 
worden daarmee de bevindingen van de respondenten ondersteund. Het totaal van 
deze gegevens vormt uiteindelijk de resultaten op de gestelde deelvragen en 
hoofdvraag. 
 
 
 

                                                           
28 Ferdie Migchelbrink (2009) zegt over coderen: “De essentie van coderen is labels of codes  
   toekennen aan tekstfragmenten door lezen, herlezen, organiseren, (her)ordenen, reflecteren en 
   logisch redeneren. Via het toekennen van labels of codes spoor je inhoudelijke thema’s, structuren,  
   patronen of concepten in gegevens op.” 
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2.6 Kwaliteitscriteria & -activiteiten 
 
 
 
 

Het goede moet twee of drie keer worden herhaald. 
 

Plato, filosoof en schrijver uit het oude Griekenland 
 
 
 
2.6.1 Kwaliteitscriteria bij een praktijkonderzoek 
Praktijkonderzoekers hebben, net als theoriegerichte of zuiver wetenschappelijke 
onderzoekers, te maken met kwaliteitscriteria als geldigheid en validiteit. Daarnaast 
is een belangrijke kwaliteitseis dat een praktijkonderzoek bruikbare kennis oplevert. 
Om dit op te kunnen leveren moet een praktijkonderzoek voldoen aan een aantal 
eisen, namelijk (Migchelbrink, 2009): 
• Afstemming op de praktijk 

Het is de praktijk die uitmaakt of het onderzoek bruikbaar is of niet. Het vereist 
daarom nauwgezette afstemming met die praktijk. De onderzoeker dient dan ook 
bereid te zijn te luisteren naar de opvattingen en wensen van de mensen in de 
praktijk. De onderzoeksvraag is in dit onderzoek ontstaan vanuit de oprechte 
nieuwsgierigheid van de onderzoeker naar het antwoord op de gestelde vraag. 
De opleiding heeft daarin ook geadviseerd om een onderwerp te kiezen dat de 
student ‘na aan het hart’ ligt. Het uitgangspunt is dus niet een directe vraag uit de 
praktijk geweest. Het onderzoek is echter wel met af- en instemming van de 
praktijk gebeurd, zoals in hoofdstuk 1.3.2 te lezen is. 

• Verbondenheid en aansluiting met de onderzochte problemen uit de praktijk 
De vragen en problemen voor het onderzoek vinden hun oorsprong in de praktijk 
van welzijn en zorg. In dit geval is de vraag ontstaan door de ervaringen uit de 
stagepraktijk en de eisen, die aan een therapeut gesteld worden binnen die 
praktijk, maar ook vanuit de opleiding. Door het verkregen inzicht wat er van een 
therapeut verlangd wordt, ontstond de vraag of dit een beroep is waarin iemand 
met ASS zich staande kan houden. Zo ja, op welke manier kan dit dan. 

• De tijdsduur van het onderzoek en de interviews 
Het onderzoek mag niet te lang duren, zodat de belanghebbenden er ook 
daadwerkelijk wat aan hebben. Er wordt gesteld dat een praktijkonderzoek niet 
langer dan een half jaar tot één jaar mag duren. Dit onderzoek is gedurende 
november 2009 ‘in de week gelegd’ en heeft een daadwerkelijke start gekend 
vanaf februari 2010. Een presentatie van de resultaten op 18 augustus 2010 sluit 
het traject af. 
Het uitgangspunt is geweest dat de interviews ongeveer één uur in beslag 
nemen. Bij de deskundigen kon een interview wat uitlopen doordat de respondent 
tijd nam om zorgvuldig een antwoord te formuleren. Bij de ervaringsdeskundigen 
bleek dit ook een belangrijke reden te zijn waardoor de interviews uitliepen. 
Daarbij was ook de detailgerichtheid van deze groep respondenten te merken. 
Juist vanwege de lengte van deze interviews is zorgvuldig afgewogen welke 
informatie werkelijk te gebruiken is. Informatie, die door de uitgebreide context te 
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veel risico liep om uit het verband gehaald te worden, is uiteindelijk niet in het 
onderzoek verwerkt. 

• Concrete bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten door de betrokkenen 
Dit betekent dat de onderzoeksresultaten informatief en bruikbaar (concrete en 
herkenbare informatie) moeten zijn voor de beroepspraktijk. Het zorgt ervoor dat 
er een beter begrip ontstaat voor de doelgroep en het praktisch handelen 
vervolgens erop aangepast kan worden. Om de bruikbaarheid van de 
onderzoeksresultaten te waarborgen is er in dit onderzoek voor gekozen om zo 
dicht mogelijk bij die beroepspraktijk te blijven (door bijvoorbeeld de gekozen 
bronnen). Op deze manier zijn er uit de resultaten heldere handreikingen 
ontstaan die direct toepasbaar zijn in de beroepspraktijk. 

• Begrijpelijke weergave van de onderzoeksresultaten 
De verslaglegging en de presentatie van de onderzoeksresultaten moeten 
aansluiten bij de denkwereld van de gebruiker. Door te kiezen voor een schrijfstijl 
waarin begrippen verduidelijkt worden en waarin de lezer meegenomen wordt in 
het gevolgde proces, wordt in dit onderzoek gezorgd voor begrijpelijke en 
daardoor eenvoudig toepasbare informatie. 

 
 
2.6.2 Validiteit, geloofwaardigheid & betrouwbaarheid 
Ferdie Migchelbrink (2009) meldt: “De onderzoeker dient op een gedegen, eerlijke, 
controleerbare en inzichtelijke wijze te werken, zodat deugdelijke resultaten 
ontstaan.” Ook meldt hij dat volgens de kwalitatieve onderzoeksbenadering liever 
gesproken wordt over ‘credibility’ of ‘geloofwaardigheid’ in plaats van validiteit. Hoe 
het ook genoemd wordt, het gaat om ‘vertrouwen’ dat de lezer en/of gebruiker kan 
hebben in een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld van de gevonden resultaten. 
 
Om een zo’n groot mogelijk vertrouwen te kunnen bereiken, is er gewerkt aan de 
volgende activiteiten (Migchelbrink, 2009): 
• Verantwoorden 

In dit onderzoek is een beeld geschetst van het gevolgde traject en de informatie 
die van invloed geweest is op de beeldvorming die tot de uiteindelijke resultaten 
geleid hebben. Hierbij is rekening gehouden met de haalbaarheid in de tijdsduur 
en de directe relevantie voor dit onderzoek. Er is in het vormen van de 
beeldvorming zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bronnen die aansluiten bij de 
beroepspraktijk. 

• Nauwkeurig en zorgvuldig werken 
De vragenlijsten voor de respondenten werden ontworpen aan de hand van 
vooronderzoek. De lijsten, die hieruit ontstaan zijn, werden voorgelegd aan onder 
meer andere onderzoekers en de onderzoeksbegeleider voor feedback. Deze 
feedback werd meegenomen en verwerkt in de uiteindelijke vragenlijsten. 
Er is gebruikgemaakt van audio-opnamen zodat er geen informatie van de 
respondenten verloren kon gaan en de juiste context, waarin een uitspraak 
gedaan is, behouden kon blijven. Ook zijn de uitgewerkte interviews door de 
respondenten gecontroleerd en akkoord bevonden. Twee van deze interviews zijn 
toegevoegd in bijlage 5 en 6 om zo transparant te kunnen zijn naar de lezer in de 
wijze waarop gegevens verwerkt zijn. Bronnen zijn zoveel mogelijk nagetrokken 
en waar mogelijk zijn de originele bronnen achterhaald en aangehaald. 
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• Zelfcontroles inbouwen 
Er is gebruikgemaakt van een logboek en gesprekken gevoerd met andere 
onderzoekers om zelfcontrole in te kunnen bouwen. Dit heeft ervoor gezorgd dat 
er gereflecteerd kon worden op onder andere de betrokkenheid van de 
onderzoeker bij het onderzoek. De vraag is bijvoorbeeld gesteld in hoeverre de 
betrokkenheid invloed heeft op de resultaten en de wijze van handelen binnen het 
onderzoek. 

• Herhaling van dataverzamelingstechnieken 
In gesprekken met mensen van verschillende organisaties als de NVA en het AIC 
kon gecheckt worden of de gedachtegang naar aanleiding van de gevonden 
informatie wel kon kloppen. Ook heeft er een gedeeltelijke herhaling van 
handelen bij de codering van de interviews plaatsgevonden om de juistheid van 
de codering te controleren. 

• Inhoudscontrole 
Het onderzoek is gevolgd en gelezen door andere onderzoekers die telkens 
bruikbare en kritische feedback konden leveren op de gevonden gegevens en het 
traject dat doorlopen is. 

• Triangulatie 
Er is triangulatie toegepast door het te onderzoeken thema van meerdere kanten 
en perspectieven te bekijken. Dit houdt in dat het onderzoek uitgevoerd is met 
behulp van verschillende databronnen en dataverzamelingstechnieken. Deze zijn: 
o Het raadplegen van bestaande literatuur en andere media. 
o Het vastleggen van de ervaringen van de respondenten via interviews. 
o Het uitvoeren van een mediumonderzoek. 
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Hoofdstuk 3 - Resultaten 
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3.1 Inleiding 
 
 
 
 

We leven niet zoals we willen, maar zoals we kunnen. 
 

Menander, acteur uit het oude Griekenland 
 
 
 
Er is in voorgaande hoofdstukken al gesproken over het feit dat het een contradictie 
lijkt te zijn dat er mensen met ASS werkzaam zijn binnen sociale beroepen. In 
gesprek met de respondenten, verschillende belangenverenigingen en organisaties 
gespecialiseerd op ASS en in de literatuur blijken er toch mensen met ASS 
werkzaam te zijn binnen deze beroepsgroepen. Hierbij zijn beroepen genoemd als: 
docent (op verschillende niveaus binnen het onderwijs), (klassen)assistent, 
psycholoog, logopedist, fysiotherapeut, arts (waaronder specialisten), trainer (o.a. 
m.b.t. communicatie en sociale vaardigheden), coach (o.a. op 
loopbaanvraagstukken), (activiteiten)begeleider, groepsleider, verpleegkundige en 
werkend binnen organisaties als: een (kinder)dagverblijf, op een zorgboerderij, in de 
thuiszorg, bij antroposofische en GGZ-instellingen, met doelgroepen variërend van 
jong tot oud en van een laag tot hoog IQ. 
 
Dit is een opvallend gegeven als er aan de andere kant ook de gedachte bestaat dat 
mensen met ASS niet in staat zouden zijn om een hoge opleiding te volgen (Scholte, 
2008) en er vooral problemen te zien zijn in de sociale omgang en in de 
communicatie (APA, 2007; Trimbos, 2010). De vragen, die dan ontstaan, zijn: in 
hoeverre is te verwachten dat iemand met ASS kan voldoen aan de eigenschappen 
die verlangd worden binnen sociale beroepen, gezien de kenmerken die bij de 
diagnose ASS horen volgens de DSM? Welke eigenschappen worden eigenlijk 
verwacht in een zorgfunctie? Zijn deze eigenschappen ook werkelijk allemaal even 
belangrijk om een goede hulpverlener te kunnen zijn? In hoeverre ervaren deze 
mensen zelf belemmeringen? Wat zijn helpende eigenschappen vanuit deze 
autistische kijk op de wereld binnen een sociaal beroep? 
 
Welke antwoorden geven de respondenten op deze vragen en wat zeggen de 
literatuur en andere bronnen hierover? In dit hoofdstuk worden de resultaten van het 
onderzoek en daarmee de antwoorden op de deelvragen uit hoofdstuk 1.4 op een rij 
gezet. Bovendien wordt er antwoord gegeven op de vraag of het redelijk is om de 
antwoorden van deskundigen en ervaringdeskundigen één-op-één met elkaar te 
vergelijken. 
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3.2 Eigenschappen sociale beroepen 
 
 
 
 

Zwijg, of zeg iets wat beter is dan zwijgen. 
 

Pythagoras, wiskundige, wijsgeer, filosoof en hervormer uit het oude Griekenland 
 
 
 
3.2.1 Wat zijn sociale beroepen? 
Als we aan sociale beroepen denken, zijn er heel wat mogelijkheden te noemen. 
Beroepen als sociaal pedagogische hulpverlener en sociaal dienstverlener zijn 
beroepen waarin het woord ‘sociaal’ al voorkomt. Ook beroepen als verpleegkundige, 
docent, psycholoog en creatief therapeut worden gerekend tot de ‘sociale beroepen’. 
Het gaat echter verder dan de eerste voor de hand liggende beroepen. 
 
Het is daarom verstandig om eerst eens te kijken naar de betekenis van het woord 
‘sociaal’. Van Dale (2005) zegt hierover onder andere: “betrekking hebbend op de 
menselijke samenleving, de menselijke maatschappij en de verhoudingen, het 
gezamenlijk leven, de vormen en toestanden daarin“, maar ook: “gevoel of begrip 
hebbend of tonend voor de belangen en noden van de medeleden van de 
maatschappij waarin men leeft”. Over een ‘sociale functie’ zegt Van Dale (2005): 
“een functie in de maatschappij”. 
 
Er zou gesteld kunnen worden dat feitelijk alle beroepen die betrekking hebben op de 
menselijke samenleving in meer of mindere mate een vorm van sociale beroepen 
zijn. 
 
 
3.2.2 Profiel persoon werkzaam in sociaal beroep 
Toch is er wel degelijk een verschil te maken tussen beroepen waarin minder of  
meer competenties verlangd worden binnen de sociale vaardigheden. Navraag bij 
anderen, informatie via literatuur (Van de Haterd, Liefhebber, Leistra & Hens, 2000), 
beschreven beroepsprofielen (FVB, 2008; Beroepsvereniging Azarias, 2010, 
Abvakabo FNV, 2006)  en websites (www.clienteninformatiepunt.nl, 2010; 
www.carrieretijger.nl, 2010) levert een lijst op van eigenschappen die verwacht 
worden bij mensen die werkzaam zijn binnen sociale beroepen. 
 
Het geheel aan eigenschappen levert het profiel op van een persoon die: 
• goed kan luisteren, 
• open staat voor anderen, 
• geduldig is, 
• kan samenwerken, een teamspeler is, 
• goede contactuele vaardigheden beheerst, 
• communicatief sterk is (op verschillende niveaus en manieren kan 

communiceren), 
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• empathie en inlevingsvermogen heeft, 
• sensitief is, 
• tact heeft, 
• betrokkenheid kent bij mensen (en hun problemen, zorgen en ontwikkeling), 
• sociale vaardigheden heeft (als netwerken, assertief zijn, omgaan met diversiteit, 

kunnen overtuigen, conflicthantering), 
• een niet-oordelende houding heeft, 
• interpersoonlijke vaardigheden heeft, 
• flexibel is en 
• een tolerantie heeft voor ambiguïteit. 
 
Er worden echter ook eigenschappen genoemd die bijvoorbeeld bij de uitoefening 
van de functie van creatief therapeut gevraagd worden (ALIS, 2010; www.roc.nl, 
2010). Deze zijn: 
• als dat nodig is, doortastend optreden, 
• creatief, 
• probleemoplossend vermogen, 
• sterk zijn (stevig in de schoenen staan), 
• onderhandelingscapaciteiten, 
• zelf initiatief tonen en initiatieven van anderen steunen en 
• enthousiasme. 

 
Iemands attitude binnen het uitoefenen van een sociaal beroep wordt gezien als 
verreweg het belangrijkste onderdeel van de te beheersen competenties. Veel van 
de bovenstaande eigenschappen vallen hieronder. 
 
 
3.2.3 Belang van ‘sociale’ competenties 
De vraag die naar aanleiding van het bovenstaande gesteld kan worden, is: zijn deze 
eigenschappen en competenties ook werkelijk allemaal zo belangrijk om bijvoorbeeld 
een goede hulpverlener, begeleider of docent te kunnen zijn? 
 
Peter Vonk (2009) van Vonk Competentie Expertise meldt in het artikel 
‘Hulpverleningswens handicap voor jeugdhulpverleners’ dat de neiging tot 
hulpvaardigheid de grootste handicap van hulpverleners is. Er wordt een verloop in 
de jeugdhulpverlening gezien van ongeveer 25%. Peter Vonk wijt het verloop 
grotendeels aan het feit dat deze medewerkers niet over de juiste aangeboren 
eigenschappen beschikken om goed binnen dit soort werk te kunnen functioneren. 
Een sterk ontwikkelde hulpvaardigheid ervaart hij als een handicap en sterk 
leiderschapsvermogen vindt hij bijvoorbeeld juist cruciaal. De eigenschappen 
(kerncompetenties, zoals hij deze zelf noemt) die hij voor de jeugdhulpverlening  
onderscheidt zijn: empathie, vechtlust, zelfkritiek, sturend vermogen, beperkte 
hulpvaardigheid, consequent en samenwerken. 
 
Ook worden er geluiden gehoord over mensen in de zorg die te veel betrokkenheid 
tonen voor de mensen waarmee zij binnen hun functie te maken krijgen. Zij zijn in 
zo’n geval niet in staat om voldoende afstand te nemen van hun werk. In heel wat 
boeken wordt gewaarschuwd om aandacht te besteden aan zelfzorg en collegiale 
zorg, juist omdat het niet altijd meevalt om geconfronteerd te worden met het leed 
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van anderen (De Mönnink, 2008). Daarmee rijst de volgende vraag: is een wat 
minder grote emotionele, sociale en hulpvaardige betrokkenheid dan misschien een 
helpende factor voor het uitoefenen voor de eerder genoemde beroepen? 
 
Een ander opvallend element, dat Peter Vonk aandraagt in het artikel, is dat het voor 
hulpverleners vooral belangrijk is inzicht te krijgen in waarom ze zich gedragen zoals 
ze doen. Ze kunnen daarmee gericht werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Bij 
mensen met een van nature grote hulpvaardigheid is het belangrijk dat ze dit 
expliciet weten en het kunnen herkennen als een valkuil. Volgens hem is het 
“eenvoudig deze mensen zodanig te trainen dat ze zich heel bewust anders 
gedragen dan ze van nature geneigd zijn. Daarmee zijn ze de cliënt beter van dienst 
en houden ze plezier in hun werk.” 
 
Hoe zien de respondenten het belang van de ‘sociale’ eigenschappen? En hoe zien 
zij het gegeven ‘mensen trainen zodat ze zich anders gaan gedragen dan ze van 
nature geneigd zijn’ als het gaat om mensen met ASS? Deze vraag is niet expliciet 
aan hen gesteld. Toch blijkt uit de afgenomen interviews dat ook zij daarover ideeën 
hebben. In hoofdstuk 3.6 wordt hieraan aandacht besteed. 
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3.3 Resultaten belangrijkheid eigenschappen 
 
 
 
 

De belangrijkste eigenschap van stijl is helderheid. 
 

Aristoteles, filosoof uit het oude Griekenland 
 
 
 
3.3.1 Aanleiding eigenschappenlijst 
In het voorgaande hoofdstuk 3.2 is te lezen dat er onderzoek gedaan is naar welke 
eigenschappen belangrijk bevonden worden bij het uitoefenen van sociale beroepen. 
Uit deze eigenschappen is een lijst29 samengesteld die doorgaans als kenmerkend 
gezien worden voor deze beroepen. 
 
Deze lijst aan eigenschappen is voorgelegd aan de respondenten, zowel de 
deskundigen als de ervaringsdeskundigen. De reden om deze lijst aan de beide 
groepen voor te leggen, is om te vergelijken of er verschillen te zien zijn in visie ten 
aanzien van de gewenste, zo niet vereiste, eigenschappen tussen deze twee 
groepen. De vraag, die omwille van de zorgvuldigheid van het onderzoek gesteld is, 
is: mogen de uitspraken van de beide groepen wel één-op-één met elkaar 
vergeleken worden? Het uitgangspunt en de visies van de beide groepen hebben 
namelijk invloed op het vervolg van het onderzoek en de resultaten die daaruit 
voortvloeien. Dit is de reden dat het belangrijk was te controleren vanuit welke visie 
de beide groepen naar de sociale beroepen kijken.  
 
 
3.3.2 Uitgangspunt voor het invullen van de eigenschappenlijst 
Het ging er bij het invullen van de eigenschappenlijst om dat de respondent bij 
zichzelf nagaat hoe belangrijk hij of zij deze eigenschappen bij het kunnen uitoefenen 
van sociale beroepen vindt, variërend van ‘heel belangrijk’ tot ‘niet belangrijk’. 
 
Alle tien respondenten hebben de opdracht gekregen om de eigenschappenlijst in te 
vullen vanuit het brede perspectief: de sociale beroepen. Het bleek dat dit brede 
perspectief niet altijd als ‘handig’ ervaren werd, omdat er nogal wat verschil zit tussen 
de verschillende beroepen, zoals bijvoorbeeld de mate van zelfstandig functioneren 
en welke verantwoordelijkheden iemand te dragen heeft binnen de betreffende 
functie. Met name één respondent gaf dit argument duidelijk te kennen. Uiteindelijk 
heeft zij daarom besloten om de eigenschappen in te vullen op basis van wat zij vindt 
horen bij de functie van creatief therapeut. Daarbij maakte ze duidelijk dat ze er zelf 
géén is, maar in haar functie wel te maken heeft (gehad) met creatief therapeuten. 
Eén andere respondent heeft de lijst ingevuld vanuit de eigenschappen die zij 
voorwaardelijk vindt bij het uitoefenen van de educatieve beroepen en specifiek als 
docent. 
                                                           
29 Deze lijst is terug te vinden in hoofdstuk 2.3.5. Ook is deze terug te vinden in de gebruikte  
    vragenlijsten, zie bijlage 1 en 2.  
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Grafiek 1 - Deskundigen 
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Grafiek 2 - Ervaringsdeskundigen 
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Twee respondenten uit de groep van de vijf ervaringsdeskundigen melden dat 
eigenlijk de hele lijst belangrijk is. Eén daarvan vindt de gehele lijst zelfs ‘heel 
belangrijk’ en verwerkt de eigenschappen ook daadwerkelijk op deze manier. Er 
wordt hem gevraagd of er voor hem geen gradaties in belangrijkheid in de lijst zitten. 
Hij meldt hierop dat hij inmiddels twintig jaar in de zorg werkt en hij ervaren heeft dat 
deze eigenschappen eigenlijk allemaal heel belangrijk zijn. Er kan hooguit verschil 
zitten bij een aantal eigenschappen tussen ‘belangrijk’ en ‘heel belangrijk’ afhankelijk 
van het beroep. 
 
Er zijn twee respondenten (uit beide groepen) geweest die twee kruisjes bij één van 
de eigenschappen geplaatst hebben. De ene respondent heeft twee kruisjes 
geplaatst bij ‘Initiatieven van anderen steunen’. De reden daarvan was dat ze de 
belangrijkheid van de situatie vindt afhangen. Ze meldt hierover dat het niet altijd 
mogelijk is om het initiatief van een ander te steunen. De andere respondent meldt 
bij ‘sturend vermogen’ dat het eraan ligt wat ermee bedoeld wordt. Het hebben van 
‘sturend vermogen’ in de behandeling is volgens haar wel belangrijk maar binnen 
een team hoeft het niet. 
 
 
3.3.3 Gemiste eigenschappen in de lijst 
Er zijn vier respondenten die nog belangrijke eigenschappen en/of kenmerken in 
deze lijst missen, waarvan zij het belangrijk vinden dat iemand deze beheerst. Deze 
zijn: 
• Een doorlopende ontwikkeling 

In het leven van mensen die willen werken binnen de sociale beroepen moet er 
sprake zijn van een doorlopende ontwikkeling, anders loopt de persoon op een 
bepaald moment vast. 

• Deskundigheid 
De persoon in kwestie moet methodisch deskundig kunnen handelen. De 
hulpvraag moet bijvoorbeeld kunnen worden geëxploreerd op het niveau van de 
cliënt en tevens worden vertaald met naar de cliënt geformuleerde werkdoelen. 

• Kennis 
Het is belangrijk dat iemand, behalve kennis op het gebied van methodiek, ook 
kennis heeft op het gebied van ziektebeelden, de achtergronden kent. 

• Administratief sterk zijn 
Er wordt namelijk steeds meer transparantie gevraagd in de zorg. Dit betekent dat 
er over allerlei situaties verslagen gemaakt dienen te worden. Hierbij is te denken 
aan zorg- en behandelplannen, maar ook aan (eind)rapportages hoe deze 
plannen uiteindelijk tot uitvoer gebracht zijn. 

 
 
3.3.4 Conclusie 
Een mogelijke hypothese vóór het onderzoek was dat de ervaringsdeskundigen door 
gebrek aan of bij beperkte vermogens van de genoemde eigenschappen het belang 
van die eigenschappen niet juist zouden kunnen inschatten. 
 
Vanuit de grafieken 1 en 2 is te concluderen dat beide groepen het merendeel van 
de eigenschappen uit de lijst waarderen als ‘belangrijk’ en ‘heel belangrijk’. Ook is af 
te lezen dat de ervaringsdeskundigen de eigenschappen zelfs nog hoger waarderen 
dan de groep deskundigen, die daarover een wat meer genuanceerde mening heeft. 
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Mogelijk dat juist het gemis of de moeite die ervaren wordt op dit vlak mensen met 
ASS extra doet voelen wat het belang van deze eigenschappen is binnen het 
uitvoeren van hun functie. Dit is een hypothese die niet onderbouwd kon worden 
vanuit de literatuur. Wel is gebleken dat mensen met een beperking doorgaans een 
voorsprong in motivatie hebben op anderen. Een persoon met een beperking ervaart 
een extra drang om zichzelf te bewijzen ten opzichte van anderen (Infonu2 , 2010). 
Ook bleek uit de interviews en de literatuur dat mensen met ASS doorgaans 
perfectionistisch zijn en een hoog ideaal proberen na te streven (Infonu1, 2010; 
Visser-de Vries, 2009). Mogelijk dat dit ook meespeelt. Het is interessant om hiernaar 
onderzoek te doen, dit zal echter niet binnen dit onderzoek meegenomen worden. 
 
Wat voor nu belangrijk is, is dat er vanuit deze grafieken aangenomen kan worden 
dat de visie van deze twee groepen niet extreem uiteenlopen. De resultaten wijzen 
uit dat mensen met ASS in staat zijn om in het bredere belang in te schatten wat er 
nodig is voor het uitoefenen van sociale beroepen. Sterker nog, uit de grafieken is te 
concluderen dat ze zelfs hogere eisen stellen aan de te beheersen eigenschappen 
dan de groep deskundigen daaraan stelt. 
 
Door de resultaten uit dit onderzoek wordt er daarom vanuit gegaan dat het 
vergelijken van de resultaten uit de twee groepen geen belemmering vormt voor de 
validiteit van het vervolgonderzoek. 
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3.4 ASS & werk 
 
 
 
 

Geef me een baan die bij me past 
en ik hoef nooit meer te werken. 

 
Confusius, filosoof uit het oude China 

 
 
 
3.4.1 Het belang van werk 
Het hebben van een (betaalde) baan wordt door veel mensen als erg belangrijk 
ervaren. Een baan geeft iemand de kans om financieel zelfstandig te zijn en zich te 
ontplooien. Bovendien geeft een baan status, waaraan een gevoel van eigenwaarde 
te ontlenen is en dus bepalend is voor de identiteit (Infonu2, 2010; Van Echtelt, 
2010). Patricia van Echtelt van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2010) heeft 
vergelijkend onderzoek gedaan naar het welbevinden van mensen mét en mensen 
zónder betaald werk. Uit het onderzoek kwam de conclusie: betaald werk hebben 
maakt gelukkig. 
 
De belangen die spelen bij het hebben van een baan gelden ook voor mensen met 
ASS. Mensen met ASS hebben echter, net als andere mensen met een handicap30, 
bij het vinden van een betaalde baan vaak last van vooroordelen die werkgevers 
hebben. In het artikel ‘Autisme op de werkvloer’ (Infonu2, 2010) wordt gemeld dat 
veel werkgevers huiverig zijn om mensen met een stoornis in dienst te nemen. 
Vooral als zij niet veel over die stoornis weten of er nog niet mee te maken gehad 
hebben. Al wordt er inmiddels steeds meer aandacht besteed aan de positieve zijde 
van ASS, tot dusver wordt toch vooral geschreven over wat mensen met ASS niet 
kunnen. Het motiveert werkgevers dan ook niet om iemand met ASS aan te nemen. 
 
 
3.4.2 Sterke competenties ASS 
Dit wordt in het artikel ‘Autisme op de werkvloer’ beschreven als ‘jammer’, omdat 
mensen met ASS veel te bieden hebben voor het bedrijfsleven. Er worden een heel 
aantal competenties genoemd die vaak bij mensen met ASS terug te zien zijn 
(Infonu2, 2010; Visser-de Vries, 2009; www.autismevolwassen.nl, 2010; 
www.cpg4u.nl, 2010): 
• Een sterk analytisch vermogen. 
• Een sterk visueel geheugen 
• Nauwkeurig en een oog voor detail. 
• Perfectionistisch. 
• Gevoelig31. 
• Gevoel voor orde en planmatig handelen. 

                                                           
30 Zie hoofdstuk 1.4.1. 
31 Zie hoofdstuk 3.6. 
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• Gedreven en een sterke motivatie. 
• Betrouwbaar, eerlijk en recht door zee. 
• Consequent in hun gedrag en handelen. 
• Geen verborgen agenda’s. 
• Loyaal. 
• Taken worden afgemaakt. 
• Harde werkers. 
 
Er wordt bovendien beschreven dat mensen met ASS nauwgezet en efficiënt werken 
en zich niet makkelijk laten afleiden, waardoor ze een groter rendement halen dan 
mensen zonder ASS. Ze zijn bovendien punctueel en leven hun gemaakte afspraken 
na. Veel mensen met ASS met een hogere intelligentie kunnen bijzonder goed 
overweg met computers32. Ze zijn vaak goed in het bedenken van technische 
oplossingen voor moeilijke informaticaproblemen. Deze kwaliteiten zijn in bepaalde 
beroepen van groot voordeel.  
 
Een ander voordeel kan zijn dat mensen met ASS minder gevoelig zijn voor sociale 
interactie. Zij laten zich minder beïnvloeden door een gespannen of troebele sfeer, 
ze doen niet mee aan roddels en houden geen eindeloze gesprekken bij de koffie. Zij 
kunnen zich mentaal helemaal afsluiten van de rest en daarmee de focus op het 
werk houden. 
 
 
3.4.3 Zwakke competenties ASS 
Behalve de sterke competenties, zijn er natuurlijk ook de minder sterke kanten aan 
ASS te benoemen. Beperkingen en/of moeiten kunnen te vinden zijn in (Infonu2, 
2010; Visser-de Vries, 2009): 
• Het stellen van prioriteiten 

Ze kunnen niet goed inschatten of ze de taak waaraan ze werken, moeten laten 
vallen als er een nieuwe opdracht binnenkomt. 

• Het onderscheiden van hoofd- en bijzaken 
Zintuiglijke informatie wordt door mensen met ASS moeilijk geordend en zij 
kunnen er minder goed een betekenisvol geheel van maken. Hoofd- en bijzaken 
zijn uit dit geheel vervolgens door hen moeilijker te onderscheiden. Dit geldt voor 
taken, maar ook voor bijvoorbeeld het samenvatten van teksten. 

• Het aanbrengen van overzicht in hun werk 
Bij veel opdrachten tegelijk bestaat het risico dat ze verstrooid raken en meer 
fouten maken. Ze hebben daarom behoefte aan bijvoorbeeld het opsplitsen van 
taken in deeltaken, duidelijke procedures en eenduidige instructies, structuur, 
routine en regelmaat, meer dan anderen. 

• Open situaties 
Eigen initiatief, de sociale en communicatieve vaardigheden, het inlevings-
vermogen en de samenwerking met anderen zijn punten die lastiger zijn voor 
mensen met ASS, vooral als de situatie niet afgebakend is (Adamse, 2008). 
 
 

                                                           
32 Computers zijn logische systemen waardoor deze voor mensen met een sterk analytisch vermogen  
    goed te doorgronden zijn. Dit past binnen de verklaring die Simon Baron-Cohen levert ten aanzien  
    van het systeemdenken (zie hoofdstuk 3.5.3). 



 83

• Het voorstellingsvermogen 
Over het algemeen blijkt het voorstellingsvermogen minder sterk ontwikkeld zijn. 
Verschillende activiteiten op de werkvloer kunnen daardoor minder makkelijk met 
elkaar in verband gebracht worden. Ook kan dit inhouden dat het moeilijk is om 
een voorstelling te maken van iets dat niet direct waargenomen kan worden. 

• Het werktempo en de energiebalans 
Mensen met ASS zijn doorgaans erg secuur en detailgericht. Dit kan 
consequenties hebben voor het werktempo. Dit kan lager liggen dan binnen de 
werksituatie verwacht wordt. Door het feit dat mensen weer minder afgeleid 
worden en minder tijd besteden aan ‘social talk’ kan deze tijdsinvestering 
gecompenseerd worden (Spek, 2010). Aan de andere kant kan het werktempo 
ook juist veel te snel zijn. Dit kan inhouden dat iemand na een halve dag het werk 
gedaan heeft van een hele dag en geen energie meer over heeft. Balans houden 
kan een punt van aandacht zijn, ook als het gaat om de overprikkeling die veel 
energie vergt (Autisme Centraal, 2003; Kemp, 2010). 

• Generaliseren 
Opgedane kennis wordt niet automatisch meegenomen van de ene naar de 
andere (werk)situatie. 

• De sociale interactie 
Ze zijn vaak wat stroef in de omgang, wat door collega’s niet altijd op prijs gesteld 
wordt. Ook in het omgaan met klanten, cliënten of patiënten kan dit een probleem 
vormen. Non-verbale signalen worden minder goed geïnterpreteerd, waardoor ze 
bijvoorbeeld de stress bij een collega mogelijk niet opmerken. De andere kant 
daarvan is dat ze daardoor ook niet zo snel afgeleid raken. (Lunch)pauzes in een 
kantine kunnen door mensen met ASS als onprettig en niet gezellig ervaren 
worden. 

• De omgevingsfactoren 
Prikkels worden anders verwerkt. Dat kan bijvoorbeeld invloed hebben op het 
werken in een lawaaierige en drukke omgeving33 of bij TL-verlichting (Van den 
Bosch, 2005). Plotselinge veranderingen kunnen bij hen verwarring veroorzaken, 
omdat het niet voorzien is en het bijstellen van de situatie vereist. Een persoon 
met ASS kan volledig uit balans raken door een kleine verandering, zoals bij het 
starten van een nieuwe collega of het krijgen van een andere werkplek. Het gaat 
dan vaak om dingen die voor anderen niet zoveel betekenen, maar die bij iemand 
met ASS ervoor kunnen zorgen dat deze bijvoorbeeld fouten gaat maken. 

 
Het is voor de werkgever soms moeilijk in te schatten hoeveel iemand met ASS 
aankan. Mensen met ASS kunnen een groot verschil vertonen tussen het 
intellectuele vermogen en de kennis, die ze beheersen op bepaalde vlakken, 
enerzijds en de minder sterke kwaliteiten op het sociale vlak en de praktische 
werknemersvaardigheden anderzijds (Adamse, 2008). Deze discrepantie kan tot 
onbegrip leiden bij collega’s en de leidinggevende. Ook zullen mensen met ASS zelf 
niet zo snel hun grenzen aangeven. Aan hun lichaamstaal is vaak niet te zien dat ze 
verdrinken in het werk. Er is niet altijd aan hen te merken of hen iets zwaar valt of 
juist gemakkelijk afgaat. Het is nogal afhankelijk hoe mondig de persoon met ASS is 
en of hij of zij haar grenzen aan kan geven. Assertiviteit wordt niet als de sterkste 
kwaliteit van mensen met ASS gezien. Kunnen ze aangeven waar de beperkingen en 

                                                           
33 Dit punt staat haaks op het eerdere benoemde punt dat mensen met ASS zich helemaal kunnen  
   afsluiten van anderen. Hierop wordt teruggekomen in hoofdstuk 3.7. 
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waar de mogelijkheden zich bevinden? Dit vergt inzicht in het eigen handelen en 
hierin kan nogal wat onderling verschil zitten of mensen met ASS daartoe in staat zijn 
(Infonu2, 2010; Visser-de Vries, 2009). 
 
Er zijn veel factoren die invloed hebben op het functioneren van mensen met ASS en 
veel van hun energie en doorzettingsvermogen vragen. Doorgaans blijkt dat mensen 
met ASS doorzetters zijn. Dat brengt weer een ander risico met zich mee. Karin van 
den Bosch (2005) schrijft in haar artikel ‘Kansen op de arbeidsmarkt’: “Een ander 
risico is dat autisten misschien sneller overspannen of burnout raken. Als het niet 
door hun werk komt, dan wel door privéomstandigheden of een combinatie van 
alles.”34 Bovenop de moeite, die mensen met ASS al moeten doen om alle prikkels 
uit de wereld om hen heen het hoofd te bieden, komt daarbij de kans op een 
depressie met gevoelens als het niet meer zien zitten en mislukking. 
 
 
3.4.4 Voorwaarden scheppen 
De literatuur, die doorgenomen is, levert ook wat ideeën over de wijze waarop de 
minder sterke competenties bij mensen met ASS op te vangen zijn. Er wordt vooral 
gesproken over het scheppen van voorwaarden, wil iemand met ASS goed kunnen 
functioneren. Wat in elk geval als basisvereiste gesteld wordt, is dat mensen met 
ASS behoefte hebben aan houvast. Deze houvast kan geboden worden in de vorm 
van: structuur, continuïteit, voorspelbaarheid en individuele aandacht. Er zijn ook een 
heel aantal praktische zaken die vrij gemakkelijk op te lossen zijn. Het kan echter ook 
betekenen dat er een meer organisatorisch structurele oplossing nodig is. Het kan 
bijvoorbeeld nodig zijn dat een functie opgesplitst moet worden in twee banen, 
waarbij de persoon met ASS zich kan concentreren op de technische taken en de 
ander het commerciële of communicatieve deel voor zijn of haar rekening neemt 
(Infonu2, 2010; Visser-de Vries, 2009). 
 
Een vaste vertrouwenspersoon op de werkvloer zou bijvoorbeeld van hulp kunnen 
zijn. Deze persoon kan als filter optreden en complexe opdrachten vertalen naar 
duidelijke, overzichtelijke taken met heldere instructies. Ook wordt er een positief 
effect gezien als er aanpassingen in de (werk)omgeving gedaan worden op: 
structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid (www.autismevolwassen.nl, 2010). Een 
ander aandachtspunt zit in het feit dat bij mensen zonder ASS de motivatie vaak 
vooral gevonden wordt vanuit een bepaald toekomstperspectief. Mensen met 
autisme hebben door hun moeite met verbeelding ook minder beeld van de 
toekomst. Ze halen hun motivatie vooral uit hun interesses (Steeandts/Autisme 
Centraal, 2003; Visser-de Vries, 2009; Van de Ven, 2007). 
 
Een duidelijke beschrijving van mogelijke voorwaarden, die geschept kunnen worden 
op de werkvloer, zijn beschreven in de brochure ‘Omgaan met autisme op het werk’ 
van Werkpad35 (Schouten, 2009). Hierin komen vragen met antwoorden aan bod mét 
uitspraken van mensen met ASS en welke ervaringen zij in de werksituatie opgedaan 
hebben. Delen van de onderwerpen, die daarin ter sprake komen, zullen ook nog in 
dit onderzoek terug te lezen zijn. Het geheel is echter ook zeer de moeite waard en 
laat zeer duidelijk zien dat ieder mens met ASS uniek is: “Waar de één baat bij heeft, 
                                                           
34 Zie hoofdstuk 3.7. 
35 Werkpad is een landelijk reïntegratiebureau voor mensen met een auditieve, visuele of  
   communicatieve beperking. 
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werkt als een blokkade voor de ander. Wat wel en niet ondersteunend werkt, is zeer 
persoonlijk en afhankelijk van het individu en zijn/haar autisme…” 
 
Ook in het onderwijs wordt steeds meer aandacht besteed aan ondersteunende 
middelen voor studenten met ASS, zodat zij daar tot hun recht kunnen komen. Het 
competentiegerichte onderwijs36 dat op veel opleidingen ingevoerd is, richt zich op 
de individuele zelfsturing van de student en samenwerking van de studenten 
onderling. Dit is geen ideaal uitgangspunt voor studenten met ASS. Tijdens een 
thema-avond van het autisme informatie centrum (AIC) te Arnhem vertelt 
projectleider SmeSH37 Gea de Groot (2010) over de mogelijkheden die vanuit de 
Radboud Universiteit (RU) te Nijmegen aangeboden worden. Twee projecten die in 
dat kader gestart zijn, zijn ‘het maatjesproject’ (in 2007) en het project ‘optimaal 
studiesucces’ (voorjaar 2009). Deze zijn gestart in navolging van de successen die 
bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool Utrecht (HU) bereikt 
waren. In het maatjesproject krijgen studenten met ASS persoonlijke ondersteuning 
gedurende hun studie van een ‘maatje’. Een maatje is een medestudent waarbij ze 
terecht kunnen met bijvoorbeeld vragen of problemen. Het project ‘optimaal 
studiesucces’ richt zich op het verbeteren van de overgang van het middelbare 
onderwijs naar de universiteit. 
 
 
3.4.5 Mogelijkheden 
Er wordt in de onderzochte literatuur besloten met de opmerking dat het soms al 
voldoende is als er een kleine aanpassing in de communicatie of de 
arbeidsomstandigheden aangebracht wordt. Dit kan er al voor zorgen dat iemand 
met ASS zijn of haar capaciteiten op een goede manier kan inzetten ten gunste van 
het bedrijf of de instelling waarin hij of zij werkzaam is (Infonu2, 2010). Aan de 
personen met ASS wordt vooral meegegeven zich te laten leiden door wat ze leuk 
vinden, maar ook realistisch te kijken naar de specifieke beperkingen en 
mogelijkheden in de keuze van werk en opleiding. Deze beperkingen en kwaliteiten 
zijn namelijk voor elke persoon met ASS anders. “Laat je vooral niet te snel beperken 
in je fantasie en de eventuele mogelijkheden! Er is meer mogelijk dan je denkt!” (Van 
den Bosch, 2005). Werkpad (Schouten, 2009) voegt daaraan toe dat hun 
arbeidsconsulenten en jobcoaches ervaren dat mensen met ASS zelf vaak zeer 
vindingrijk zijn in het omgaan met dilemma’s en problemen op het werk. 
 
In de brochure die uitgebracht is door Bureau Arbeid (2007) ‘Werken met autisme’ en 
tijdens de lezing van Jaap Adamse (2008) voor een werkconferentie van Humanitas 
wordt besproken wat de kansen voor mensen met ASS op de huidige arbeidsmarkt 
zijn. Hierin wordt gemeld dat mensen met ASS doorgaans op een lager niveau 
werken dan hun intellectuele mogelijkheden uitwijzen. Er wordt geadviseerd om 
jongeren zo hoog mogelijk op te leiden, maar dat het geen garantie is dat zij ook 
daadwerkelijk een baan op datzelfde niveau zullen krijgen en kunnen uitoefenen. Het 
kan zijn dat zij in een baan op hetzelfde niveau overvraagd gaan worden. Niet zozeer 
op basis van de benodigde kennis als wel op het geheel aan gestelde eisen. Ook in 
de brochure van Werkpad (Schouten, 2009) komt dit thema aan de orde. Vooral bij 
functies op een hoger niveau waarbij meer vaardigheden vereist worden waarmee 
mensen met ASS moeite hebben, worden spanningen op het werk ervaren. Om 
                                                           
36 Zie hoofdstuk 1.6.3. 
37 SmeSH staat voor Studenten met een Specifieke Hulpvraag. 
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overbelasting te voorkomen werken ze daarom vaker parttime of onder hun niveau. 
Dit laatste brengt weer met zich mee dat het werk onvoldoende uitdagend is. Het 
gaat dus om het vinden van een goede balans. Als het om de verschillende 
beroepsrichtingen gaat, zien zij dat alle beroepsrichtingen mogelijk zijn. Belangrijk is 
daarbij echter dat er rekening gehouden moet worden met de voorwaarden per 
persoon waaronder dit mogelijk is. 
 
Ook bij de Radboud Universiteit kunnen er geen algemene richtlijnen gevonden 
worden als het erom gaat welke studierichtingen, en dus beroepen, passend zijn 
voor mensen met ASS. “Er kan niet gezegd worden deze studie zou je wel of niet 
kunnen doen,” zegt Gea de Groot (2010): “Er zijn ook studenten in de sociale studies 
terug te vinden, niet alleen in de bètavakken. Het is maatwerk. Zoveel autisten als er 
zijn, zoveel belevingen zijn er.” 
 
Karin van den Bosch (2005) geeft in haar artikel echter een duidelijke waarschuwing: 
“Voor de meeste autisten gelden de volgende criteria bij het zoeken van een 
geschikte functie (op HBO/universitair niveau): niet met groepen en niet als 
hulpverlener.” Deze uitspraak nuanceert ze echter ook: “Er wordt vaak gezegd dat 
autisten maar niet met mensen moeten gaan werken. Dit ligt echter in de praktijk 
genuanceerder. Vanwege een tekort aan inlevingsvermogen zou een functie als 
hulpverlener of in het onderwijs minder voor de hand liggen, maar er zijn ook autisten 
die juist met andere autisten of kinderen gaan werken en dat heel leuk vinden.” Over 
een functie in de zorg, het onderwijs en in de hulpverlening schrijft ze dan ook: “Niet 
meteen aan te raden, goed over nadenken of het echt bij je past.”38 

                                                           
38 Zie bijlage 4. 
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3.5 ASS & sociale beroepen 
 
 
 
 

Een stelling is gemakkelijker te weerleggen dan te bedenken. 
 

Aristoteles, filosoof uit het oude Griekenland  
 
 
 
3.5.1 Beheersen eigenschappen 
We hebben in het vorige hoofdstuk gezien welke algemene helpende en 
belemmerende competenties van mensen met ASS gezien worden in de 
beroepspraktijk. Hoe staat dit in verhouding tot de sociale beroepen? In hoeverre is 
te verwachten dan iemand met ASS kan voldoen aan de in hoofdstuk 3.2 besproken 
eigenschappen die daarvoor nodig zijn?39 Als we daarbij de beschreven 
kenmerken40 in ogenschouw houden dan kan iemand toch gegronde twijfels ervaren. 
 
Laten we eerst kijken naar de vraag of er een eenduidig antwoord te geven is of 
mensen met ASS de eigenschappen beheersen uit de binnen dit onderzoek 
gebruikte eigenschappenlijst. De respondenten vinden van niet. Poliklinisch 
behandelaar Alida Stukker meldt over de te beheersen eigenschappen: “Ik denk dat 
best veel eigenschappen mogelijk zijn die ze beheersen van deze lijst. Alleen dat het 
altijd op bepaalde punten begrensd is of beperkt is. Bij de ene is dat op contactuele 
vaardigheden. Bij de ander is het op het sturend vermogen. Bij weer een ander is het 
inlevingsvermogen het zwakke punt. Dat wisselt dus per cliënt.” Gedragkundige 
Dana Popa geeft aan: “Ik durf bijna niet zo maar algemeen… het komt dat je heel 
veel mensen met verschillende capaciteiten hebt binnen de ASS. Ja, toch zijn er 
bepaalde eigenschappen waarvan ik zeker denk dat mensen met ASS deze hebben. 
En wat de zorgberoepen betreft… er zijn richtingen waarin ze zeker kunnen 
functioneren.” Ook de klinisch neuropsycholoog maakt een kanttekening: “Dat label 
heeft iemand natuurlijk niet voor niets gekregen, dus je kunt er wel vanuit gaan dat er 
een aantal duidelijke aandachtspunten zijn. Het zal dus per persoon verschillen waar 
dat zit.” 
 
 
3.5.2 Per persoon bepalen 
Hier zit precies de kink in de spreekwoordelijke kabel. Een algemene uitspraak doen 
over het wel of niet beheersen van de eigenschappen is lastig, vinden de responden-
ten. De naam ‘autisme spectrum stoornis’ zegt het eigenlijk al. Het is een ‘spectrum’ 
en dat betekent dat de uitingsvormen van de stoornis bij elke persoon anders kunnen 
zijn: “Het is natuurlijk een differentiaaldiagnose… en dan heb je nog het unieke van 
elke cliënt!” (interview 6, 2010). Vrijwel alle respondenten wijzen er nadrukkelijk op 
dat het per persoon kan verschillen en er per persoon gekeken moet worden welke 

                                                           
39 Zie hoofdstuk 3.7.2. 
40 Zie hoofdstuk 1.6. 
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eigenschappen iemand beheerst. Hier wordt door de klinisch neuropsycholoog aan 
toegevoegd: “Zoals je dat bij iedereen eigenlijk hebt.” 
Ondanks de waarschuwing dat er géén algemene uitspraak te doen is, melden de 
respondenten dat er toch over de gehele groep kenmerken en eigenschappen terug 
te vinden zijn die vaker voorkomen en waarover wel wat gezegd kan worden. Zo 
worden door allen de eigenschappen ‘empathie’ en ‘inlevingsvermogen’ genoemd als 
punt van aandacht.41 De deskundigen zeggen hierover dat een grote groep mensen 
met ASS hierbij moeite zullen ervaren. De geïnterviewde ervaringsdeskundigen 
beamen dit. 
 
Het is dus ook weer niet dat dit voor iedereen geldt. Er is namelijk een groep van 
mensen met ASS die zich wel goed kan inleven in andere mensen. De klinisch 
neuropsycholoog meldt hierover: “Die mensen zullen op een hele andere manier 
tegen hun autisme aanlopen, doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben om dan 
vervolgens een inschatting te kunnen maken wat er van hun verwacht wordt in die 
situatie. Op zich kunnen ze zich goed inleven en weten waarmee die ander zich 
bezig zal houden. Maar wat betekent dat voor mij? Hoe zit ik in die situatie? Om dat 
te vertalen naar gedrag en handelingen, daarin kan het probleem voor die persoon 
zitten.” Hij meldt dan ook: “De sterke en zwakke kanten moeten voor die persoon in 
kaart gebracht worden… Wat heeft iemand nodig? … Maar ook wat heeft iemand in 
huis? Waar is hij juist goed in en hoe kun je dat gebruiken om verder te komen? Je 
moet naar beide kanten kijken.” 
 
De respondenten zien in z’n algemeenheid voor de groep mensen met ASS dat er 
vijf gebieden zijn waar zich problemen kunnen manifesteren: de sociale vaardig-
heden, de zintuiglijke prikkelverwerking, het voorstellingsvermogen, de motoriek en 
de speciale belangstellingen voor hobby’s en andere interesses die veel ruimte in 
kunnen nemen.42 Deze vijf gebieden en de overige competenties die iemand bezit, 
bepalen pér individu waar iemand met ASS goed of minder goed in is. Van daaruit is 
dan te bepalen wat een persoon nodig heeft om goed te kunnen functioneren binnen 
het beroep van zijn of haar keuze. 
 
 
3.5.3 ‘Systemizers’ & ‘empathizers’ 
Dat brengt het onderwerp (weer terug) op de beroepskeuze. In hoofdstuk 1.3.1 is al 
geschreven dat mensen met ASS vaak terug te vinden zijn in specifieke, veelal 
technische en natuurwetenschappelijke beroepen. Deze beroepen spreken de 
kwaliteiten van veel personen met ASS aan door de technisch-analytische taken, het 
systematisch denken en redeneren (Hoekstra, 2008; Spek, 2010). Hoe zit dat 
precies? Hoe komt het dat dit juist zo specifiek bij mensen met ASS aan de orde is? 
 
De klinisch neuropsycholoog legt uit dat de kracht van mensen met ASS zit in het 
regelgeleide denken. Hij vertelt dat de Engelse psycholoog en professor Simon 
Baron-Cohen hierover de theorie ontwikkeld heeft dat er twee schalen zijn. Het ene 
noemt hij ‘systemizing’, het systeemdenken, en het andere noemt hij ‘empathizing’, 
de empathische wijze van denken. Simon Baron-Cohen heeft samen met een team 
van wetenschappers en onderzoekers bij Universiteit van Cambridge te Engeland uit 
                                                           
41 Zie hoofdstuk 3.7.3. 
42 Dit is een korte weergave die overeenkomt met de uitgebreidere informatie uit het literatuur- 
    onderzoek dat al ter sprake geweest is in hoofdstuk 1.8.2. 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/nl/University_of_Cambridge
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/nl/England
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onderzoek gemerkt dat mannen doorgaans beter zijn in het systematisch denken en 
het empathische denken meer een vrouwelijke manier van denken is43. Van daaruit 
konden zij psychologische tests ontwikkelen die inzicht geven in het empathizing 
quotiënt (EQ) en het systemazing quotiënt (SQ). Deze theorie gaat uit van een 
empathische hersenstructuur (E-type), een systematiserende structuur (S-type) en 
een structuur die meer in balans is (B-type). Juist omdat mensen met ASS heel 
sterke ‘systemizers’ zijn, komt hij ook tot zijn eerder genoemde uitspraak dat mensen 
met ASS een extreem mannelijk brein hebben (Van Zweden-van Buuren, 2007; 
Baron-Cohen, 2003). 
 
 
3.5.4 Sociale beroepen 
Het extreme mannelijk brein waarover Simon Baron-Cohen (2003) spreekt, kan tot 
gevolg hebben dat in sociaal opzicht een handicap ervaren wordt (Wevers, 2008). 
Dat terwijl voor sociale beroepen het sociale zo belangrijk is en de gewenste 
competenties juist op dat vlak liggen. Sociale beroepen spreken namelijk 
competenties aan die juist sterk aanwezig zijn bij ‘empathizers’ en doorgaans wat 
minder aanwezig zijn bij mensen met ASS, die sterk systeemdenkend zijn. Hoe 
denken de respondenten erover als een persoon met ASS toch kenbaar maakt graag 
een sociaal beroep te willen uitoefenen? 
 
Hierover wordt verschillend gedacht door de respondenten. HBO-docent José 
Martens van Rooyen denkt dat er heel veel mogelijkheden zijn, zeker voor de 
generatie die nu opgroeit. Als de diagnose vroeg gesteld wordt “… dan heb je heel 
veel tijd om deze jongelui te coachen en te helpen met: waar ga je nou heen en wat 
is nou goed voor jou en dan is er verder niks aan de hand. Dan kan je doen wat je 
wil. En als je zelf dan ontdekt: “Nou, dit past niet bij mij.” Dan moet je het gewoon niet 
doen.” Ook groepsleider en activiteitenbegeleider Joep Boom (interview 10, 2010) 
denkt dat het kan, maar weet uit eigen ervaring dat iemand daar bepaalde 
consequenties bij moet nemen en er condities nodig zijn. HBO-docent Iris beaamt dit 
vanuit haar ervaring: “Als er ruimte is om anders te zijn, dan hoeft het niet zo’n 
belemmering te zijn. … Dan kan het prima.” 
 
Dana Popa reageert op mensen met ASS in sociale beroepen enerzijds:  “Ik zou er 
bijna op willen zeggen: doen! Ja, ik denk wel dat er voordelen zijn. Als de mensen 
zich ervan bewust zijn en ze kunnen benoemen dat ze ASS hebben en ze dat ook 
bekend kunnen maken in een team bijvoorbeeld. Daaruit kunnen veel voordelen 
komen… Ik vind niet dat mensen met ASS geen sociaal beroep zouden kunnen 
bekleden.” Zij ziet vooral mogelijkheden in het werken met kinderen en ziet ook een 
duidelijke meerwaarde in andere situaties. Ze denkt zelfs dat ze binnen de functie als 
therapeut een eind kunnen komen, maar zet daar anderzijds ook haar 
kanttekeningen bij: “…ik heb zelf ook een klein beetje mijn bedenkingen ten aanzien 
van echt een gecompliceerde therapie…”44 
 
 

                                                           
43 Er wordt ook kritiek geuit op de theorie van Simon Baron-Cohen. Prof. Caryl Rivers and co-author  
    van het boek ‘Same difference: How gender myths are hurting our relationships, our children and  
    our jobs’ meldt dat de stelling van Simon Baron-Cohen discriminerend is voor het vrouwelijk brein.  
    Zijn onderzoek zou niet herhaald zijn en daardoor niet betrouwbaar (www.alternet.com, 2010). 
44 Zie hoofdstuk 3.10. 
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Hoewel in het voorgaande positief gereageerd is, wordt er ook twijfel en nodige 
voorwaarden uitgesproken. Behalve die twijfel, is er ook afwijzing terug te vinden in 
de reacties. De GZ-psycholoog meldt namelijk: “Ik denk dat iemand met een aan 
autisme verwante stoornis geen therapeut zou moeten zijn. Om de generalistische 
reden dat het tekort, het gebrek aan inlevingsvermogen, het zich kunnen verplaatsen 
in de ander, één van de essentiële voorwaarden is in het uitoefenen van dit beroep, 
voor het therapeutschap.” Als het gaat om sociale beroepen in het algemeen dan ziet 
hij wel mogelijkheden als het gaat om: “…de instrumentele, vaardigheidsaspecten, 
handelingen die je sequentieel, concensieus kunt doen, ik denk daar, dat wat er dan 
mogelijk is binnen de paramedische beroepen, ik denk dat ze daar erg, als ze daar 
affiniteit mee hebben, dat ze het gemiddeld langer volhouden als…, het repeterend 
herhalen, dus zo stereotype mogelijk, dat er bepaalde gedragsaspecten of 
vaardigheden in die beroepen zijn die ze heel goed langdurig kunnen uitvoeren.” 
Taken die hij daarbij ziet zijn gips zetten of registreren van gegevens. Ook in een 
beroep als docent ziet hij wel mogelijkheden. Dan zet hij dat vooral in een lineair 
didactisch model, waarbij het vooral gaat om directe kennisoverdracht als in 
bijvoorbeeld hoorcolleges veelal het geval is. Er wordt in zo’n geval geen appèl 
gedaan op de subjectiviteit en de sociale interactie. Dan kan het wat hem betreft heel 
goed. Maar voor therapie kan het wat hem betreft niet, hoewel hij daar uiteindelijk 
toch nog een aanvulling op heeft: “Ik zou het mensen niet aanraden, nee, ook al 
zouden ze het willen. Tenzij ze echt zelf met de eigen doelgroep willen werken, dat 
zou nog interessant kunnen zijn.” 
 
Het is juist die technische kant van de gezondheidzorg waarvan ook psycholoog en 
auteur Baukje van Kesteren ziet dat mensen met ASS zeker op hun plaats kunnen 
zijn, vanwege hun nauwkeurigheid en precisie. Bij de kant waar de nadruk ligt op de 
sociale vaardigheden als empathie en inlevingsvermogen, heeft ze haar twijfels. Ze 
ziet: “…dat communicatievaardigheden vaak verre van optimaal zijn. En dan die 
empathie... Sowieso natuurlijk toch ook de prikkelgevoeligheid … kijk een hoop van 
de dingen waar je als persoon met ASS tegenaan loopt, kunnen je ook belemmeren 
om überhaupt te werken. Dus… het vraagt sowieso al veel van mensen. En als je 
sterk genoeg bent om wel een aantal dagen in de week te werken, dan is de 
volgende vraag of je het met het uitoefenen van één van deze beroepen niet extra 
moeilijk gaat krijgen.” Als haar de vraag gesteld wordt of het dan beter is om te 
kiezen voor een beroep dat beter aansluit bij de kwaliteiten van mensen met ASS, 
reageert ze: “Ja, maar dan zou ik zeggen dat andere beroepen beter aansluiten bij 
kwaliteiten en het denken van de méérderheid van mensen met ASS. Omdat er 
natuurlijk toch… veel uitzonderingen tussen zitten. Als iemand niet heel… of relatief 
minder prikkelgevoelig is, dan kan die ook weer in andere situaties werken. En dan 
liggen de beperkingen toch vooral op die communicatieve vaardigheden… Ik denk 
dat het op bepaalde punten gewoon heel moeilijk is… maar ik vind zeker niet dat je 
alle mensen met ASS uit moet sluiten, omdat er echt wel functies zijn waarin mensen 
met ASS én uit de verf kunnen komen én wat kunnen bijdragen.” Ondanks de 
uitzonderingen en het benadrukken dat het niet betekent dat alle mensen met ASS 
niet binnen een sociaal beroep zou kunnen werken, besluit ze uiteindelijk toch met: 
“Maar ik denk dat mensen met ASS er over het algemeen niet erg verstandig aan 
doen om beroepen in deze sfeer uit te willen oefenen.” 
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Alida Stukker ziet binnen haar werk dat er veel mensen met ASS zijn die de sociale 
kant op willen of zijn gegaan. Zijzelf wordt daarin eigenlijk alleen geconfronteerd met 
de personen waarbij deze keuze misgegaan is, ook al is het is bepaalde situaties 
lang goed gegaan. De groep, die succesvol is, zal geen contact zoeken met een 
hulpverlener. Soms komt iemand met een andere vraag, als deze persoon 
bijvoorbeeld behoefte heeft aan een training. Dat zijn de mooiste voorbeelden 
waarmee zij binnen haar werk geconfronteerd wordt. Zij ziet dat, zoals de zorg er op 
het moment uitziet, het echter eerder een contra-indicatie is. Mensen met ASS 
moeten niet alleen vaardigheden op alleen het gebied van de zorg beheersen, maar 
moeten ook nog kunnen functioneren binnen een organisatie. Dat laatste is vaak de 
reden die zij ziet waarop het bij haar cliënten misgelopen is. In het algemeen is haar 
mening dat het voor iemand met ASS lastig is om goed in een sociaal beroep te 
kunnen functioneren. Er zitten nogal wat haken en ogen aan.45 
 
Psychiater Liesbeth van Londen kijkt vanuit vier subgroepen46 naar mensen met 
ASS. Zij ziet daarin mensen die absoluut geen beroep in de zorg zouden moeten 
gaan uitoefenen. Er is een groep mensen die alleen maar kunnen praten en hele 
monologen houden. Dat gaat in de zorg niet functioneren. Ook zijn er mensen die 
niet zoveel met mensen hebben. Deze mensen zullen gewoonlijk al vanuit hun eigen 
motivatie zo’n soort beroep niet kiezen. Er zijn echter ook mensen met ASS die wat 
haar betreft wel prima in de zorg kunnen functioneren. Haar kanttekening daarbij is 
dat dit vaak de mensen zijn die weinig contact maken, maar dat het deze goed wel te 
leren is, mits er empathisch vermogen aanwezig is. 
 
In de praktijk wordt hij niet zo vaak geconfronteerd met mensen met ASS die kiezen 
voor de sociale sector, zegt de klinisch neuropsycholoog. Het is maar een kleine 
groep die daarvoor kiest en hij is zelf nog zoekende welke voor- en nadelen daaraan 
zitten. Hij is nieuwsgierig naar het motief dat iemand met ASS heeft om te kiezen 
voor een dergelijk beroep, omdat het niet zo voor de handliggend is. “Je zoekt dan 
dat op waar je eigenlijk het meest tegenaan loopt. Dat zou me interesseren. Daar zou 
ik op doorvragen: wat zoek je daar dan? Afhankelijk van het antwoord, denk ik dat je 
kunt beoordelen of het passend is of niet. Ja, daaraan zou ik het afwegen.” 
 
 
3.5.5 Motief keuze sociaal beroep 
De klinisch neuropsycholoog stelt daarmee een interessante vraag en deze vraag is 
daarom ook meegenomen in de ‘Vragenlijst ervaringsdeskundigen’. Wat hebben zij 
hierop te antwoorden? 
 
“Ik ben echt een alfa in mijn pakket,” meldt Iris. Een baan in de richting die doorgaans 
als typisch gezien wordt voor systeemdenkers is dan minder voor de handliggend. 
Hoewel: “Mijn psychiater, maar ook de decaan van de universiteit, zei dat ze ook in 
de Japanse studies veel zitten. Ze kan het niet echt verklaren, maar een taal is vrij 
gestructureerd.” Toch heeft ze telkens gekozen voor beroepen waarbij veel sociale 
interactie nodig is. Ze zegt hierover: “Als ik terugkijk op mijn cv: ik ben goed in wat ik 
doe.” Ze merkte tijdens een stage op de afdeling personeelszaken dat ze iets kon 
betekenen voor mensen. Als mensen met vragen kwamen en zij deze kon oplossen, 
                                                           
45 Zie hoofdstuk 3.9. 
46 Zie hoofdstuk 3.6. 
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voelde het voor haar heel prettig dat ze iemand had kunnen bijstaan. In het vervolg 
van haar loopbaan kreeg ze steeds meer te maken met de verschillende wijzen 
waarop mensen met elkaar om kunnen gaan. Dat is voor haar een reden geweest 
om psychologie te gaan studeren naast haar baan als HBO-docent. “Ik vind de mens 
eigenlijk een wonderlijk wezen en misschien… wat zou Freud zeggen? Misschien 
studeer ik psychologie wel om gewoon een beetje de wereld om me heen te kunnen 
begrijpen.” 
 
José Martens van Rooyen vertelt dat ze misschien wel een hele gekke reden heeft: 
“Nou, …ik heb PABO, psychologie en theologie gedaan. Voor mij was de reden dat ik 
vond, en nog vind trouwens, dat mensen zelf moeten nadenken. … Als ik binnen het 
onderwijs kijk, dan leiden wij meestal op tot grijze muizen en daar houd ik niet van. 
Dus dat is mijn ding…” Er moest voor haar iets veranderen en dat vindt ze nog 
steeds. Dit levert voor haar de motivatie om het werk te doen dat ze nu doet. Daarbij 
is ze vooral een grote voorstander en promotor in het helder maken van de 
mogelijkheden van mensen met ASS. Ze geeft onder andere docenten les in hoe op 
een juiste manier om te gaan met jongeren met ASS in het onderwijs. 
 
Joep Boom ziet twee kanten bij zichzelf. “Ik zie een stuk in mij dat heel erg begaan is 
met mensen, dat een hart heeft voor mensen en een hart voor de zorg. Ik ben ook 
heel gedreven, heel veelzijdig en creatief. Dat is de ene kant en dat past dus heel erg 
in de zorg en daarin kan ik ook heel veel kwijt. Het heeft, denk ik, ook wel lang een 
stuk eigenwaarde gegeven, omdat ik wist dat ik dat kon.” Hij werkt heel graag met 
doelgroepen waarbij juist heel veel geduld , rust, creativiteit en invoelingsvermogen 
nodig is. Daar kan hij iets van zichzelf in leggen.” Wat hij echter ook ziet: “Maar aan 
de andere kant is de zorg erg… politiek, collega’s, alle non-verbale communicatie die 
heel erg sterk is op heel veel gebieden. Dat vind ik heel lastig.” 
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3.6 Enige verheldering rondom ASS 
 
 
 
 

Waar twijfel is, is waarheid: het is haar schaduw. 
 

Philip James Bailey 
 
 
 
3.6.1 Subgroepen binnen ASS 
Elke persoon met ASS heeft een eigen reden om te kiezen voor een sociaal beroep. 
Duidelijk wordt uit voorgaand hoofdstuk dat juist dat contact met mensen en het iets 
kunnen betekenen voor anderen daarin een groot belang speelt. In de uitspraak van 
Liesbeth van Londen is al aan de orde geweest dat dit niet voor iedereen zal gelden. 
Er zullen mensen met ASS zijn die deze belangen niet zo zullen ervaren en dus geen 
beroep in de zorg zullen kiezen. Ook zijn bepaalde mensen niet zo geschikt, ook al 
zouden ze wel willen. Ook is tijdens de interviews duidelijk geworden dat er 
wisselend gedacht wordt over wat mensen met ASS wel en niet kunnen47. Het 
perspectief ten aanzien van de mogelijkheden van deze groep binnen het uitoefenen 
van een sociaal beroep is ook verschillend. In hoofdstuk 1.9 is ook al gebleken dat er 
een aantal onduidelijkheden zijn rondom ASS. Hoe zit dat nu eigenlijk? 
 
Lorna Wing (1997, 2001) heeft een onderverdeling gemaakt waarbij zij vier groepen 
kon onderscheiden op het gebied van de sociale interactie48. Deze subgroepen 
leveren al een beeld op van de verschillende wijzen waarop ASS zich kan uiten. 
Zoals al even aan de orde geweest is, maakt Liesbeth van Londen vanuit haar eigen 
praktijk nog een andere verdeling, die parallellen vertoont met de verdeling van 
Lorna Wing. Ook Liesbeth van Londen ziet vier49 subgroepen terug. Het gaat om de 
volgende verdeling die zij kan maken in de groep mensen met ASS: 
• Stil en teruggetrokken. 
• Sterk van zichzelf overtuigd. 
• Zweverig / excentriek. 
• Egocentrisch. 
 
 
3.6.2 Subgroep 1: stil & teruggetrokken 
De groep wat stille en  teruggetrokken mensen maken niet zo makkelijk contact. Zij 
kunnen echter wel heel slim zijn, alles horen wat er gezegd wordt en heel 
                                                           
47 Zie hoofdstuk 3.7. 
48 Zie hoofdstuk 1.7.4. 
49 Ze heeft het eigenlijk gehad over vijf groepen. De vijfde groep zijn de mensen met ASS die ook nog  
   een psychopathische inslag hebben, die een co-morbiditeit met andere problematiek kennen. Ze  
   zegt daarover dat dit ook voorkomt bij mensen zonder ASS en dat dit dus eigenlijk geen zuivere  
   subgroep is binnen de ASS. Het enige lastige bij ASS is dat die co-morbiteit ervoor kan zorgen dat  
   iemand dan en weinig geweten heeft en zich anders voelt, waardoor een gevaarlijke combinatie kan  
   ontstaan. De oplossing voor een probleem kan dan bijvoorbeeld gezocht worden in het iemand  
   doodmaken, terwijl er meer oplossingen zouden kunnen zijn die zij dan niet zien (Interview 8, 2010). 
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analyserend vanaf een afstand alles bekijken en meemaken. Zij zullen niet erg met 
de groep zelf meedoen. Ze zullen bijvoorbeeld wel bij een vergadering aanwezig zijn, 
alles horen wat er gezegd wordt, maar niet zozeer meedoen aan de besproken 
onderwerpen. Zij hebben heel veel geduld, oog voor detail en kunnen goed luisteren. 
Zij zullen niet zo snel een leidende rol innemen. Dit betekent dat ze tijdens een 
(lunch)pauze bijvoorbeeld liever naar buiten gaan, een krant lezen of een 
kruiswoordraadsel oplossen. Met het hele team koffiedrinken en praten over de 
activiteiten die gedaan zijn in het weekeinde doen ze niet zo erg graag. Het delen 
van dit soort informatie heeft niet zo hun interesse. 
 
Van deze groep zegt Liesbeth van Londen dat deze groep heel goede therapeuten 
kunnen zijn. Zij hebben meestal wel een empathisch vermogen, alleen weten ze niet 
zo goed wat ermee te doen. Liesbeth zegt hierover: “Ze zien iemand verdrietig zijn, 
maar blijven bevroren in die stoel zitten, terwijl ze natuurlijk eigenlijk ook naar iemand 
toe kunnen gaan, een zakdoekje of een glaasje water of een arm om iemand heen 
leggen.” Deze groep is te leren is om er wel wat mee te doen, meent ze, mits de 
persoon in kwestie interesse heeft in een beroep in de zorg. Dat laatste en het op z’n 
minst tot op zekere hoogte kunnen verplaatsen in een ander, vindt ze wel 
voorwaarden om te willen kiezen voor een beroep in de zorg. “Je moet van mensen 
houden… als je de pest hebt aan mensen, moet je echt niet in de zorg gaan, op 
welke manier dan ook.” 
 
 
3.6.3 Subgroep 2: sterk van zichzelf overtuigd 
De groep mensen, die heel sterk overtuigd is van de eigen mening, kunnen niet zo 
erg goed luisteren. Zij staan doorgaans niet zo open voor andere meningen. Een 
situatie of mening is óf zwart óf wit en dit staat onwrikbaar vast. Meningen, die zij 
over een onderwerp geven, zijn meestal bewezen. Als het niet bewezen is, dan is het 
niet zo. Zij stellen overal kritische vragen over, waarbij het niet uitmaakt of dit voor de 
sociale context een handige zet is. Een persoon uit deze groep kan bij wijze van al 
op de eerste werkdag vragen stellen over de organisatie: waarom zaken zo geregeld 
zijn, zoals deze zijn. Een voorbeeld dat Liesbeth hierbij gaf was dat zo’n persoon kan 
opvallen dat de koffie niet bewaard wordt in de buurt van het koffiezetapparaat en dit 
als onhandig benoemt. Ze beschrijft hen als mensen die bijna niet hun mond kunnen 
houden als zij iets zien dat niet goed is: “…en meestal zien ze dat heel goed, dus dat 
zijn mensen die je vooral bijvoorbeeld kunt inzetten bij kwaliteitscontrole, of 
processen zoals hygiëne…, die gaan dus heel erg kritisch op de inhoud processen 
stroomlijnen, zorgprocessen als ze in de zorg worden ingezet of formulieren 
bedenken die handig kunnen zijn…” Deze mensen zijn echter niet zo heel erg 
sensitief in het intermenselijk contact, dus die zouden dan minder ingezet kunnen 
worden in de directe patiëntenzorg, maar meer in de procesmatige kant van de zaak, 
dat ook een belangrijke taak binnen de zorg vormt. 
 
 
3.6.4 Subgroep 3: zweverig / excentriek 
De groep met zweverige types, in vakjargon worden deze ‘excentriek’ genoemd, 
bestaat vooral uit vrouwen. Het begrip ‘excentriek’ wordt gebruikt omdat deze 
mensen zich maatschappelijk gezien wat meer buiten het ‘normale’ bevinden. Zij 
ervaren dat er meer is tussen ‘hemel en aarde’. Zij denken vaak in aura’s, kleuren 
en/of geuren, zaken die te maken hebben met de sensitiviteit op het gebied van de 
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zintuigen. Zij pikken veel geuren, kleuren, smaken en sferen op en hebben daarover 
zelf een bepaalde interpretatie, zoals dat ze heldervoelend zijn of dat ze in contact 
staan met bepaalde krachten. Liesbeth denkt persoonlijk dat het medisch gezien te 
maken heeft met de wijze waarop prikkels verwerkt worden door mensen met ASS 
en dat zij op deze gebieden veel meer in detail waarnemen. Deze mensen zijn 
volgens haar: “vaak heel geduldig, buitengewoon lief, heel contactueel vaardig, 
voelen heel snel dingen aan, juist wél,… hun valkuil is weer dat ze te open staan.” 
 
 
3.6.5 Subgroep 4: egocentrisch 
Dit is een groep van mensen met ASS die vooral door mannen gedomineerd wordt. 
Zij worden in de volksmond gezien als keihard, ongevoelig en narcistisch. Ze zijn 
echter niet narcistisch maar egocentrisch. Zij volgen alleen hun eigen visie in alles. 
Wat zij niet zien, is er niet. Gevoelens van anderen zien zij niet. Zij zullen al vanuit 
zichzelf niet in sociale beroepen gaan werken. Liesbeth meldt over deze groep 
mensen: “die hebben niet zoveel met mensen, maar meer met dingen, met zaken, 
dus je vindt ze vaak in de zakelijke wereld en daar zijn ze ontzettend goed. Met name 
in de handel, de bankwereld, de aandelenhandel, omdat ze totaal niet gevoelig zijn 
voor gevoelens en dus als de aandelen zakken, zoals je dat nu ziet… paniek, dat 
hebben zij niet. Zij denken zuiver berekend op wat is er wetenschappelijk 
aangetoond en wat niet.” Ze geeft een voorbeeld over de aandelenhandel: als de 
aandelen in Amerika naar beneden gaan, dan hoeven de aandelen in Europa niet te 
zakken. Het zakken van de aandelen in Europa is dan vaak eerder een 
psychologisch gevolg van dat wat er in Amerika gebeurt. Zo’n man zal dan juist 
aandelen gaan kopen. Zij ziet dat mensen met aan autisme verwante stoornis 
buitengewoon goed zijn in veel geld verdienen: “…dat zijn vaak zakenmensen die 
heel goed kunnen onderhandelen of ze zijn actief op de beurs of ze werken op een 
bank, buitengewoon goed. Of voor verzekeraars. Bij verzekeringen moet je namelijk 
eigenlijk uitrekenen hoe groot de kans is op sterfte, al dat kunnen zij heel goed. Dus 
die zijn niet bezig met: “Oh, wat zielig en die mevrouw is veertig en heeft drie 
kinderen. Néé, hoe groot is de kans, wat gaat me dat kosten.” 
 
 
3.6.6 Diversiteit 
De subgroepen brengen enige duidelijkheid in de verschillen die gevonden worden. 
Het ligt er dus aan wat een persoon met ASS meebrengt aan competenties en aan 
welke groep dit te linken is. Als iemand valt binnen de eerste of derde groep geeft dat 
nog geen garantie dat een persoon met ASS geschikt is voor een sociaal beroep. 
Het blijft een kwestie van per persoon nagaan of iemand geschikt is voor een sociaal 
beroep. Heeft de persoon in kwestie de wil en de wens om binnen deze sector 
werkzaam te zijn? Zo ja, dan moet daarnaast gekeken worden of de persoon de 
juiste competenties in huis heeft of dat deze te ontwikkelen zijn. 
 
Er is, mede dankzij deze verdeling, wel helder geworden dat er een grote diversiteit 
bestaat tussen mensen met ASS onderling en dat deze diversiteit gevolgen heeft 
voor de kwaliteiten die iemand kan hebben. Gedragskundige Dana Popa voegt hier-
aan toe dat deze verdeling feitelijk ook te maken is voor mensen zonder ASS. Niet 
ieder neurotypisch mens is geschikt om een beroep uit te oefenen binnen de sociale 
sector en werkzaam te zijn als therapeut. Zoals er onder neurotypische mensen een 
scala aan talenten te vinden zijn, is dit ook bij mensen met ASS terug te vinden. 
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3.6.7 ToM, CC & EF 
Er zijn echter toch verschillen tussen mensen mét en zónder ASS, zoals we al eerder 
hebben kunnen lezen. Er zijn behalve voorgaand genoemde kenmerken nog drie 
psychologische theorieën op het gebied van ASS waaraan aandacht besteed moet 
worden. Zowel de klinisch neuropsycholoog als Alida Stukker brengen deze 
theorieën tijdens de interviews aan de orde. Het gaat hier om de theory of mind 
(ToM), de centrale coherentie (CC) en executieve functies (EF). Het zijn 
componenten waarmee problemen binnen de ASS benaderd worden. Deze vormen 
echter geen verklaring waarmee het gehele beeld van ASS uitgelegd kan worden. 
 
• De theory of mind (ToM) 

De ‘theory of mind’ is de wetenschappe-
lijke term voor ‘inlevend vermogen’ 
(Begeer, 2008) en beschrijft dat ieder 
mens een innerlijke theorie ontwikkelt 
over hoe mensen denken en voelen. 
Hierdoor kan iemand het eigen gedrag en 
dat van anderen begrijpen en voorspellen. 
Het gaat hier om het zich kunnen 
verplaatsen in en inschatten van anderen, 
waarbij empathie een belangrijk aspect 
vormt. Mensen met ASS staan erom 
bekend dat zij moeite ervaren met taken 
die te maken hebben met inzicht in het 
menselijk gedrag. Het menselijk gedrag 
wordt gestuurd door mentale toestanden, 
zoals ‘beliefs’ (gedachten, verwachtingen, 
etc), ‘desires’ (wensen, voorkeuren, etc) 
en intenties en niet door een objectieve 
werkelijkheid. Als iemand deze ‘beliefs’, 
‘desires’ en intenties niet automatisch kan 
inschatten en het gedrag en de 
gezichtsuitdrukkingen niet goed kan 
aflezen, kost het deze persoon veel meer 
tijd en energie om de ander te kunnen 
begrijpen (Begeer, Rieffe, Weerum 
Terwogt & Stockmann, 2001; Delfos, 
2006; Zweden-van Buuren, 2007). 

• De centrale coherentie (CC) 
De theorie van de centrale coherentie gaat er vanuit dat mensen met ASS moeite 
hebben om waargenomen zintuiglijke prikkels (reuk, smaak, zicht, tast en gehoor) 
tot een zinvolle eenheid samen te brengen. Er vindt deelwaarneming plaats 
(gefragmenteerd waarnemen), waarbij alle details min of meer ongefilterd en los 
van elkaar binnenkomen en geen verband met elkaar lijken te hebben. De 
informatieverwerking (het samenvoegen van de details tot één coherent, 
samenhangend geheel) verloopt bij mensen met autisme anders en vergt veel 
inspanning. Betekenisverlening is voor mensen met ASS dan ook moeilijk. 
Opvallend is dat sommige mensen met ASS een fenomenaal oog hebben voor 
details. Zij verliezen daarmee vaak het zicht op het geheel, waardoor de context 
bemoeilijkt wordt (Delfos, 2006; Zweden-van Buuren, 2007). Onderzoekers die 

 
 
Een manier om de om na te gaan of iemand 
begrijpt dat iemand anders een ‘verkeerde’ 
opvatting kan hebben over de realiteit is de 
bekende Sally en Anne-test. 
 

(www.buitenbeentes.com, 2010)

http://www.buitenbeentes.com/
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uitgaan van de theorie van de centrale coherentie wijten onder andere het 
gebrekkige sociale functioneren van mensen met ASS aan de slecht 
functionerende informatieverwerking (Delfos, 2006). 

• De executieve functies (EF) 
De theorie van ‘Planning and Executive Functioning’ gaat over het probleem dat 
bij mensen met ASS speelt op het gebied van plannen en organiseren. 
Opvallende aspecten bij mensen met ASS zijn het repetitieve gedrag en de 
weerstand tegen verandering. Mensen met ASS blijken vaak moeite te hebben 
hun gedrag te reguleren en hun repetitieve gedrag, dat daaraan verbonden is, 
kan sterk obsessief zijn. De zwakte op de executieve functies veroorzaakt een 
gebrekkig vermogen tot het bedenken van passende oplossingsstrategieën, die 
vast te houden en uit te voeren. Het toepassen van de theorie op de praktijk is 
daardoor een lastig aspect voor mensen met ASS (Zweden-van Buuren, 2007; 
Delfos, 2006). 

 
 
3.6.8 Spiegelneuronen 
Een ander aspect waar steeds meer aandacht voor komt, zijn de, door de Italiaanse 
neurofysioloog Giacomo Rizzolatti ontdekte, spiegelneuronen. De spiegelneuronen 
bevinden zich op de plaatsen in het brein die ook actief worden wanneer we zelf de 
activiteit uitvoeren. De cellen stellen iemand daardoor in staat létterlijk te voelen wat 
een ander beweegt. Want, zo stelt Mark Mieras in zijn artikel in de Intermediair 
(2007): “Bij beelden van iemand anders die met een naald wordt geprikt, ontstaat ook 
in ons eigen lichaam een pijnreactie. Medelijden doen we dus heel letterlijk.” 
 
Een Groningse onderzoeksgroep toonde vorig jaar aan dat we niet alleen over 
spiegelcellen beschikken voor fysieke zaken, zoals beweging en pijn, maar ook voor 
sociale emoties, zoals afschuw en de sensatie aanraking. Deze groep ontdekte dat 
empathie in het brein te meten is. Ze vergeleken de hersenactiviteit van mensen die 
zich goed en minder goed in anderen kunnen verplaatsen en ontdekten dat die 
verschillen overeenkwamen met de activiteit van de spiegelneuronen. Dankzij de 
spiegelneuronen kunnen we ons dus in anderen verplaatsen. “We begrijpen wat er in 
anderen omgaat doordat we het gedrag van die ander in ons eigen brein evalueren 
en er onze eigen gevoelens bij voelen. We voelen ons eigen verdriet en onze eigen 
blijdschap en weten dan vrij aardig wat die ander voelt.“ (Mieras, 2007) 
 
Spiegelneuronen zijn dus erg belangrijk om te kunnen leren van een ander en bij 
sociale interactie. Uit onderzoek bij autistische kinderen blijkt dat deze neuronen niet 
goed werken bij mensen met ASS. Zij zien de emoties op andermans gezicht wel, 
maar voelen de lading erachter niet goed aan. Amerikaanse neurologen lieten 
kinderen met ASS zowel kijken naar vrolijke, kwade, angstige droevige en neutrale 
gezichtsuitdrukkingen als deze nadoen. Zij waren er toe in staat om de emoties na te 
doen, maar hersenscans lieten zien dat er bij deze kinderen niet of nauwelijks 
hersenactiviteit vertoond werd op dit gebied. De conclusie uit het artikel is: “Het lijkt 
erop dat de autistische kinderen de gezichtsuitdrukkingen prima kunnen 
onderscheiden en na-apen, maar dat de gevoelslading ervan niet tot hen doordringt. 
De hersenscans verrieden dat er geen echte emotie aan hun imitaties kleeft. En juist 
de autisten bij wie de spiegelneuronen nog wel enigszins oplichtten, bleken buiten 
het laboratorium het verst te komen in hun sociale vaardigheden.” (Trouw, 2005) 
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Mark Mieras (2007) brengt in zijn artikel onder de aandacht dat ‘empathie’ ook 
nadelen heeft: “Een manager moet zich ervoor kunnen afsluiten, om beslissingen te 
nemen. Een jager moet kunnen doden. Ik denk dat de evolutie ons daarom niet 
allemaal in dezelfde mate met empathie heeft uitgerust. Je hebt in een groep ook 
individuen nodig om binnendringers onschadelijk te maken.” Een andere toevoeging 
die hij hieraan doet, is: “Door de activiteit van de spiegelcellen denk je altijd 
onwillekeurig dat anderen net zo in elkaar zitten als jijzelf. Tegenwoordig realiseer ik 
me vaak bijtijds dat dat niet zo hoeft te zijn. Dat is handig. Bijvoorbeeld als mijn 
vrouw iets doet dat ik alleen doe als ik kwaad ben en mijn spiegelcellen me dus 
vertellen dat zij kwaad is. Terwijl ze dat niet is.” 
 
 
3.6.9 Juistheid van theorieën & beweringen 
Geen enkele van bovenstaand beschreven theorieën vormt een totaalverklaring voor 
ASS. Het zijn componenten die erin kunnen meespelen. Deze benaderingen worden 
bovendien nog steeds onderzocht op juistheid. Klopt het wel dat mensen met ASS 
bijvoorbeeld inderdaad problemen op de ToM-functie hebben? In het onderzoek 
‘Handelen vanuit Theory of Mind-kennis bij kinderen uit het autisme-spectrum’ 
(Begeer, Rieffe, Weerum Terwogt & Stockmann, 2001) komt deze vraag ook aan de 
orde. 
 
Er wordt in dit onderzoek beschreven dat meerdere onderzoeksbevindingen laten 
zien dat hoog functionerende kinderen met ASS ten opzichte van zich normaal 
ontwikkelende kinderen een beperkt inzicht hebben in het feit dat mensen handelen 
vanuit een eigen mentale belevingswereld. Dit zou wijzen op een verminderde of 
zelfs beschadigde vermogens binnen theory of mind (ToM). Andere bevindingen 
laten echter zien dat het daadwerkelijk toepassen van ToM-vermogens afhankelijk 
kunnen zijn van omgevingsfactoren of taakvariabelen. 
 
Uit het bovengenoemde onderzoek blijkt dat externe factoren, zoals de manier 
waarop sociale en emotionele informatie wordt gepresenteerd, maar ook intrinsieke 
factoren, zoals de motivatie om te reageren in een sociale situatie, daarbij een rol te 
spelen. Factoren die samenhangen met een verhoogde betrokkenheid bij een taak 
lijken de prestaties van deze kinderen in positieve zin te beïnvloeden. De resultaten 
uit dit onderzoek nuanceren daarmee de ToM-problematiek van normaalintelligente 
kinderen met ASS. Deze groep toont namelijk inzicht in het sociale en emotionele 
verkeer, maar heeft hulp nodig om in een gegeven situatie de relevante kennis te 
gebruiken en passend te reageren in het dagelijks leven (Begeer, Rieffe, Weerum 
Terwogt & Stockmann, 2001). 
 
In dit onderzoeksverslag is het niet de bedoeling om deze theorieën te ontmantelen 
of te bevestigen. Ze worden hier enkel genoemd om een beeld te schetsen van 
waaruit momenteel gedacht wordt en van waaruit een aantal respondenten hun 
ervaringen verteld heeft. Wat wél interessant is om mee te nemen uit het 
bovengenoemde onderzoek, is het feit dat omstandigheden veel verschil kunnen 
uitmaken. De respondenten hebben namelijk ook beschreven dat er omstandigheden 
zijn waaronder mensen met ASS beter kunnen functioneren50. 

                                                           
50  Zie hoofdstuk 3.7. 
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3.7 Helpend & belemmerend 
 
 
 
 

Als je zwakheden hebt, betekent het niet dat je zwak bent, 
maar dat je compleet bent. 

 
Deepak Chopra, auteur 

 
 
 
3.7.1 Antwoorden van de respondenten 
In hoofdstuk 3.4 zijn al de resultaten uit de literatuur weergegeven over de helpende 
en belemmerende kanten van ASS ten aanzien van werk in algemene zin. Ook 
hebben we al kunnen lezen dat de respondenten verschillend denken over ASS en 
het werken binnen de sociale beroepen. De verdeling van mensen in subgroepen 
door psychiater Liesbeth van Londen geeft ons ook al enig idee hoe deze verschillen 
kunnen ontstaan. Het ondersteunt de mening dat er grote verschillen te zien zijn 
binnen de totale groep van mensen met ASS. Er zijn mensen met ASS die een 
functie binnen de sociale sector (willen) bekleden en dit zou op zich genomen ook 
moeten kunnen volgens de beschrijving van de beschreven subgroepen en de 
mening van de respondenten. Maar waarop worden deze meningen gebaseerd? Het 
is de hoogste tijd dat de antwoorden bekeken worden die de respondenten gegeven 
hebben op de vragen uit de vragenlijst en die ook al wat antwoord geven op de 
deelvragen. 
 
 
3.7.2 Helpende & belemmerende competenties 
De eerste twee deelvragen gaan over de competenties die beheerst worden door 
een persoon met ASS en welke belemmerend kunnen werken binnen het uitoefenen 
van sociale beroepen. Bij het beantwoorden van deze vragen wordt door de 
respondenten duidelijk kenbaar gemaakt dat de uitspraken, die gedaan zijn, een 
algemeen beeld geven. Het is in de praktijk echter niet zo zwart-wit als nu 
weergegeven wordt en moet eigenlijk per persoon bekeken worden51. 
 
José Martens van Rooyen reageert op welke mogelijkheden mensen met ASS 
hebben: “Oh, zat! Zat mogelijkheden! Echt waar!” Zij doorloopt tijdens het met haar 
gehouden interview de volledige eigenschappenlijst. Zij schetst daarmee een 
duidelijk beeld van de mogelijkheden die mensen met ASS hebben en de 
eigenschappen die moeilijker liggen. Ook bij de andere respondenten komen de 
eigenschappen uit de lijst aan bod. Daarnaast komen ook andere competenties ter 
sprake die in de zorg nodig zijn. Binnen dit onderzoek is ervoor gekozen om de 
eigenschappen en competenties eruit te lichten waarop de meeste of opmerkelijkste 
reacties gegeven zijn. 
 
 
                                                           
51 Zie hoofdstuk 3.5.2. 
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3.7.3 Empathie / inlevingsvermogen 
De generalistisch te beschrijven symptomen bij mensen met ASS liggen in het 
inlevingsvermogen en het kunnen aanvoelen van een ander, meldt de GZ-
psycholoog. Hierdoor zijn ook de sociale vaardigheden nauwelijks of beperkt 
ontwikkeld, hoewel daarin wel gradaties van persoon tot persoon te zien zijn. Dit 
heeft ook gevolgen voor competenties die hieruit voortvloeien, zoals ik-sterk zijn, 
positioneren, assertiviteit, kritische zelfreflectie en sturend vermogen (interview 6, 
2010). 
 
Alle respondenten geven aan dat deze eigenschappen doorgaans inderdaad lastig 
zijn voor mensen met ASS. Zo ook José Martens van Rooyen. Ze voegt daar echter 
aan toe: “…dat wil niet zeggen dat men niet empathisch is…” of “… ze zich niet 
kunnen inleven, maar dat is iets lastiger.” Als er in de hoek van een speelplaats iets 
gaande is, dan heeft een kind of jongere zonder ASS al vlug door dat hij of zij daar 
niet moet zijn. Kinderen en jongeren zonder ASS hebben dat doorgaans niet in de 
gaten. Zij lopen daar recht op af: “…het lezen van gezichten, vooral van ogen, en wat 
je doet met je lichaamstaal, dat is heel lastig voor de meesten.” 
 
Inlevingsvermogen hebben sommige cliënten wel, maar voor heel veel cliënten is het 
toch een probleem, beaamt Alida Stukker. Ook de klinisch neuropsycholoog sluit zich 
aan bij deze uitspraak. Er is volgens hem een  groep die zich best goed kan inleven 
in andere mensen, maar die zullen op een andere manier tegen hun ASS lopen52. 
“Bij een grote groep zal echter dat inlevingsvermogen een probleem zijn. Eén van de 
theorieën over autisme is de ‘theory of mind’-zwakte en dat gaat daar precies over. 
Het niet kunnen inleven in de gedachten en intenties van andere mensen.” Zoals al 
eerder gelezen kon worden in hoofdstuk 3.6.7 is deze theorie niet waterdicht. Ook de 
deskundige bevestigt dit: “Er zijn onderzoeken waarbij ze specifiek hierop 
onderzoeken en daarin vind je altijd, in elk onderzoek, weer een best redelijk grote 
groep van mensen met autisme die daar allemaal foutloos doorrollen.” 
 
Dana Popa ziet ook bij haar cliënten dat inlevingsvermogen moeilijker is. Het is 
doorgaans wel aanwezig, maar minder. Een voorbeeld dat ze daarbij aanhaalt is van 
een cliënt die momenteel in een periode van rouwverwerking zit van een te vroeg 
geboren kind. “Hij zei: “Ja, als mijn vrouw het uitlegt waarin ze zit, dan herken ik het: 
“Oh, zo zit het, dan kan ik me wel voorstellen dat je verdriet hebt.” Maar uit zichzelf 
zegt hij: “Ik kom daar niet op. Als iemand mij gewoon mijn eigen gang laat gaan, dan 
komt er niet een belletje van: “Oh, ik moet nu aan die ander vragen hoe het gaat.” 
Joep Boom herkent dit voor een deel wel uit zijn eigen situatie: “Ik voelde wel altijd 
dat ik een bepaalde finesse niet had. Ik zie dat nu ook weer in mijn relatie met mijn 
vriendin. … Doordat zij het benoemt hoe het voor haar is en ik daar wel naar kan 
luisteren, kan ik dat dan wel invoelen hoe dat voor haar is, ook al is dat dan iets dat 
ik vanuit mijzelf niet in kan voelen.” 
 
Iris merkt bij zichzelf dat ze de punten empathie en inlevingsvermogen lastig vindt. 
“Inlevingsvermogen en empathie heb ik meer met mijn hoofd dan met mijn hart.” Ze 
is tot op zekere hoogte gevoelig voor haar omgeving, waardoor ze alles ziet en hoort. 
Maar er zijn gelegenheden dat ze zich niet kan inleven in de ander. Een student die 
te laat in de les komt door het missen van een bus: “Dan is mijn eerste reactie: 
“Neem dan een bus eerder en zeik niet.” ... Ik kan me dan ook niet inleven in het feit 
                                                           
52 Zie hoofdstuk 3.5.2. 
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dat hij misschien wel ontzettend zijn best gedaan heeft, maar die nacht niet geslapen 
heeft en daarom een bus later heeft genomen. Dat vind ik ook een gebied als docent 
dat knap lastig is. Hoe ver ga ik daarin mee. Het praten over zo’n bus, gemist en te 
laat en waar denk ik “Ja, maar weet je, we beginnen om negen uur, dus zorg dat je er 
bent.” Ze ‘weet’ dan dat er onderliggende redenen kunnen spelen. 
 
Dat geldt eveneens voor empathie. Ze ziet dat bij zichzelf meer als een combinatie 
van sensitiviteit en geleerd gedrag. “Ik ken daarvoor de trucjes, zoals het spiegelen 
naar de andere partij waarvan ik dan dingen zelf overneem. Dat weet ik wel. Als ik 
dat echter niet doe, dan weet ik dat studenten het ook wel accepteren. Zeker 
degenen die me al een jaar kennen. Dat is bij de start met voltijdstudenten altijd 
enorm lastig, want ik heb een tijdje nodig voordat mensen me echt een beetje 
accepteren. Ik heb het gevoel dat mensen me raar vinden in het begin. Ik heb altijd 
wat langer nodig voordat ze me gaan waarderen.” Een ander trucje dat ze heeft leren 
toepassen is het gebruik maken van een bepaalde vorm van humor. “Iets met een 
glimlach brengen of proberen er een grapje van te maken, werkt altijd beter. Ik 
probeer de regels tegenwoordig wat meer te verpakken in een grapje.” 
 
Kennis is ook de basis van waaruit Joep Boom hoofdzakelijk werkt. “Ik kan wel heel 
goed luisteren, ik kan ook heel goed inleven, maar om het nou precies meteen in de 
goede verhouding te hebben en te begrijpen, daarvoor heb ik toch veel theorie nodig. 
… Ik merkte bij alle beroepen die ik heb gedaan, dat ik altijd heel erg bezig was met 
dossiers door te spitten. Ik had ook heel veel gesprekken met de orthopedagoog 
over een kind of met ouders. Op grond van al die informatie kon ik pas goed werken 
met iemand anders. … Van daaruit kan ik contact maken met mijn gevoel …” Hij 
vindt het een beetje lastig uit te leggen, maar zo werkt het voor hem ongeveer. “Ik 
vind het ook moeilijk om dingen te relativeren, hoe ik de dingen precies in moet 
schatten, zowel met kinderen als met jongeren, met alle doelgroepen waarmee ik 
werkte, dan moest ik gewoon met anderen reflecteren en dan kon ik het meer in z’n 
verhouding zien.” 
 
Toch merkt hij dat hij net als Iris ook wel heel gevoelig kan zijn voor zijn omgeving en 
wat daarin speelt. Als collega’s onderling niet goed kunnen samenwerken, een 
bewoner onvrede had over een medewerker, er een personeelstekort is vanwege 
ziekte of conflicten en de gevolgen daarvan: “Ik kon het allemaal voelen. Ik kon me 
daar niet voor afschermen, dus ik voelde heel veel van dat wat er speelde, zonder 
dat iemand dat zei. Ik voel altijd wel of dingen klopten of niet klopten… Het is voor mij 
inherent aan de zorg dat veel dingen niet worden uitgesproken, terwijl ik het wel 
allemaal voelde en dat maakte het voor mij ook onrustig en verwarrend.” Hij kan ook 
van slag raken als mensen iets met cynisme of op basis van een grap gezegd 
hebben: “Dan kon ik me niet meer bezighouden met de empathie en het 
inlevingvermogen, omdat ik ook bezig was met de opmerking die ze gemaakt 
hadden, om die te plaatsen.” Mensen spreken ook heel vaak niet uit wat ze eigenlijk 
denken. Er ontstaat dan een verschil tussen dat wat er wél gezegd wordt en de non-
verbale communicatie. “Maar dat voel ik allemaal wel of dat zie ik allemaal wel. Dan 
zeg ik iets tegen iemand en zie ik die oogopslag en dan denk ik: “Goh, die is daar 
volgens mij niet zo blij mee.” Maar dat gaat allemaal zo snel. Vervolgens laat ik dat 
weer los en op een gegeven moment doet hij gewoon… Later hoor ik het dan wel, 
van die persoon zelf of van iemand anders, en dan denk ik: “Verrek dan heb ik het 
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dus toch wel goed gezien!” Ik kon daar dan niet zo snel alert op reageren, maar in 
mijn onderbewustzijn maakt het mij wel onzeker… want er klopt iets niet.” 
 
 

 
 
 
Ook herkent hij de opmerking van Iris over het wat langer nodig hebben, eer mensen 
hem gaan waarderen: “Ja, ja. Ik hoor ook vaak, dat heb ik in de opleiding gezien, 
maar ook in het werk met mensen, dus ook als activiteitenbegeleider, dat in het 
eerste halve jaar mensen mij erg onzeker vinden of erg afwachtend. Ze kunnen me 
niet goed peilen. Ook met de scriptie wisten de mensen niet precies wat ik nou 
begreep van de lesstof en wat ik nu in huis had.” Het is niet alleen het eigen 
inlevingsvermogen dat een rol speelt, maar het is ook lastig voor anderen om iemand 
met ASS goed in te kunnen schatten, zoals ook al besproken is vanuit de literatuur. 
 
 
3.7.4 Eigen emotionele geschiedenis & afstemmen op de ander 
Wat voortvloeit uit de empathie en het inlevingsvermogen is het kunnen afstemmen 
op de ander. Dana Popa vertelt wat ze vaker mist bij mensen met ASS: “Het fijne 
aanvoelen en intuïtie en… misschien erkenning op basis van je eigen geschiedenis. 
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… Als iemand iets vertelt, doet dat ook heel vaak een beroep op je eigen 
geschiedenis, ook emotioneel gezien… Je checkt het natuurlijk ook, want het hoeft 
bij een ander niet precies hetzelfde op te roepen. Je checkt het, maar je kunt het 
ergens vandaan halen. Wat ik heel vaak bij mensen met ASS hoor, is dat ze die 
geschiedenis niet zo goed naar voren kunnen halen, hoe het geweest is, en ze 
kunnen heel moeilijk zeggen hoe ze zich gevoeld hebben in het verleden. Of het 
verleden nou twee dagen geleden is of twee jaar geleden of vijftien jaar. Sommige 
gevoelens blijven heel erg aanwezig, als ze eenmaal geschrokken zijn, dan kan die 
schrik heel lang, tot buiten proporties blijven...” 
 
“Je probeert je te verbinden, ook om die ander een beetje op weg te helpen, doordat 
je dingen ziet, herkent en je haalt het uit jezelf … het is een stuk wederkerigheid in 
gevoel… In negen van de tien keer mist ze de wederkerigheid en het proberen op 
elkaar af te stemmen in het contact met mensen met ASS. Ze moet daarbij heel alert 
blijven of de ander haar wel kan volgen, of ze nog wel ‘getuned’ zijn. “Je tunen, dat is 
ook heel vaak een vereiste in de therapie, …het kunnen afstemmen.” Doorgaans 
zullen mensen, door bijvoorbeeld wedervragen te stellen, zoeken en proberen af te 
stemmen op de ander. “… of ze zoeken zoveel omdat ze nog steeds met zichzelf zo 
bezig zijn, dat ze eigenlijk voor zichzelf zoeken en niet zozeer omdat iemand anders 
daar tegenover staat. Het meer proberen te begrijpen voor zichzelf wat je bedoelt. Of 
wat bedoel je, ik vind dit eng, want ik weet niet precies wat je bedoelt. Dan is het nog 
steeds op zichzelf gericht en niet zozeer om iets terug te geven.” Soms kunnen ze er 
dan later wel weer op terugkomen, als ze er voor zichzelf uit zijn, maar soms kunnen 
ze dat ook niet, vooral bij sociale situaties. “Dat is het lastige. Dat valt ook als eerste 
weg, dat wordt meer vaag. Die feitelijke kennis, daarbij gaat het makkelijker en vooral 
ook als het ligt op iets wat ze heel graag doen, dan is het zo naar voren, dan popt het 
zo op. Dan denk ik: “Oh, dat ben ik vergeten, blijkbaar.” 
 
Iris merkt dat het voor haar lastig is om af te stemmen op de ander. Ze heeft heel 
goed geleerd hoe dingen gedaan moeten worden. Ze kan daardoor studenten goed 
instrueren hoe ze taken uit moeten voeren. Ze is vooral goed in het stimuleren van 
convergent leren bij studenten. Het is heel directief bijbrengen van ‘zo moet het’, legt 
ze hierover uit. Wat voor haar een stuk moeilijker is, is het divergent leren stimuleren: 
het probleemoplossend vermogen bij studenten vergroten. “Ik kan feilloos aangeven 
welke trucjes een student nog niet beheerst. Een gegeven is bijvoorbeeld dat je ná 
zeven zinnen samenvat. Ik tel niet de zinnen. Ik kan echter wel het rijtje afgaan als ik 
het bijvoorbeeld bij de student mis als deze niet samenvat op gevoel en inhoud in 
eigen woorden en bij de ander checkt of het klopt. Ik kan met mijn ogen dicht naar 
een student zitten luisteren en vervolgens teruggeven: wat je goed doet is dit en 
onvoldoende is dat. … Waar ik vervolgens tegenaan loop, niet in het eerste jaar, 
maar als studenten een eigen authenticiteit aan het krijgen zijn, zoals in het derde en 
vierde jaar. Dat directieve werkt dan niet meer. Je moet dan divergent gaan werken, 
waardoor je hen helpt hun eigen problemen op te kunnen lossen. Dat vind ik wel 
eens een pittige klus. … De student volgt dan een eigen denkpatroon. Ik vind het 
soms moeilijk om daarin mee te gaan. Ik kan zelf dan hele eigen andere 
denkpatronen hebben. Als een student daarvan afwijkt dan kan ik daardoor denken: 
“Ja maar, …” Ik moet me dan helemaal opstellen als de neutrale vragensteller: “Hoe 
zie je dat voor je? Hoe gaat je dat helpen?” Als ik in plaats daarvan probeer mijn 
gedachten te matchen met die van de student, dan gaat het mis. Het is dan net als 
bij autorijden. Het gaspedaal en koppeling tegelijk indrukken, dat gaat niet. Als ik 



 104

echter zeg: “Jij rijdt” en ik ga met mijn armen over elkaar zitten observeren, onderwijl 
coachende vragen stel en er verder helemaal vanaf blijf, dan gaat het wel.” 
 
Joep Boom concludeert: “Het standpunt dat heel lang gebillijkt is dat mensen met 
autisme geen gevoel zouden hebben of gevoelloos of niets merken van andermans 
gevoelens of die gevoelens niet kunnen interpreteren... Daar komen ze ook in de 
wetenschap steeds meer van terug… Alleen het heeft… Ik merk dat 
omgevingsfactoren daarin heel erg belangrijk zijn, wil het eruit komen of niet. Als er 
te veel ruis is of als de condities niet goed zijn, dan is het misschien inderdaad zo 
dat… laat ik het maar bij mij houden, dat ik me dan niet goed kan intunen op de 
ander.” Als hij teveel bezig is met zichzelf en zijn eigen verhaal dan lukt het hem 
inderdaad niet, maar als hij goed in zijn ‘ik’ zit, binnen de juiste omstandigheden dan 
is hij wel in staat om af te stemmen op de ander. 
 
 
3.7.5 Communicatieve & contactuele vaardigheden 
Een goede communicatie is een belangrijk aspect binnen de interactie tussen 
mensen. Competenties als ‘goede contactuele vaardigheden’, ‘communicatief sterk 
zijn’, waarbij iemand op verschillende niveaus kan communiceren, en ‘goed kunnen 
luisteren’ zijn dan ook in de eigenschappenlijst terug te vinden. 
 
“Communicatie is het allerbelangrijkste!”, meldt José Martens van Rooyen. Mensen 
met ASS ‘zeggen wat ze doen’ en ‘doen wat ze zeggen’: zij noemt dit ‘walk your talk’ 
of ‘auti-communiceren’. José hoort collega’s in opleiding regelmatig zeggen wat 
jongeren ‘niet’ moeten doen. Zij instrueert hen om te melden wat ze wél moeten 
doen. Bij kinderen en jongeren in het algemeen is dit belangrijk om te doen en wordt 
dit ook als prettig ervaren, maar bij de groep met ASS is het zeker belangrijk. 
Doordat mensen met ASS doen wat ze zeggen, daarin helder en duidelijk zijn, ziet 
José dat een hele hoop mensen met ASS goed met kinderen en jongeren om 
kunnen gaan: “Want kinderen voelen zich daar heel veilig bij.” 
 
Ook Dana Popa ziet dit terug: “…ik denk ook wel aan mensen die juist met kinderen 
zo goed overweg kunnen. Ik ken iemand met autisme, een jongedame, die… met 
baby’s op zo’n crèchegroep het heel erg goed doet … ze zegt daarover: dan kun je 
ermee tutten, hoeft daar niet zulke ingewikkelde gesprekken mee te doen, maar er 
gewoon zijn. Daar wordt ze zelf rustig van, maar ook de baby’s worden er heel erg 
rustig van. Daarvan denk ik dan: “Ja natuurlijk, dat kan ik me heel erg goed 
voorstellen.” Ja, ik kan me voorstellen dat in een team op een kinderdagverblijf, dat 
zo iemand juist wel heel goed is. Dat het juist ook voor de afwisseling met de 
kinderen heel erg leuk is…” Ook wat betreft het educatieve stuk sluiten mensen met 
ASS aan bij kinderen en jongeren, valt haar op. Mensen met ASS kunnen namelijk 
dingen duidelijk uitleggen: “Juist omdat ze zelf ook zoveel duidelijkheid nodig 
hebben, kunnen ze vaak heel goed moeilijke dingen uitleggen. Iets dat veel mensen 
zonder autisme…, zoals een wiskundeleraar, die kan niet eens meer terug naar dat 
niveau om simpele sommen uit te leggen. Dat kunnen mensen met autisme vaak nog 
wel en vinden het ook heel leuk om kennis te delen. Dat is vaak iets dat mensen met 
autisme heel fijn vinden, dan worden ze ook helemaal enthousiast en dan gaan ze 
ook helemaal gedetailleerd alles weer opbouwen. Niks vergeten? Waar een ander 
mens vaak dan overheen stapt, omdat het zo vanzelfsprekend is voor hen.” 
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Joep Boom kreeg bij zijn vertrek uit de jongerenpsychiatrie van zowel collega’s als de 
jongeren te horen dat ze tevreden over hem waren: “Ik weet dat de mentor met wie ik 
samenwerkte, maar hij wist niets van mijn Asperger, zei dat hij heel erg content was 
met mij. Hij vond dat ik goed met de jongeren om kon omgaan.” Wel heeft Joep 
gemerkt dat andere collega’s wat soepeler met de jongeren om konden gaan en veel 
gemakkelijker waren in gesprek met hen. Wel is hij in de communicatie regelmatig 
lang van stof. Hij merkt dat dit voor anderen vaak vermoeiend kan zijn. Hij probeert 
hierop te letten. Het brengt hem geregeld in een innerlijke tweestrijd om tot een goed 
compromis te kunnen komen. Enerzijds wil hij dan kort en bondig een boodschap 
overbrengen en aan de andere kant moet het inhoudelijk voldoende duidelijk zijn. 
 
Ook Dana Popa en José Martens van Rooyen zien dat het niet altijd even soepel 
verloopt binnen die communicatie. Mensen met ASS kunnen ook net de verkeerde 
dingen zeggen. Dana komt vaak tegen dat er op dit onderwerp een lagune zit: “Op 
verschillende niveaus kunnen communiceren bijvoorbeeld… ik neem dan een breed 
spectrum van communicatie en daar lopen mensen met ASS tegenaan. Ze kunnen 
het wel camoufleren… vaak. … Maar ik merk wel dat in heel spontane communicatie, 
dus als het helemaal onvoorbereid is, dat merk ik dat dit wat moeilijker is. Daarin 
ontstaat dan ook de miscommunicatie.” José geeft daarbij als voorbeeld: “Dan zegt 
zo’n agent tegen zo’n jongen: “Waar is je achterlicht?” “Nou, achterop mijn fiets.” 
Maar die man bedoelde: dat ding doet het niet. Dus die politieagent kijkt hem aan…: 
“Ja, dat snap ik ook wel!” “Nou dan, waarom vraag je het dan?” “Hij doet het niet!” 
“Maar dat zei je niet!” 
 
Alida Stukker ziet die miscommunicatie ook ontstaan: “…dat ze vaak gewoon niet 
non-verbale signalen kunnen lezen. Dat ze dingen, denk ik, gewoon verkeerd 
interpreteren, ook de verbale communicatie: taal. Dat is vaak bij mensen met autisme 
van een hoog niveau lastig, omdat het lijkt alsof ze gewoon een hele goede 
woordenschat hebben. Als je doorvraagt, blijken soms toch de betekenissen niet 
altijd te zijn wat wij denken. Het is altijd goed om te checken hoe het precies… hoe 
iedereen het bedoeld heeft, of je op hetzelfde level zit. … als het gaat om emoties, 
sociale dingen, communicatie, dan is het allemaal niet zo zwart-wit en zo waterdicht. 
Dan heb je heel gauw dat je langs elkaar heen kunt gaan praten. Dat hebben 
mensen zonder autisme al en daar kom je dan ook achter: niks is eigenlijk zo 
vanzelfsprekend! Er zijn zoveel dingen die te maken hebben met dingen die niet echt 
expliciet zijn opgeschreven en afgesproken en toch… iedereen weet dat. Dat zijn van 
die gekke dingen.” 
 
Aan sociale vaardigheden moeten mensen met ASS werken, dat moeten ze leren, is 
de opmerking van José. Ondanks het feit dat de sociale interactie bij mensen met 
ASS een aandachtspunt is, kan de klinisch neuropsycholoog niet direct zeggen dat 
dit automatisch een probleem betekent. “Ik ken bijvoorbeeld ook wel iemand die 
werkt aan een receptie, dus daar is communicatie heel belangrijk. Je moet klanten te 
woord staan, maar dat is op zich een hele heldere taak. Daarvan weet je wat jouw rol 
daarin is en hoe je de klanten te woord moet staan. Daar is die communicatie dus 
geen probleem, die persoon is daarin juist ook heel helder. Van klanten komt 
daarover terug: “Nou, dat vind ik juist wel prettig, ik heb heel rechtstreeks contact 
zonder rare dubbele bodems, of zo. Het is heel eerlijk.” Wel ziet hij dat communicatie 
in een ‘openere situatie’ lastig wordt: “…dan zul je merken dat degene weer meer 
moeite heeft om daarin te kunnen functioneren.” Hij legt uit dat het probleem van 
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communicatie bij mensen met ASS niet zozeer zit op het niveau van het begrijpen 
van taal, maar in de wijze waarop taal gebruikt wordt binnen een context. Als de 
context niet helemaal duidelijk is, zal het voor iemand met ASS al sneller tot 
verwarring leiden. Mensen met ASS hebben duidelijkheid nodig, ook binnen de 
communicatie en de interactie met anderen. “Het kan best zijn dat er situaties zijn 
waarbij wel interactie nodig is, als dit allemaal ingekaderd gebeurt, dat het allemaal 
duidelijk is waar die interactie over gaat, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Vaak 
gaat een gesprek over iets heel concreets van het werk, prima… Als het inhoudelijk 
is en je weet er veel van dan kan ook iemand met autisme in die situaties waarin 
interactie nodig is heel goed functioneren.” 
 
 
3.7.6 ‘Social talk’ & tact 
Die ‘openere situaties’ ontstaan bijvoorbeeld tijdens pauzes of in een eerste 
kennismaking met andere mensen. Iris weet inmiddels dat het handig is om eerst 
over ‘koetjes en kalfjes’ te praten, een stukje ‘social talk’ te voeren: “… maar het voelt 
altijd gekunsteld. Ik weet zeker dat de andere partij dat ook voelt.” Door het deels 
geleerd gedrag weet ze nu hoe ze moet reageren. Ze blijft dat echter een klus vinden 
om daaraan aandacht te besteden. José Martens van Rooyen ervaart dit gevoel ook. 
Mensen met ASS, waarbij ook zijzelf hoort, kunnen communicatief sterk zijn op de 
gebieden die hen interesseren. Als het om ‘social talk’ gaat, dan zegt ze daarover: 
“… als ik naar mezelf kijk… als hier zestien vrouwen zitten en dan krijg je van die 
Libelle-geleuter, dan word ik helemaal gek, dan ben ik meteen weg. Daar kan ik dus 
helemaal niks mee.” 
 
Joep Boom herkent de moeite met ‘social talk’ ook: “Als het over koetjes en kalfjes 
ging… Ook in overdracht- en teambesprekingen, alle besprekingen daar zag ik altijd 
heel erg tegenop. Als ik er was, dan vond ik het verschrikkelijk als mensen nog zo’n 
beetje informele…: “Goh, hoe is het weer?” … “Verdomme, laten we nu maar 
beginnen”, dacht ik dan. Als ik dat zelf kon sturen, als ik de eerstverantwoordelijke 
was en ik het gesprek had georganiseerd, dan was het ook altijd meteen beginnen. 
Laten we geen tijd verdoen. Maar later snapte ik ook wel, dat ik helemaal niets kon 
met dat informele, daar voelde ik me heel erg onhandig bij.” Later in het gesprek 
geeft hij nog wel te kennen: “Ik probeer wel aan alle dingen te werken. Ook met 
vergaderingen, dat ik dan wel koetjes en kalfjes kan en dat gaat ook steeds beter.” 
 
Het voeren van ‘social talk’ heeft een functie in de contacten met anderen, zoals ook 
het tactisch brengen van boodschappen dat heeft. “Als er veel moet worden 
samengewerkt, zeker als er ook nog allerlei belangen spelen, waarbij je tactisch moet 
zijn. Ik denk dat dit voor mensen met autisme heel erg ingewikkeld is.” (interview 1, 
2010) José Martens van Rooyen meldt dat sommigen het wel hebben en anderen 
niet. Joep Boom ziet bij zichzelf dat hij het niet van nature heeft en het heeft moeten 
ontwikkelen. De ervaring van Dana Popa is dat sommigen inderdaad nog wel eens 
pijnlijk uit de hoek kunnen komen, zonder compassie voor de ontvanger van de 
boodschap. “Nou, heel directe opmerkingen, waarmee iemand de ander kan 
kwetsen, terwijl die persoon dan zegt: “Ik heb het alleen maar geobserveerd, meer 
niet.” “Ja, je hebt het geobserveerd, maar je doet iets.” “Maar ik wil er niets mee 
doen. Ik heb het geobserveerd en klaar.” “Ja, jij wel, maar je vertelt het mij en 
misschien raak je daarmee iets bij mij.” “Ja, maar dat was niet mijn bedoeling.” “Nee, 
dat begrijp ik ook nog wel, maar je hebt het wel gedaan.” “Ja,” zegt dan die ander, 
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“Dat is dan jouw pakje aan, want ík wil er niets mee. Ik heb het alleen maar gezegd.” 
Dan kom je niet verder, want je raakt snel in een impasse… het gesprek is gauw 
over. Maar goed, je blijft dan wel… als ik geraakt word, dan blijf ik wel met die wond. 
Dan moet ik mezelf zien te herstellen daarin… je krijgt niets meer terug, want die 
ander is alleen maar boos, omdat die niet begrijpt van: “Wat wil zij nou, want ik 
bedoelde er helemaal niets mee…” 
 
 

 
 
 
3.7.7 Goed kunnen luisteren 
Als het gaat over ‘goed kunnen luisteren’ merkt Dana Popa: “…in contact met 
mensen met ASS krijg je ruimte om je verhaal te vertellen. Heel vaak luisteren ze… 
zonder te veel op- en aanmerkingen te maken, waardoor er ook heel veel ruimte 
komt en dat kan heel fijn werken…” 
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Baukje van Kesteren zet haar persoonlijke ervaring naast de opmerking van Dana 
Popa. Ze heeft op haar twintigste tijdens de stage van de sociale academie bij een 
reclasseringvereniging gewerkt. Ze kreeg supervisie van een doorgewinterde 
maatschappelijk werkster en deze was in eerste instantie enthousiast over de 
verslaglegging van de gesprekken. Toen het in een later stadium vooral om de 
inhoud van de gesprekken ging, bleek ze veel minder tevreden. Er werd toen ook 
gezegd over Baukje: ”De maatschappelijk werkster heeft kennelijk weinig te melden.” 
Ze wist feitelijk niet waar ze het met mensen over moest hebben. Een concreet 
voorbeeld komt uit de periode dat ze als assistent bij het bedrijfsmaatschappelijk 
werk een functie vervulde. Ze hielp een mevrouw met de ziekte ‘non-Hodgkin’ bij het 
indienen van een aanvraag om financiële steun. “Dat was toen nog helemaal iets 
nieuws, een nieuwe diagnose, die eigenlijk nog niet bekend was. Ik wist totaal niet 
wat het was en het kwam niet in mij op om dat gewoon te zeggen: “Het spijt me, ik 
weet niet wat dat is. Kunt u mij dat uitleggen?” Maar ik praatte maar gewoon met 
haar mee. Nou, dan heb je niet zoveel te bieden! En ze heeft haar verhaal wel kwijt 
gekund en misschien heeft ze het voor haar eigen gevoel nog best plezierig 
gevonden… Dat kan nog best hoor, want er zijn in de loop van mijn leven best 
mensen geweest die het fijn vonden om hun hart bij mij uit te storten… en misschien 
wel dankzij het feit dat ik niet zoveel terug zei, omdat ze daardoor het gevoel hadden 
dat hun verhaal aankwam… of… dat ik in elk geval het geduld had om hun verhaal 
aan te horen en dat ik er geen oordeel over had. Maar… ja, ik had gewoon weinig te 
bieden. Dat is dan meer een toevallige… positieve bijwerking, of zoiets…, van mijn 
onvermogen om een beetje te communiceren dan… dat dit het hoofdeffect was. … 
dat ik geduldig naar die verhalen zat te luisteren, dat was meer omdat ik gewoon 
geen andere dingen in mijn repertoire had.” 
 
Joep Boom meldt uit eigen ervaring dat hij goed kan luisteren en dat hij zich goed 
kan inleven tijdens het luisteren. Het is voor hem echter wel belangrijk dat hij 
daarvoor een bepaalde rust heeft en er op dat moment geen andere taken van hem 
verwacht worden. Hij moet zich erop kunnen concentreren. Iris voegt daar vanuit 
haar ervaring aan toe dat ze beroepsmatig goed kan luisteren, doordat ze de 
technieken luisteren, samenvatten en doorvragen beheerst. 
 
De technieken die Iris noemt, helpen iemand met ASS om er achter te komen wat 
iemand precies bedoelt te zeggen. De GZ-psycholoog zet er desondanks een 
kanttekening bij. Iemand met ASS kan dan weliswaar heel goed luisteren, maar de 
subjectieve betekenis van de beleving achter de woorden zal door iemand met ASS 
niet goed begrepen worden. Iemand met ASS gaat doorgaans namelijk uit van 
letterlijk taalgebruik. Heel veel taal wordt echter symbolisch, associatief of figuurlijk 
gebruikt en daar ligt volgens hem het probleem bij mensen met ASS. “We hadden 
een jongen op de groep en zijn preoccupatie was baarsvissen. Dus elk weekeinde 
moesten die ouders naar België afrijden om die speciale baarsvoedsel in zakken te 
halen. De zakken gaan mee naar de groep. Ja, wat gebeurt er, die zakken voer in 
zijn kast, het werd een grote stinkende bende. Dus op een bepaald moment zei de 
groepsleider: “En nou is het afgelopen. We gaan het opruimen.” Hij is het ’s avonds 
gaan opruimen en hij: “Ja, maar mijn vissen, wat moet ik er dan mee?” “Ja,” zei de 
groepsleider, “voor mijn part pleur je het in de wc.” Hij pakt de zak op, loopt naar 
beneden en gooit die hele zak gewoon in de wc.” 
 
 



 109

3.7.8 Betrouwbaarheid & integriteit 
Zowel Alida Stukker als José Martens van Rooyen benoemen dat mensen met ASS 
(zeer) betrouwbaar zijn. Bij mensen met ASS is afspraak ook werkelijk afspraak: “… 
als jij met hen afspreekt: dit, dit en dit is de taak voor deze week… is het vrijdag vijf 
uur en hij is niet klaar, moet je echt niet denken dat hij naar huis gaat, dat doet hij 
niet. Hij blijft zitten. Hij heeft met jou afgesproken dat het klaar is.” 
 
Joep Boom herkent dit bij zichzelf: “Ik nam het heel erg serieus als de leidinggevende 
bijvoorbeeld zei als iets volgende week af moest zijn. Ik had het dan meestal ook 
volgende week af. Maar dan bleek het dat de anderen het nog niet afhadden…” De 
betrouwbaarheid, maar daaruit spreekt ook doorzettingsvermogen, uit zich ook op 
een andere manier in zijn werk, namelijk met de jongeren, de cliënten, zelf: “In het 
begin namen ze mij niet serieus, maar op een gegeven moment was dat helemaal 
omgedraaid. Ik bleef gewoon werken en dat dwong blijkbaar toch wel respect af, dat 
ze toch voelden: hij gaat er wel voor.” 
 
De kanttekening die de GZ-psycholoog eerder geplaatst heeft bij de communicatie, 
zet hij echter ook bij de betrouwbaarheid. Wat voor iemand met ASS als heel 
betrouwbaar in een gesprek gezien wordt, is het letterlijk taalgebruik en niet de 
subjectieve betekenis ervan. Er wordt daardoor niet op het belevingsniveau van een 
cliënt aangesloten en deze kan heel snel het gevoel krijgen niet begrepen te worden. 
Dat maakt iemand met ASS onbetrouwbaar in de therapeutische context. Een 
voorbeeld dat hij aanhaalt is: “… een zoon van een vriend van ons is autistisch en 
daarvan was de fiets weggehaald en hij ging aangifte doen, er werd een verslag van 
gemaakt, anderhalf uur bij het politiebureau en die agent schreef het hele verhaal op. 
Hij had het allemaal opgeschreven en zei hij tegen die jongen: … “Kijk maar even of 
het zo goed opgeschreven staat”… En hij kijkt: “Ja, dat moet met een ‘d’, dat met een 
‘t’ en dat is verkeerd.” Dus hij ging het op spelling controleren. En die agent helemaal 
over de pis. Want, ja, hij bedoelde dus te zeggen, kijk maar even of het verhaal 
kloppend is met de strekking van het verhaal…” 
 
 
3.7.9 Kunnen leiden & begeleiden 
“Ze kunnen wel heel goed leiden en begeleiden. Dat wel. Een aantal, niet allemaal,” 
meldt José Martens van Rooyen. Ze noemt hierbij als voordeel de wijze waarop 
mensen met ASS communiceren, het doen wat je zegt. “In heel veel beroepen, zeker 
in de educatieve beroepen, wordt er heel wollig gecommuniceerd. Er zitten heel wat 
dubbele agenda’s.” Dat heeft iemand met ASS niet. Vooral bij kinderen ziet ze dat als 
een groot voordeel. Daarin maakt ze geen verschil tussen kinderen mét en zónder 
ASS, zoals al duidelijk werd bij het thema ‘communicatie’. “Ik ken een aantal juffen en 
meesters, binnen scholen in Nederland, die absoluut in het autistisch spectrum zitten. 
Dat zijn dijken van juffen en meesters, doen het ook heel goed. … ASS-ers zijn hele 
goede huiswerkbegeleiders, bijvoorbeeld.” 
 
José maakt nog een niet onbelangrijke toevoeging op haar eerdere uitspraak: “… er 
zijn er echt bij waarvoor dat niet weggelegd is en die moeten dat ook absoluut niet 
doen. Dat betekent ook bijvoorbeeld dat je die persoon geen leidinggevende functie 
moet geven in een ziekenhuis of… verplegers aansturen of op een school, die moet 
je geen directeur maken, dat is niet handig...” Ze ziet dat iemand dan heel veel 
eigenschappen uit de lijst toch op z’n minst voor een deel moet beheersen. Er zijn 
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een heel aantal van die eigenschappen die echt lastig zijn voor mensen met ASS. 
“Daarmee moet je hen niet pesten.” Degene die zichzelf goed kennen, willen ook 
vaak zelf zo’n soort functie niet. Alida Stukker bevestigt dit: “…leidinggeven, sturend 
zijn naar andere mensen toe, dat vraagt toch heel veel vaardigheden die veel 
mensen met autisme niet beheersen of onvoldoende beheersen.” 
 
 
3.7.10 Plannen & organiseren 
Wat een directe link heeft met goed kunnen leiden en begeleiden is het goed kunnen 
plannen en organiseren. José Martens van Rooyen vertelt dat mensen met ASS 
sterk zijn in het naleven van afspraken, maar het daadwerkelijk nakomen kan ook 
nog wel eens een probleem vormen. Het probleem zit namelijk in het plannen en 
organiseren. “Waar ze absoluut hulp in nodig hebben, ook de studenten op de HU en 
op de universiteit, is het plannen…” Om te zorgen voor zo min mogelijk ruis is het 
nodig om taken op te delen in kleinere deeltaken en dan loopt het goed. Het plannen 
van die taken moet strak gedaan worden, omdat nog een ander probleem kan 
zorgen dat ze alsnog te laat kunnen zijn: startproblemen. “Dus ze hebben last van 
het starten, en als ze eenmaal bezig zijn, gaan ze ook door. Je moet met ze 
afspreken: na anderhalf uur ga je tien minuten lopen. En dan zitten ze er ’s nachts 
nog.” Het starten is een probleem, maar vervolgens kunnen ze ook weer moeite 
hebben om te stoppen en blijven ze maar doorgaan. Een andere opmerking van haar 
over dat plannen is: “Als ze het overzicht kwijtraken, dan is het gebeurd.” Het is dus 
belangrijk dat ze het overzicht kunnen behouden. Alida Stukker ziet dat ook. Mensen 
met ASS moeten weten waar ze aan toe zijn, wat ze moeten doen. 
Onvoorspelbaarheid is voor hen niet prettig, juist omdat ze dit niet goed kunnen 
overzien. 
 
Dit geldt ook voor het kunnen zien van de grote lijnen. Wil iemand kunnen plannen 
en organiseren, dan is dit ook een vaardigheid die helpend is. Iris merkt zelf voor het 
eerst tijdens haar studie psychologie dat ze niet zo goed is in het houden van 
overzicht. “Eigenlijk merk ik dat ik ontzettend goed ben in de meest maffe details. Ik 
kan een docente citeren van vorig jaar. Maar de grote lijnen waarover het gaat, begin 
ik nu pas langzamerhand te zien, heel langzaam.” Toch blijkt het niet werkelijk de 
eerste keer te zijn. Haar moeder merkte op: “Je geschiedenisleraar van de brugklas 
zei dat ook al. Ze mist eigenlijk de grote lijnen.”  
 
De klinisch neuropsycholoog beaamt de moeite met deze competenties: “Veel 
mensen met autisme hebben bijvoorbeeld moeite met overzicht houden, plannen en 
organiseren. Het is lastig als er veel dingen tegelijk gebeuren: om daar dan het 
overzicht in te houden en het gedrag daarin te bepalen. Ook als er allerlei 
onverwachte dingen gebeuren: om dan los te laten wat je eigenlijk van plan bent te 
gaan doen en vervolgens iets nieuws te gaan doen. Ofwel: het schakelen, dat is voor 
veel mensen met autisme ook moeilijker.” 
  
Zoals al te lezen was in hoofdstuk 3.6.6. hebben mensen met ASS moeite met de 
executieve functies en centrale coherentie. Dit heeft beide grote invloed op deze 
competenties. Een link met plannen en organiseren en deze moeiten is ook het 
voorbeeld dat Liesbeth van Londen aanhaalt. In de zorg wordt steeds meer 
transparantie gevraagd en overal moeten verslagen van gemaakt worden. Liesbeth 
merk dat daar de grootste problemen bij mensen met ASS zitten. “Niet zo erg hoe ze 
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kunnen handelen en hoe ze hun vak doen, maar ze kunnen niet zo erg in woorden 
weergeven wat ze nou gedaan hebben. Dus daarin zie je vaak… ze kunnen niet zo 
gemakkelijk scripties schrijven, niet zo makkelijk werkverslagen maken, niet zo 
makkelijk notuleren. Nou ja, notuleren dat gaat nog weer wel, maar samenvatten niet. 
Het is óf alles opschrijven óf niks. Dat ze niet zo goed weten wat nou daarin het 
belangrijkste is van wat ze nou moeten opschrijven van zo’n hele vergadering die 
dan een uur duurt. Wat is nou de conclusie? ... Niet alle voors en tegens, maar wat is 
er nou eigenlijk uitgekomen?” In de zorg worden twee soorten administratie 
verwacht. “Eén is gewoon registreren, wat je doet, in minuten, dat kan iedereen en 
dat kunnen ze als de besten. Het tweede is verslagen schrijven over patiënten en 
handelingsplannen, dat is minder… kunnen bijvoorbeeld niet… doen dan uren over 
zo’n verslag ’s avonds, uren, en schrijven dat dan helemaal voor zich uit en op het 
eind van de dag moeten ze thuis die verslagen nog doen.” 
 
De ervaringsdeskundigen merken dat vooral de andere manier van informatie 
verwerken hen geregeld belemmert in het goed kunnen organiseren en plannen. 
Joep Boom vertelt: “Ik heb het ook heel lang met de computer gehad, dat ik in mijn 
werk eerst alles uitgeschreven en het daarna in de computer zette.  Ik heb het me 
afgeleerd en ik kan nu ook zo meteen op de computer tekst zetten. Thuis doe ik dat 
eigenlijk nooit meer. Alleen voor de clownerie had ik nog geen website … Alles had ik 
al klaarliggen, ik moest alleen de tekst nog aanleveren en daarbij merkte ik dat ik 
daar zó tegenop zag. Eindelijk was ik ermee begonnen en toen merkte ik, ik kan het 
nu niet rechtstreeks achter de computer, dat is toch weer veel te veel. Dan moet ik 
het eerst schrijven en van daaruit kan ik weer achter de computer. Dus als het nog 
heel spannend is, moet ik ook weer die tussenstap maken.” Ook merkt hij dat hij 
ruimte voor zichzelf moet nemen om alle prikkels, alle informatiestromen die bij hem 
binnenkomen, een plek te geven. “Dat kost veel tijd,” concludeert hij. 
 
Die andere manier van informatie verwerken, ervaart Baukje van Kesteren ook: “Ik 
moet bij wijze van spreken al mijn hersencellen weer even bij elkaar grabbelen en 
weer in de juiste opstelling neerzetten, voordat ik weer aan iets anders kan 
beginnen.” Ze legt daarbij uit dat veranderingen lastig zijn. Ze kan daarvan ook 
voorbeelden noemen. Ergens langer blijven dan gepland was, is lastig. Zo ook het 
veranderen van plan. Als een café geen eetcafé blijkt te zijn en een vriend stelt voor 
om bij hem thuis te eten, krijgt ze deze verandering niet verwerkt. “Dat kan ik dus 
gewoon niet. Het roept teveel spanning op.” Ze heeft dan tijd nodig, liefst thuis, om 
orde op zaken te stellen. 
 
Opmerkelijk is dan aan de andere kant wel weer dat een aantal respondenten 
melden dat mensen met ASS zo goed een structuur weten neer te zetten. Er zou 
verwacht kunnen worden dat ook dit met plannen en organiseren te maken heeft. 
“…mensen met autisme kunnen een heel mooie structuur hebben en opbouwen... Ze 
werken volgens een bepaalde structuur… Sommige mensen kunnen juist heel goed 
overzicht houden, rustig vertellen: “Morgen doen we dat, overmorgen dat…” … 
omdat ze een bepaald overzicht voor zichzelf houden en daardoor wordt het ook 
overzichtelijk voor de cliënt, bespreek je het en kan ik me voorstellen dat daardoor 
voor een cliënt dingen op hun plek kunnen vallen, door het overzicht die iemand kan 
creëren…” (interview 4, 2010). Mogelijk dat dit te maken heeft met het feit dat ze zelf 
zo’n behoefte hebben aan houvast, waardoor ze dit heel consequent doorvoeren. 
Dat zou kunnen verklaren waarom ze in bepaalde situaties, zoals José Martens van 
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Rooyen die noemde bij ‘kunnen leiden & begeleiden’, dat juist wel goed kunnen. Dit 
is echter een veronderstelling. Hiervoor is geen onderbouwing gevonden uit de 
ervaringen van de respondenten. 
 
 
3.7.11 Consequent zijn, flexibiliteit & onderhandelingscapaciteiten 
Andere competenties, die daar weer mee te maken hebben, zijn ‘consequent zijn’, 
‘flexibiliteit’ en ‘onderhandelingscapaciteiten’. Deze zijn bewust samengenomen, 
omdat het één nauw samenhangt met de andere competenties. Het blijkt dat hierin 
namelijk een soort frictie ontstaat voor mensen met ASS. José Martens van Rooyen 
merkt op dat mensen met ASS goed consequent kunnen zijn, maar dat ze minder 
flexibel zijn en ook het onderhandelen lastig is. Het lijkt erop dat ze liever vasthouden 
aan het ‘consequent zijn’, omdat daarmee gemaakte regels duidelijk zijn, dan aan 
‘flexibel zijn’, want daarvan worden regels juist onduidelijk. 
 
Iris ervaart het bijvoorbeeld op die manier. Haar primaire gedrag is om de regels 
uiterst rigide te hanteren, maar door de jaren heen heeft ze gemerkt dat dit niet 
effectief is. Dat levert een spanning op tussen 'loslaten' en 'vasthouden'. “Dat maakt 
meteen ook het beroep heel lastig. Sommige dingen zijn makkelijk in het onderwijs, 
zoals ook bij het opvoeden van kinderen: bijvoorbeeld voor je achttiende geen 
alcohol! Daarover is geen discussie mogelijk. Bij andere zaken is het meer geven en 
nemen. Dat vind ik onwijs moeilijk. Wat kan ik geven zonder mijn autoriteit te 
verliezen, zonder het gevoel te hebben dat ze met me op een loopje gaan… Ik moet 
een keuze maken, liever een keuze dan geen, dus ik maak een keuze en dat wordt 
geaccepteerd. Als het gaat volgens de regels die gesteld zijn dan heeft eigenlijk 
iedere student daar ook wel vrede mee. Dat is dan hoe ik het oplos, maar dat blijft 
wringen.” Die frictie ontstaat ook bij andere afspraken die gemaakt worden. Op haar 
werk was afgesproken dat lessen tien minuten eerder zouden stoppen, zodat alle 
lessen ingepland konden worden. Als dat afgesproken is dan moet er ook 
daadwerkelijk tien minuten eerder gestopt worden. Het heeft ook praktische 
consequenties voor haar als zij daar niet strikt in is, dan kan zij minder lesgeven aan 
haar studenten. Dus het is zowel belangenbehartiging als een soort striktheid. 
 
Alida Stukker merkt die frictie ook bij haar cliënten: “Ook een sterk iets, dat ze het 
vaak lastig vinden om water bij de wijn te doen, zeg maar. Wat bijna altijd moet als je 
het hebt over organiseren en organisaties, ook in de zorg. Het ideaal, dat ze vaak 
heel sterk nastreven, waarin ze vaak ook gelijk hebben dat het op die manier de 
beste is. In de praktijk moet je daar toch vaak wat aan afdoen, soms wat meer 
schipperen. De realiteit is helaas niet ideaal. Daar kunnen sommige cliënten heel 
slecht tegen. Ze zijn daarin vaak toch heel consequent en zwart-wit in hun denken, 
Daarbij kunnen ze een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben. Daar kunnen ze 
tegenaan lopen. …het kost veel meer energie van collega’s om iemand te overtuigen 
van het waarom.” Het gaat er dus om dat collega’s met goede argumenten moeten 
komen om de persoon in kwestie te kunnen overtuigen: “En die zijn bij sommige 
cliënten niet snel hard genoeg. Dus dat is lastig.” 
 
De ervaring die de GZ-psycholoog opgedaan heeft, bevestigt dit ook. In dit geval kon 
een docent met ASS niet flexibel omgaan door alleen antwoord te geven op de vraag 
die gesteld was. De GZ-psycholoog wilde graag een bepaald soort kennis opdoen, 
waarvan hij wist dat deze man deze kennis bezit. “Maar dan moet ik wel verdragen 
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dat ik dus van één uur twintig minuten moet aanhoren waarin ik een riedel aan 
informatie krijg, waar ik niets mee kan en niets aan heb. Dat is wel een onderdeel 
van mijn actie. Omdat het dan moet. Het persisterende… Het moet dan afgemaakt 
worden.” 
 
Als er gesproken wordt over flexibiliteit, dan gaat het ook over schakelen. Ook dat 
gaat niet altijd even makkelijk. Alida Stukker vertelt dat mensen met ASS op zich wel 
kunnen schakelen, maar het kost hun doorgaans meer tijd. Het schakelen levert ook 
problemen in het omzetten van kennis naar het praktisch uitvoeren. De klinisch 
neuropsycholoog legt het uit als: “Als er een groot beroep wordt gedaan op 
schakelen, als je heel flexibel moet zijn, dan is dat toch iets waar mensen met 
autisme vaker tegenaan lopen. Dat heeft ook wel met structuur te maken. Als je heel 
veel van het een naar het ander moet overschakelen, ergens mee bezig bent en dan 
daarmee plotseling moeten ophouden om iets anders te gaan doen: dat zou een 
probleem zijn.”  
 
 

 
 
 
3.7.12 Assertief & ik-sterk zijn 
Dana Popa geeft anderen een advies mee over de assertiviteit en de ik-sterkte van 
mensen met ASS: “Hoewel het doet denken dat mensen met ASS, juist omdat ze 
meer vanuit hun ‘ik’ ageren, heel assertief zijn, kom ik vaak tegen dat ze eigenlijk niet 
zo assertief zijn. Ze lopen heel erg op hun tenen in contact met anderen en daardoor 
kunnen ze heel moeilijk hun eigen grenzen aangeven. Dat is een heel belangrijk 
punt, vind ik, om rekening mee te houden.” 
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Uit eigen ervaring meldt Joep Boom dat hem dit vooral overkomt als hij in een groep 
zit en dus met meerdere mensen tegelijk te maken heeft: “Ik merk vaak dat ik me 
teveel aanpas. Dat wat ik terugzie, bij Asperger en autisme en ook bij mezelf, is dat 
ik, ook in werk, eigenlijk heel goed weet wat mijn grens is en heel goed weet wat ik 
wel en niet wil, maar dat ik het in de praktijk heel moeilijk vind om daarmee te dealen. 
Ik kan niet zwart-wit blijven, dus ik ga dan compromissen maken of invoelen in de 
ander... Dan ga ik weer te ver af van mezelf en op een gegeven moment gaat het 
toch wrikken. … Ik ben op dat moment de voeling kwijt met dat wat ik zelf wil. Dat 
komt pas later weer terug, als ik weer alleen ben of als ik weer uit die situatie ben. 
Maar op dat moment heb ik met zoveel dingen te dealen. Dan ben je in gesprek met 
verschillende mensen… en ik probeer voor iedereen duidelijk te zijn. Ik zie dat ik dan 
vaak niet zo goed de verbinding kan leggen dus denken, voelen en willen. … Om dat 
heel goed bij elkaar te krijgen… dat kan ik heel goed zodra ik alleen ben of met 
individuele begeleiding.” In zijn werk merkt hij ook dat hij regelmatig wat te meegaand 
is tegenover een cliënt. In veel gevallen werkt dat juist heel prettig, maar in bepaalde 
situaties moet hij zijn grens stellen en meer in de autoriteit gaan: “Daar moest ik wel 
hard voor werken om dat te doen. En ik kan het wel.” 

 
 
3.7.13 Objectiviteit 
Over het wel of niet hebben van een objectieve, niet-oordelende houding zijn de 
respondenten het niet met elkaar eens. De klinisch neuropsycholoog heeft de indruk 
dat mensen met ASS doorgaans een minder bevooroordeelde houding hebben ten 
aanzien van anderen: “…maar ik durf niet helemaal met zekerheid te zeggen of dat 
nu altijd helpend is, een minder bevooroordeelde houding kan ook voordelen 
hebben. Doordat je juist niet van alles al interpreteert en al allerlei ideeën over 
iemand hebt, kan dat voordelen hebben voor de mensen met wie je werkt. Die 
persoon krijgt dan een neutrale benadering, neutraler van iemand met autisme dan 
van iemand zonder autisme.” 
 
Iris ervaart bij zichzelf dat het eraan ligt waarover het gaat. Bij studenten die een 
conflict hebben, ervaart ze voor zichzelf geen oordeel. Dat kan ze goed hanteren. 
Soms ervaart ze dit in haar privéleven echter anders. Ze heeft wel een oordeel als 
bijvoorbeeld een automobilist haar als fietser ’van de sokken’ rijdt. De niet-
oordelende houding is wat haar betreft ook voor een deel geleerd gedrag. Tijdens 
haar opleiding ‘mediation’ heeft ze namelijk geleerd hoe ze een neutrale houding kan 
aannemen. Joep Boom ziet ook die twee kanten in zichzelf. “Aan de ene kant kan ik 
heel ruimdenkend zijn en kan ik heel onbevooroordeeld zijn, onbevangen staan in 
dingen, luisteren naar dingen. Dat krijg ik ook terug, dat mensen zich heel erg 
gehoord of gezien voelen. Maar ik kan ook heel erg bevooroordeeld zijn. … Dat 
treedt bij mij altijd op op momenten dat ik overprikkeld ben of overvorderd. Ook als 
situaties te chaotisch, te rommelig of te onduidelijk zijn, dan komt bij mij heel erg dat 
bevooroordeeld zijn. Ik kan dan ook pragmatisch, zwart-wit, zijn of dat ik letterlijk mijn 
irritatie zeg, ongenuanceerd ben. Dat heeft dan puur te maken bij mij, achteraf 
gezien, met al die dingen, dat ik toch te veel prikkels… Maar het heeft bij mij ook nog 
de functie om op die manier weer tegengas te krijgen van de ander. Die ander 
reageert dan op mij, zo van: “Dat ligt toch wat genuanceerder.” Dat brengt mij dan 
weer wat meer tot mezelf. Dan kom ik ook wel weer in de nuance. Of, als het zonder 
die ander is, dat het mijzelf ook wel weer het handvat geeft om van daaruit in de 
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nuance te gaan, door eerst in het pragmatische te gaan en dan te denken: “Hé Joep, 
even dimmen. De soep wordt niet zo heet gegeten.” En dat leer ik wel steeds meer.” 
 
Alida Stukker ziet dat er onbegrip is voor mensen die anders denken bij mensen met 
ASS: “Vaak hebben mensen met autisme het idee dat iedereen wel zo denkt zoals 
zij. Dat is wel logisch. Als iemand op andere gronden, bijvoorbeeld vanuit emotionele 
gronden een bepaalde mening heeft, is dat heel lastig. Dan moet je soms wel van 
goede huize komen om iemand op andere gedachten te brengen, als iemand met 
autisme een mening heeft…” Aan de andere kant zijn er ook mensen met ASS die: 
“…wat dat betreft wat ongecompliceerder zijn. Wat opener, betrouwbaar, eerlijk… 
vooral naïef en eerlijk… Maar toch hebben ze ook, doordat ze bepaalde dingen niet 
helemaal goed kunnen inschatten, soms al gauw iemand in een bepaald vakje gezet, 
omdat iemand op een bepaalde manier praat of iets heeft gezegd wat daar hoort. Het 
ligt er ook net aan welke cliënt het is, hoe dat werkt.” 
 
Objectiviteit en een niet-oordelende houding zijn eigenschappen waar mensen met 
ASS juist wel goed in zijn, vindt Dana Popa. “Als iemand een verhaal heeft, dat ze 
uitnodigen met: “Kom maar op! … Een niet-oordelende houding komt, denk ik, 
doordat ze minder bezig zijn om conclusies te trekken. Ze observeren meer, er is wat 
meer een observerend vermogen aanwezig, ze hebben er niet meteen ideeën of 
gevoelens bij, zo van: het zal daar en daar wel over gaan. Mensen met ASS zijn wat 
minder sterk in staat om een gevoel op te roepen, waardoor ze ook wat meer sereen, 
er meer neutraal tegenover staan, waardoor ook meer ruimte voor het verhaal of de 
persoon die vertelt ontstaat.” 
 
Ook José Martens van Rooyen meldt: “Een niet-oordelende houding, daar zijn ze 
over het algemeen best goed in … vooral op emotioneel gebied.” Op kennisgebied 
kunnen ze wel goed oordelen en dat doen ze ook, meldt ze. “Maar op emotioneel 
gebied valt dat wel mee. Want ze zien een heleboel niet.” Eén van de voorbeelden 
die José daarbij geeft is manipulatief gedrag, dat is iets dat iemand met ASS niet vlug 
zal kunnen herkennen. 
 
 
3.7.14 Initiatief tonen & initiatieven van anderen steunen 
Er is door de respondenten niet veel gezegd over ‘initiatief tonen’ en ‘initiatieven van 
anderen steunen’. De enige twee respondenten die hierover wat gemeld hebben, zijn 
José Martens van Rooyen en Dana Popa. De reden om toch een apart hoofdstuk 
over dit onderwerp te schrijven, is omdat Dana een opvallende uitspraak doet. 
José meldt dat initiatief tonen een lastig punt is voor mensen met ASS en dat het ook 
lastiger is om de initiatieven van anderen te steunen als het niet echt in hun ‘straatje’ 
past. Dana is het met de uitspraak over de eerste competentie eens. Over de tweede 
competentie meldt ze het volgende: “Wat ook een sterk punt kan zijn, sommigen 
hebben dat sterk, is het initiatieven van anderen steunen. … Wat je ziet, vooral ook in 
relaties, dat hij of zij het goed vindt wat de partner wil, zo van: “Nou, dat is goed!” Of 
ze steunen ook de partner, ze zijn betrouwbaar, het zijn betrouwbare personen. Dat 
ze het initiatief van de ander toch volgen of waarderen, omdat ze zelf vaak minder 
initiatiefrijk zijn. Nou, ze willen wel…, maar ze volgen eigenlijk ook heel graag een 
ander, dus dan steunen ze ook liever het initiatief van de ander. En soms ook tegen 
beter weten in, hoor, en dan komen ze zelf in conflict. Maar dat is wel fijn voor 
iemand die initiatiefrijk is. Ook in werk, bijvoorbeeld met kinderen, zoals je dat nu 
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vaak voor de klassen ziet, dat docenten parttime werkend zijn. Dan krijg je twee 
dagen de één en drie dagen de ander. Degene die meer initiatiefrijk is, krijgt de 
ruimte om de te volgen lijn uit  te zetten van degene die minder initiatief neemt…” 
 
Ze voegt er nog aan toe: “Niet altijd hoor, want er zijn andersom ook mensen met 
ASS die heel erg dominant kunnen zijn, dan gaan ze voor hun idee, dan hebben 
ze… dan moet het ook zó zijn. Dan is er ook geen flexibiliteit. Dat botst dan met de 
partner en dan versterken ze bij elkaar de karakters en eigenschappen… maar ik heb 
de andere kant ook heel vaak gehoord. Ik zou dat ook zeker niet onderschatten hoe 
vaak dat voorkomt bij mensen met een autisme spectrum stoornis.” 
 
 
3.7.15 Creativiteit & visuele instelling 
Mensen met ASS kunnen zeer creatief zijn, meldt José Martens van Rooyen. De 
vraag die daarbij aan de orde komt, is of ze ook meer visueel dan auditief ingesteld 
zijn. Dana Popa merkt tijdens de sessies met cliënten dat het handiger is om kennis 
visueel te maken: “…omdat ik weet dat als het visueel is dan werkt het beter.” De 
vraag die vervolgens aan haar gesteld is, wat de reden is dat het daardoor beter 
gaat. “Wat ik merk en weet, is dat mensen met ASS een groter fotografisch 
geheugen hebben. Dus hun harde schijf op dat stuk, als ik dat zo metaforisch kan 
gebruiken, is net wat sterker. Doordat ze dingen zien, dan wordt het ook als 
fotografie ingeprent en dan kunnen ze dat ook zo naar voren halen.” 
 
De GZ-psycholoog vertelt dat hij mensen met ASS prachtig werk heeft zien maken. 
Docenten die weliswaar niet (goed) les kunnen geven, maar wel een goede 
PowerPoint kunnen maken in concepten, figuratief neergezet met een mooie 
vormgeving. “Ik heb autisten prachtige dingen zien maken op de laptop. Ook op 
video- en beeldmateriaal, zo’n leuke koppelingen waarop wij nooit zouden komen, 
schakelingen, verhalen, vormgeving. Ik heb nou iemand die, daarvan denk ik dat hij 
het is, die is bezig met het effect van licht bij dramatherapie. Dus die is niet met 
drama bezig, maar met het effect van licht. Wat op zich wel heel interessant is. Qua 
sfeer, qua tijd, qua confrontatie, qua kleur, dus heel visueel, hoe sterk roept dat een 
bepaalde emotie op, dus als iemand zo’n aspect pakt, is dat wel heel boeiend.” 
 
 
3.7.16 Focussen & preoccupaties 
Eén van de kenmerken van ASS is ‘beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen 
van gedrag, belangstelling en activiteiten’ (APA, 2007). Daarbij horen ook de 
bekende preoccupaties van mensen met ASS. Liesbeth van Londen geeft hiervan 
een voorbeeld: “…dan heb je de speciale belangstellingen voor hobby’s en andere 
zaken die tamelijk veel ruimte in kunnen nemen. Mensen die het hele busnetwerk uit 
hun hoofd kennen of… Dus als ze een bus voorbij zien komen, echt even afgeleid 
kunnen zijn. Zo van: hé, dat is nummer 42. Hé, die gaat vandaag anders. Oh, dat is 
natuurlijk vanwege de Giro d’Italia en weg is hij dan even…” 
 
In onderzoek, op gebieden die hun interesse hebben, zijn ze goed in staat om te 
focussen (interview 5, 2010). De GZ-psycholoog voegt daaraan toe dat zij daardoor 
ook enorm betrouwbaar, concensieus en gedegen letterlijk tests afnemen met scores 
en lijsten die niet interpretabel zijn. Dat zullen ze heel gedegen kunnen uitvoeren, 
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beter dan anderen. Ook het ontwikkelen van software, dat houden ze ook veel langer 
vol om daarop geconcentreerd te blijven. 
 
Dana Popa heeft het idee dat er nog wel verschil kan zitten tussen de werk- of de 
thuissituatie. Werk is belangrijk en daardoor is de druk daar groter dan thuis: “…de 
behoefte om dan weer helemaal tot rust te komen en helemaal jezelf te zijn, laat je 
alles ook weer wat meer los. Dus thuis zijn ze dan minder aanwezig, ja. Anders zou 
iemand, denk ik, te veel op z’n tenen lopen. Dus ergens moet er wel een ontlading 
zijn en meestal zit thuis de ontlading.” 
 
 
3.7.17 Observatievermogen 
Een ander bekend kenmerk voor mensen met ASS is hun oog voor details. De 
klinisch neuropsycholoog ziet niet direct dat het een competentie is die grote 
voordelen oplevert bij sociale beroepen en meldt: “Bij hele andere beroepen, 
bijvoorbeeld binnen de ICT, is gebleken dat mensen met autisme juist vaak 
voordelen kunnen hebben vanwege hun aandacht voor details en hun regelgeleide 
denken…”  Alida Stukker ziet ook dat vooral in bepaalde beroepen deze competentie 
heel nuttig is, bijvoorbeeld als softwaretester zijn ze daardoor sterk. Voor andere 
mensen worden bepaalde taken routine, bij mensen met ASS werkt dat niet zo: “Ook 
al is het op HBO-niveau, mensen met autisme zullen altijd bepaalde dingen allemaal 
nalopen en nooit denken: “Oh, ik kan best wel een paar stappen overslaan.” Dat is 
vaak ook waarom ze zoveel energie kwijt zijn, maar waarmee ze ook alle 
blindgangers eruit halen. … Dat is natuurlijk ideaal voor dat soort dingen. Als iemand 
op een bepaald niveau zich staande kan houden met de dingen erom heen, dan heb 
je vaak hele geweldige werkkrachten. Net zoals je wetenschappers met autisme 
hebt, van die specialisten. Wat daarom bekend is, is Silicon Valley. Daar zitten ze bij 
elkaar. Ja, dat heb je ook gewoon nodig in deze maatschappij, mensen die zich zó 
goed kunnen specialiseren. Maar dat is in de praktijk soms ook lastig: de gestoorde 
professor. Mensen die zich verliezen en de rest van de dingen niet meekrijgen.” 
Iris ziet wel voordelen door het zien van details in haar beroep: “Ik kan heel expliciet 
gedrag benoemen. Ik hoor keer op keer van collega’s dat ik kan observeren als een 
camera. Er zijn trainingen voor studenten die hen het verschil leert tussen het 
benoemen van perceptie en gedrag. Een student uit het eerste jaar kan zeggen: “Hij 
is arrogant.” Ik kan hem dan vragen: “Kun je dat gedrag kleiner maken? Kijkt de 
persoon weg? Doet hij zijn borst vooruit? Houdt hij zijn hoofd op een bepaalde 
manier? Wat is arrogant voor jou?” Ik kan studenten helpen om daaraan woorden te 
geven.” Ook Dana Popa en José Martens van Rooyen zien dat voordeel: “Ik vind het 
verrassend hoe mensen met ASS sommige opmerkingen maken en dingen zien, 
soms details, of soms… Ze kunnen je terugfluiten: “Heb je daar aan gedacht?” O ja, 
op die manier, daaraan zou ik niet zo snel denken.” Ze zijn daardoor in staat om een 
ander scherp te houden, omdat hen meer details opvallen (interview 4, 2010). 
“Mensen met ASS zijn over het algemeen erg visueel ingesteld. Als er nieuwe dingen 
moeten gebeuren, projecten, zoals hier op school, dan zit ik daar soms bij. Dan ben 
ik degene die echt de kritische vragen stelt: “Wat bedoel je nou precies?” Dus… het 
steeds kleiner, kleiner en kleiner maakt. ... Ik kijk dan even mee en stel een vraagje 
hier en een vraagje…: “Oh, verrek ja, oh ja!” Hetzelfde met die studenten als ze een 
onderzoeksvraag moet gaan formuleren, dat ik dan vaak denk: “God jongens, die is 
voor de hele wereld.” Dat is voor een ASS-er heel makkelijk. Veel makkelijker weer 
dan een neurotype.” (interview 5, 2010) 
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3.7.18 Gedrevenheid, doorzettings- & uithoudingsvermogen. 
De laatste opvallende punten zijn ‘gedrevenheid’, ‘doorzettingsvermogen’ en 
uithoudingsvermogen’. Het blijkt uit de verhalen van de respondenten dat mensen 
met ASS niet zomaar opgeven en lang door kunnen blijven gaan vanuit een sterke 
gedrevenheid. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door een afspraak die gemaakt is en zij 
deze willen nakomen: “…is het vrijdag vijf uur en hij is niet klaar, moet je echt niet 
denken dat hij naar huis gaat, dat doet hij niet. Hij blijft zitten. Hij heeft met jou 
afgesproken dat het klaar is.” (interview 5, 2010) 
 
 

 
 
 
Het blijkt dat ze bijvoorbeeld instrumentele vaardigheidsaspecten, handelingen die 
sequentieel (vaak ook repeterend) en concensieus gedaan kunnen worden, 
langdurig kunnen volhouden, mits ze daar affiniteit mee hebben. Ze kunnen dit 
doorgaans langer volhouden dan mensen zonder ASS (interview 6, 2010). 
 
Ze kunnen er desnoods zó ver in doorgaan dat ze zelf vast komen te zitten. Bij het 
uitoefenen van een functie die eigenlijk teveel van hen verlangt, kan dit gebeuren. 
Alida Stukker heeft dit bij haar cliënten gezien: “Maar goed, ik heb wel cliënten die 
zich bijvoorbeeld al twintig jaar in die sector staande hebben gehouden. Dan zou je 
zeggen: nou, het is toch een poos goed gegaan. Daardoor kun je denken: dus het 
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kan wel… Maar soms kun je ook zien dat het eigenlijk lang heeft geduurd, voordat 
iemand er achter komt dat hij daarom zo op zijn tenen moest lopen en zoveel energie 
kwijt raakt.” Soms zelfs tegen beter weten of adviezen in kunnen mensen met ASS 
vast blijven houden: “…dit is niet echt slim om deze opleiding te gaan doen als je 
deze dingen niet kunt. Maar goed, sommige mensen met autisme willen dan toch 
door. … Soms zijn mensen niet bereid om te luisteren naar het advies, dan gaan ze 
door totdat het echt mis gaat.” 
 
Deze eigenschappen hebben goede en minder goede kanten. Voor een werkgever is 
het doorgaans gunstig, totdat iemand zich natuurlijk overwerkt. Een opmerking die er 
echter ook bij vermeld moet worden, is dat het maar goed is dat iemand met ASS 
zo’n sterk doorzettingsvermogen heeft. De beperkingen waarmee deze mensen in 
het dagelijks leven geconfronteerd worden, zijn niet de minsten. Menig persoon zou 
er thuis van op de bank belanden. Dit wil echter niet zeggen dat dit bij mensen met 
ASS niet gebeurt. Baukje van Kesteren heeft eerder tenslotte al gemeld: “…een hoop 
van de dingen waar je als persoon met ASS tegenaan loopt, kunnen je ook 
belemmeren om überhaupt te werken.” 
 
Joep Boom ziet dat hij zichzelf telkens weer dwingt om zijn grenzen te verleggen en 
te verruimen. Hij heeft een enorme motivatie om zichzelf telkens weer verder te 
ontwikkelen, nieuwe dingen te leren. “Dat zeggen ze altijd van mensen met Asperger 
of autisme, dat die mensen heel erg vast zitten aan bepaalde dingen. Mijn vriendin 
dacht dat ook, daar zette ze soms ook op in. En dan snapte ze het niet, want een tijd 
later doe ik weer hele andere dingen. Ik doe altijd weer een tijd lang hetzelfde, maar 
dan wil ik weer iets anders. Het is misschien ook wel gewoon mijn aard. Ik wil weer 
iets nieuws en dan hou ik dat weer een hele tijd vol of ik verleg het ook. … Ik probeer 
wel aan alle dingen te werken.” Alleen als de ‘emmer overloopt’, er te veel 
belemmerende factoren zijn, dan lukt hem dat minder. 
 
In navolging van de voordelen voor de werkgever, ziet hij echter ook nog wel nadelen 
aan zijn gedrevenheid. De gedrevenheid, die hij bij zichzelf ziet maar ook bij anderen 
met ASS, is namelijk niet altijd even makkelijk voor collega’s, denkt hij. Het levert 
hem enerzijds veel krediet op, maar tegelijkertijd moeten zij daardoor ook een grens 
stellen om hem te stoppen. “…die ontzettende drive en gedrevenheid… dat vinden 
mensen meestal heel leuk, totdat het ze niet meer uitkomt.” Hij vindt het prettig als 
iemand hem zegt waar de grens ligt, dat die persoon hem onderbreekt: “Dat mag je 
altijd doen, want soms ben ik gewoon niet meer te stoppen, dan zit ik zó in die 
gedrevenheid.” Behalve dat het voor anderen niet altijd even gemakkelijk is, kan het 
voor hemzelf ook teveel worden: “Met mijn hele gedrevenheid, dan schoot ik daar 
zelf vaak bij in, maar dan vond ik dat andere belangrijker. Het gaat om dat grotere…” 
 
 
3.7.19 Resterende competenties 
Zoals aan het begin van dit hoofdstuk geschreven is, zullen niet alle competenties 
uitgebreid aan bod komen. Er wordt daarom nog in het kort weergegeven wat de 
respondenten over de overige competenties gemeld hebben: 
• Geduldig zijn 

“Geduldig over het algemeen ook iets minder… zeker als er ruis ontstaat, dan is 
het geduld op hoor.” (interview 5, 2010) 

• Sensitiviteit 
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“Ze zijn natuurlijk wel sensitiever. Die zintuigen zijn wel goed, de zintuigen zijn 
over het algemeen zeer gevoelig. Kan ook hypo zijn, hyper zijn de meeste… Bij 
de Aspergers is het meestal echt overgevoelig.” (interview 5, 2010) 

• Probleemoplossend vermogen 
“Een aantal kunnen dat wel. …bij de zeer hoogfunctionerende ‘double D53’-
autisten vind je ook echte onderzoekers, maar in het dagelijks leven is het wat 
lastiger.” (interview 5, 2010) 

• Perfectionistisch 
Een aantal van de respondenten haalt aan dat mensen met ASS (erg) 
perfectionistisch zijn (interview 3, 5, 7 & 10).  

• Motoriek 
Iemand kan motorisch onhandig zijn. Liesbeth van Londen merkt daarbij op dat 
ze zo iemand niet aanraadt om creatief therapeut te worden. 

• Humor 
Een vaak gewaardeerde eigenschap op de werkvloer is ‘het hebben van humor’. 
Dit is over het algemeen ook een lastig punt. Het is niet dat mensen met ASS 
geen gevoel voor humor hebben, maar doorgaans is dit een ander soort humor. 
Ze kunnen van het cynisme of de humor van anderen behoorlijk van slag raken. 
Ze hebben dan tijd nodig om een opmerking te kunnen begrijpen en plaatsen 
(interview 10, 2010). Iris kan tegenwoordig op basis van ervaring een (minder 
prettige) boodschap verpakken met humor die ook bij anderen aanslaat. Ze vindt 
echter de meeste humor over het algemeen erg flauw. “Een vriendin van mij is 
ongelooflijk scherp met woordspelingen en dat vind ik buitengewoon grappig. Giel 
Beelen van Radio 3FM heeft het bijvoorbeeld, als hij praat over de Telegraaf, over 
de Televaag. Ik vind dat zo onwijs grappig. Dat vind ik echt een woordspeling 
waarmee ik wel wat kan. Andere zaken gaan echter compleet aan mij voorbij. 
Humor vat ik meestal wel, het ligt er heel erg aan wat.” 

• Manipuleren & ‘politieke steekspellen’ 
José Martens van Rooyen merkte op: “…manipulatie… hebben ze helemaal niet 
door… …zij kunnen wel manipuleren, maar niet zoals wij in het sociale verkeer 
mensen manipuleren. Dat snappen ze ook niet zo goed.” Als mensen niet zo 
goed kunnen manipuleren, dan is het voeren van politieke steekspellen, die op 
het werk kunnen spelen, ook geen sterk punt. “Ja, zoals dat gaat op werk, er 
kunnen bijvoorbeeld allerlei wrijvingen ontstaan of er is concurrentie onderling. Er 
zijn genoeg situaties waarin politieke steekspellen een rol spelen. Dat is 
misschien vaak iets van hogere functies, maar ik denk dat dit bij uitvoerende 
beroepen in zekere zin ook wel speelt.” (interview 1, 2010) Joep Boom merkt uit 
eigen ervaring dat er in de zorg gemanipuleerd wordt: “…en dat is heel vaak in de 
zorg. Van alle kanten, van zowel de cliënten, maar dat is logisch dat zij 
manipuleren, omdat het iets is vanuit het ziektebeeld, maar dat ook collega’s dat 
doen en ook leidinggevenden. Ieder zit op z’n eigen… heel vaak heel veel 
politiek. Dat maakte mij ook heel erg onrustig, maar ook mét wat er allemaal van 
mij werd verwacht.” 

 
Competenties die vaak beheerst worden en helpend zijn:54 
• Analyseren en van daaruit dingen kunnen benoemen. 

                                                           
53 José Martens van Rooyen heeft in het interview uitgelegd dat ‘Double D’ staat voor ‘Double Digital’. 
54 Hierbij moet wel in de gaten gehouden worden dat het niet voor iedereen geldt en het er erg vanaf  
   hangt in welke ‘subgroep’ iemand zich hoofdzakelijk bevindt. 
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• Uitleggen zonder het te ingewikkeld te maken. 
• Een structuur neer kunnen zetten. 
• Observerend vermogen. 
• Enthousiasme (bij de onderwerpen van hun interesse). 
• Kunnen overtuigen. 
 
Andere helpende competenties die genoemd worden, maar tevens belemmerend 
kunnen zijn (omdat mensen met ASS hiervan té veel kunnen hebben), zijn: 
• Groot rechtvaardigheidsgevoel. 
• Grote inzet en gedrevenheid (bij de onderwerpen van hun interesse) 
• Betrokken. 
• Verantwoordelijk. 
• Idealisme. 
• Eerlijk. 
• Zorgvuldig en gedegen (maar daardoor ook uitgebreid) 
• Kunnen focussen. 
 
Competenties die vaak niet beheerst worden en belemmerend zijn: 
• Inzicht in eigen handelen. 
• Zelfreflectie. 
• Samenwerken / ‘teamspeler’. 
• Stressbestendigheid. 
• Ruimte voor een ander of een andere kijk. 
• Conflicthantering. 
• Sturend vermogen. 
• Omgaan met diversiteit. 
• Flexibiliteit & tolerantie voor ambiguïteit. 
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3.8 Compenseren, camoufleren & trainen 
 
 
 
 

Wie veel vraagt, zal veel leren en veel onthouden. 
 

Francis Bacon, Engels Filosoof en staatsman 
 
 
 
3.8.1 Literatuur over compenseren & camoufleren 
Veerle Beel vraagt zich in de inleiding van haar boek ‘Dag vreemde man’ (2005) af 
hoe het komt dat normaal- tot hoogbegaafde volwassenen met ASS zo lang 
onzichtbaar hebben kunnen blijven in een niet-autistische samenleving. “Welke trucs 
gebruiken ze om hun ‘handicap’ te omzeilen? Welke strategieën ontwikkelden ze om 
te overleven? Hoeveel moeite kost hun dat?” Voordat de reacties van de 
respondenten over dit onderwerp ter sprake komen, wordt eerst gekeken naar wat de 
literatuur te zeggen heeft over de mogelijkheid om ASS te compenseren en/of te 
camoufleren. 
 
De site van de jobcoaches Beekmans-van de Ven (2010)55 meldt dat mensen met 
ASS hun handicap proberen te compenseren en te camoufleren, net als andere 
mensen met een beperking. De manier waarop mensen met ASS dat zoal kunnen 
doen, is: “Ze ontwijken te moeilijke situaties, vallen terug op aangeleerde scenario's, 
lossen problemen op door middel van alternatieve strategieën, ontwikkelen trucs om 
zo normaal mogelijk over te komen, verbergen tekorten achter een spectaculaire 
feitenkennis of een specifieke vaardigheid.” Docent in de psychologie Herbert 
Roeyers voegt daaraan toe dat mensen met ASS vooral bij het toenemen van de 
leeftijd meer gaan beseffen dat zij ‘anders’ zijn. De tekorten gaan zij dan ook meer 
camoufleren (Beel, 2005). 
 
In zijn boek 'Brein Bedriegt' (2008) vertelt pedagoog en autismedeskundige Peter 
Vermeulen dat juist mensen met ASS en een normale tot hoge intelligentie de 
mogelijkheid hebben om anderen op het ‘verkeerde spoor’ zetten, met dank aan hun 
intelligentie. “We worden verblind door hun vele woorden, hun puike presentaties op 
welbepaalde gebieden, hun actieve manier van contactname, hun fantasiespel. 
Achter de façade van een bijna encyclopedische kennis en een innemende 
welsprekendheid zit echter een individu voor wie de wereld een onoverzichtelijk en 
onbegrijpelijk schouwspel is.” Deze mensen met ASS compenseren het gebrek aan 
sociale intuïtie en camoufleren daar waar ze tekortschieten. Peter Vermeulen zegt 
hierover: “Dat doen ze niet om ons opzettelijk beet te nemen of om ons te misleiden. 
Het is hun enige manier om te proberen overleven in een wereld die niet op hun 
maat is afgesneden.” 
 
 
 
                                                           
55 Deze coaches spreken ook in de brochure van Bureau Arbeid (2007). 
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3.8.2 Mening van de respondenten 
Het blijkt uit de antwoorden van de respondenten dat er een aantal competenties niet 
zo vanzelfsprekend zijn voor mensen met ASS. De vervolgvraag hierop is: heeft een 
persoon met ASS mogelijkheden om deze eigenschappen te compenseren? En zo 
ja, hoe kunnen zij deze dan compenseren? Om te beginnen wordt door de 
respondenten gemeld dat intelligentie daarin een grote rol speelt. Een persoon met 
ASS met een gemiddeld tot hoge intelligentie is met dank aan die intelligentie in staat 
om veel te kunnen compenseren. Hiermee kunnen zij vaak op hetzelfde uitkomen als 
mensen zonder autisme (interview 1, 2010). 
 
In hoofdstuk 3.7.3 is gesproken over de moeite met de eigenschap ‘empathie’, 
problemen die voortkomen uit de ‘theory of mind’ en de ‘spiegelneuronen’56. Deze 
eigenschappen zijn bij de meeste mensen zonder autisme een spontaan en 
automatisch proces, het is een soort intuïtieve empathie te noemen. Zij krijgen 
meteen allerlei interpretaties en gedachten bij dat wat de ander wil, of dit nu verbaal 
of non-verbaal gecommuniceerd is. Bij de meeste mensen met ASS verloopt dit 
proces niet zo automatisch. De eigenlijke bedoeling van iemands verhaal, het ‘tussen 
de regels doorlezen’, is voor hen doorgaans een proces dat moeizamer of zelfs niet 
plaatsvindt’. Zij blijven daarom heel dicht bij dat wat iemand letterlijk zegt (interview 1, 
2010).  
 
De klinisch neuropsycholoog  legt uit dat dit proces van het ‘tussen de regels 
doorlezen’ aan iemand met ASS met een normale begaafdheid, en zeker aan 
iemand met een hoge begaafdheid, uit te leggen is. Zij zijn vervolgens in staat, vanuit 
een soort beredeneerde empathie tot begrip van de ander komen, die mogelijk nog 
wel adequater te noemen is, dan de intuïtie van mensen zonder ASS. Daarbij wordt 
door hem wel de kanttekening geplaatst dat dit vaak ten koste gaat van veel 
energie57. Mensen met ASS moeten extra hun best doen om tot deze vorm van 
empathie te komen of om het vervolgtraject goed te kunnen laten verlopen, omdat 
het niet automatisch gaat. Zij moeten zich ertoe zetten en het beredeneren. De 
inschatting en het uiteindelijke resultaat kunnen uiteindelijk echter net zo goed zijn 
als bij iemand zonder autisme. 
 
Het compenseren van dat wat minder makkelijk of minder goed gaat, kan op 
verschillende manieren bereikt worden, blijkt uit de ervaringen van de respondenten. 
Het kan vanuit de persoon met ASS zelf komen, met behulp van de intelligentie. Er 
kan om ondersteuning van mensen uit de omgeving gevraagd worden of er kunnen 
hulpmiddelen gebruikt worden. 
 
 
3.8.3 Eigen mogelijkheden 
De andere deskundigen kunnen aansluiten bij de uitspraak van de klinisch 
neuropsycholoog. Zij zien bij de mensen waarmee ze werken dat zij heel wat 
compensatiemogelijkheden hebben. Deze compensatiemogelijkheden bestaan 
vooral vanuit ‘weten’: de dingen die ze geleerd hebben en ze telkens weer bijstellen. 
Alida Stukker zegt daarover: “Dat is ook de reden dat mensen het zo lang volhouden, 
zonder dat ze inderdaad in de hulpverlening terechtkomen. Ze hebben het altijd 
gered. Altijd kunnen beredeneren, en op die manier gewoon meekomen, aanpassen. 
                                                           
56 Zie hoofdstukken 3.6.6 en 3.6.7. 
57 Zie hoofdstuk 3.8.6. 



 125

Door hun intelligentie ook dingen gewoon aanleren, bijvoorbeeld door te kopiëren.” 
Wat zij ook ziet is dat mensen met ASS zich gaan specialiseren in bepaalde 
vaardigheden die door anderen gewaardeerd worden. Mensen met ASS kunnen er 
tegenaan lopen dat er in de zorg mindere kwaliteit geleverd wordt dan wel zou 
moeten. Er moeten regelmatig keuzes gemaakt worden waaraan wél en géén tijd 
besteed. Dit kan tegen hun sterke rechtvaardigheidsgevoel ingaan. Vanuit hun 
intelligentie kunnen ze dan toch de beslissing nemen om te beslissen dit te 
accepteren. Dit is ook erg afhankelijk van de belastbaarheid en draagkracht van de 
betreffende persoon. 
 
Mensen met ASS leren in de loop van hun leven steeds meer trucjes toe te passen. 
Het zijn echter trucjes die beredeneerd zijn. Dana Popa meldt hierover: “Ik kan me 
voorstellen dat iemand het inlevingsvermogen kan compenseren door de dingen te 
benoemen die je ziet. Je hoeft daar dan als persoon zelf niet altijd van te weten hoe 
het voelt of wat het is, maar door het te benoemen help je die ander al een stuk op 
weg.” Ze begreep echter van een cliënt van haar, een psychotherapeut, dat er heel 
veel trucjes zijn die intuïtief werken, waarvan hij niet begreep hoe zijn directe collega 
deze spontaan kon bedenken. Hij had echter wel zijn eigen kwaliteiten in te brengen 
in de sessies en kon daarmee een aanvulling doen op zijn collega’s, “...die juist heel 
erg gevoelig waren en heel erg subtiel waren… met hem hadden ze een soort 
evenwicht gevonden…”  
 
De GZ-psycholoog ziet dat mensen met ASS een hele hoop kunnen leren toepassen 
vanuit kennis. Een voorbeeld daarin betreft de sociale vaardigheden. Welke 
handelingen moeten er in bepaalde omstandigheden verricht worden? “Vanuit kennis 
weten ze wel hoe het hoort, maar niet vanuit het zelf kunnen aanvoelen of het vanuit 
zichzelf kunnen toepassen. Ze kunnen zichzelf daarmee als het ware instrueren.” 
 
Ook de ervaringsdeskundigen ervaren die (eigen) mogelijkheden. Iris kan dit uit 
eigen ervaring bevestigen. Een heel aantal van de competenties die zij nodig heeft 
binnen haar werk en het dagelijks leven is zoals zij het noemt ‘aangeleerd gedrag’. 
Ze merkt dat ze steeds minder neigt naar camoufleren en ze wat meer authentiek 
kan reageren, waarop ze best leuke reacties krijgt. Het (deels) geleerde gedrag helpt 
haar, zodat ze weet hoe ze moet reageren. Ze heeft in het verleden de opleiding 
mediation gedaan. Ze heeft daar geleerd hoe ze goede open vragen kan stellen en 
ziet bij zichzelf daardoor dat ze in staat is een niet-oordelende houding aan te 
nemen. Tijdens die opleiding heeft ze telkens als feedback gehad, dat zij iemand is 
die meteen ‘to the point’ komt. Ze heeft het gedrag aangeleerd dat ze het eerst over 
‘ijsbrekers’ en/of ‘koetjes en kalfjes’ moet hebben. Ze blijft dat echter een klus vinden 
om daaraan aandacht te besteden. 
 
Dat geldt ook voor empathie. “Ik weet dat ik eerst over andere zaken moet praten, 
maar het voelt altijd gekunsteld. Ik weet zeker dat de andere partij dat ook voelt.” Ze 
vertelt over een oudere collega bij wie dit meer vanzelf gaat en bij wie een soort 
vaderschap ten op zichte van de studenten ontstaat: “Zo’n vertrouwensband zal ik 
nooit met de studenten krijgen. … Van mij krijg je goed les, hoge verwachtingen en 
goede feedback op je stukken en dingen die je laat zien. Ik help je een eind op weg 
in je carrière en als mens.” 
 



 126

“Die empathie is dus geleerd gedrag. Ik ken daarvoor de trucjes, zoals het spiegelen 
naar de andere partij waarvan ik dan dingen zelf overneem. Dat weet ik wel. Als ik 
dat echter niet doe, dan weet ik dat studenten het ook wel accepteren. Zeker 
degenen die me al een jaar kennen. Dat is bij de start met voltijdstudenten altijd 
enorm lastig, want ik heb een tijdje nodig voordat mensen me echt een beetje 
accepteren. Ik heb het gevoel dat mensen me raar vinden in het begin. Ik heb altijd 
wat langer nodig voordat ze me gaan waarderen.” Ze heeft zelf het idee dat haar 
manier van compensatie een combinatie is van sensitiviteit en aangeleerd gedrag. 
Dat aangeleerde gedrag levert haar een heel scala aan ‘trucjes’ op hoe ze dingen het 
beste aan kan pakken: “Wat qua sociaal gedrag wel aan mij voorbij gaat, zijn 
studenten die een loopje met me nemen… Dan probeer ik te peilen, wat mis ik nou? 
Wat gebeurt hier? Als je dat dan met een glimlach doet, is het niet erg voor mij of de 
studenten.” 
 
 

 
 
 
José Martens van Rooyen merkt: “Ik moet constant alert zijn. Dus wat ik aan het 
doen ben en hoe ik het doe, … wie, wat, waar, wanneer en hoe... wat voor een ander 
wat makkelijker gaat misschien, is dat voor mij wat ingewikkelder.” Waar Alida 
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Stukker het had over ‘kopiëren’, heeft José het over ‘modelleren’. “Stel dat je ’s 
winters een jas aandoet. Normaal doe je dat niet, heb je geen zin in, want dat is 
lastig die stof op mijn armen. Maar ’s winters doen we een jas aan. Ja, oké… dan 
modelleren ze dat. Dan gaan ze ook kijken, hoe doet je dat dan, wat doe je dan 
precies, wanneer doe je dat wel en waneer doe je dat niet? Of als je iemand 
tegenkomt die je niet goed kent, geef je een hand? Geef je iedereen een hand? …. 
Zij modelleren de ander, met hulp van en met uitleg…” 
 
Nu het bekend is dat zijn moeiten door de ASS komt, kan Joep Boom deze veel meer 
van zichzelf accepteren. In het verleden compenseerde hij echter veel van de dingen 
waarin hij niet zo goed was door keihard te werken, met veel inzet, zorgvuldigheid, 
eerlijkheid en integriteit. “Ik stond bekend om heel veel kennis, ik wist gewoon heel 
veel en las ook altijd heel veel door, heel perfectionistisch… Dus ik had een aantal 
kwaliteiten en dat wist ik ook dat mensen die heel erg waardeerden en daar ging ik 
altijd heel erg op zitten. Ook in vergaderingen was ik wel, dat zeiden mensen ook 
wel, het geweten van het team of kon ik een vergadering net een andere richting op 
duwen. Soms ook wel onhandig, maar waardoor het wel een meerwaarde had. … Ik 
kan het ook nog praktisch, doordat ik heel erg gestructureerd… Ik maak stap voor 
stap de dingen af en dat is voor veel mensen ook… Ik lever gedegen werk af, kennis, 
al die dingen… Dat geeft je ook wel weer krediet. Mensen liepen ook wel tegen die 
andere dingen aan, waren geïrriteerd tegenover mijn perfectie bijvoorbeeld. Mensen 
zeiden daarover ook dat ze dat van mij wel konden lijden omdat er zoveel anders 
tegenover stond. Dan moest ik soms ook wel lachen. Ik doe het ook wel zelf, als 
tactiek, ik was gewoon aan het compenseren. Mensen zeiden ook dat ik écht sociaal 
ben, dat het niet alleen gemaakt is, en dat kunnen mensen ook waarderen.” 
 
Hij ziet ook dat hij veel kan compenseren door zijn intelligentie: “Dat wordt ook vaak 
gezegd bij Aspergers, dat je heel veel dingen wel kunt ontwikkelen, dat zie ik ook 
wel. Ik heb heel veel dingen ontwikkeld, omdat ik dat zelf ook wil. Ik heb een 
ontzettende leergierigheid, een drive. Ik vind het ook gewoon heel leuk. … Daarmee 
breid je ook je eigen levenwereld uit. Het wordt ook van Aspergers gezegd, dat 
dingen er niet van nature zijn, maar dat wil niet zeggen dat je die niet kunt 
ontwikkelen, juist omdat het intellect vaak wel goed ontwikkeld is. Je kunt wel met je 
intellect, wat een ander misschien van nature heeft. Dat is iets in de hersenen, een 
hoop dingen kun je aanleren.” 
 
 
3.8.4 Hulpmiddelen 
Bij andere eigenschappen in het moeilijker te compenseren vanuit de eigen 
capaciteiten en is de intelligentie daarbij geen oplossing. In zulke situaties is er 
bijvoorbeeld gebruik te maken van hulpmiddelen. De klinisch neuropsycholoog: “Veel 
mensen met autisme hebben bijvoorbeeld moeite met overzicht houden, plannen en 
organiseren. Het is lastig als er veel dingen tegelijk gebeuren: om daar dan het 
overzicht in te houden en het gedrag daarin te bepalen. Ook als er allerlei 
onverwachte dingen gebeuren: om dan los te laten wat je eigenlijk van plan bent te 
gaan doen en vervolgens iets nieuws te gaan doen. Ofwel: het schakelen, dat is voor 
veel mensen met autisme ook moeilijker. Dat is dan weer niet altijd met intelligentie 
op te lossen. Het is een manier van denken die onderdeel van je wezen is, zou je 
kunnen zeggen.” Hierbij vertelt hij dat er planningsapparaten bestaan. Het Dr. Leo 
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Kannerhuis heeft bijvoorbeeld een iPod ontwikkeld waarin een soort 
probleemoplosser zit. 
“Er zijn bijvoorbeeld best veel jongeren met autisme die het moeilijk vinden om 
zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. Het zijn gewoon mensen met een 
goede intelligentie. Dat is het probleem niet. Je kunt ze ook goed uitleggen wat je in 
het openbaar vervoer allemaal tegenkomt. Dat kun je ze allemaal leren. Waarom ze 
dan niet durven: omdat je altijd die onvoorspelbaarheid hebt. Het kan misschien 
anders gaan en wat moet ik dan doen. Dan durven ze niet en daardoor blijven ze 
thuis of moet er een begeleider mee. Heel vaak betekent het eigenlijk dat ze veel 
minder ondernemen. Het gebrek aan overzicht levert angst op.” Door de iPod hoeft 
er geen coach of mentor met de jongere mee te reizen, maar kan de jongere 
zelfstandig op pad. Op het moment dat er omstandigheden ontstaan waar de jongere 
niet uitkomt, omdat het anders dan verwacht is, dan kan de iPod erbij genomen 
worden. De iPod vraagt als het ware wat het probleem is, wat de jongere al 
geprobeerd heeft en welke mogelijke oplossingen er zijn. 
 
Voor José Martens van Rooyen en Joep Boom is hun agenda een belangrijk 
hulpmiddel. Daarin schrijven zij veel van de dingen die ze moeten doen. Joep Boom: 
“Ik schrijf heel veel op in mijn agenda. Sommige mensen schrikken daar ook wel 
eens van: “Wat heb je veel afspraken.” Maar dat is helemaal niet. Ik schrijf er gewoon 
nog allemaal dingen bij. Bij alles wat ik doe, ook als ik heel veel moet voorbereiden, 
dat ik heel vaak ook dingen heel kort uitschrijf: zo laat dit en nu doe ik die stap. Dat 
helpt mij letterlijk om in mijn hoofd weer een soort orde te krijgen, een soort rust.” 
José voegt daaraan toe: “Ook op mijn bureaublad van mijn computer komen dingen 
naar boven die ik absoluut die dag nog moet doen…” 
 
Ook Dana Popa maakt gebruik van de agenda bij haar cliënten. Er zijn onderwerpen 
waar mensen met ASS niet aan denken daarover te praten. “Dat nemen we ook 
regelmatig door: dat we dingen noteren en dat we dit dan terug laten komen in de 
agenda. Zelfs voor thuis, anders vergeet je daar weer over een week op terug te 
komen. Ze zien het in hun agenda staan en dan komen ze er weer op terug.” 
Sommigen van haar cliënten verzetten zich echter tegen dit systeem: “Dus het werkt 
wel, maar niet bij iedereen op die manier. Nee. Maar bij sommige mensen werkt dat 
met dat noteren wel goed.” 
 
 
3.8.5 Ondersteuning van anderen 
Alle deskundigen zien dat de ondersteuning van anderen een belangrijke bijdrage 
levert aan het goed kunnen functioneren van mensen met ASS. De klinisch 
neuropsycholoog meldt hierover: “Soms is inderdaad de compensatie of de 
ondersteuning nodig van iemand die een beetje in de buurt is, die je als het ware dat 
zetje kan geven om de volgende stap te zetten.” De GZ-psycholoog beaamt dit: “…bij 
volwassenen is dat vaak wat meer vastgezet, maar bij de jongeren zie je dat zij vaak 
nog ontwikkelingen kunnen maken, vooral als de ouders qua sociale vaardigheden 
daaraan extra aandacht besteden, dan zie je toch dat er behoorlijk gecompenseerd 
kan worden.” Hij ziet dat mensen met ASS de sociale context nodig hebben om zich 
goed in de huidige maatschappij te kunnen blijven ontwikkelen. 
 
De conclusie van Alida Stukker is: “Ik denk dat de meeste mensen met autisme baat 
hebben bij een netwerk dat goed aansluit. Dus dat ze gewoon, zowel op het werk als 
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naast het werk, áls ze ondersteuning nodig hebben op een bepaald vlak, dat dit goed 
georganiseerd en op elkaar afgestemd is.” Dana Popa sluit hierop aan: “… als de 
omgeving goed op de hoogte is hoe iemand met ASS functioneert, dan ontstaat er 
wel een manier van samenwerking waardoor de communicatie wat makkelijker  
loopt.” 
 
De ervaringsdeskundigen ervaren zelf ook dat anderen een grote steun kunnen zijn. 
Iris blikt terug en meldt: “Ik heb, toen ik begon bij mijn vorige werk, een hele 
directieve collega gehad die me de kneepjes van het vak geleerd heeft. … Hij legde 
niet alleen het inhoudelijke van het werk uit, maar ook hoe er met elkaar en de 
klanten omgegaan wordt.” Ze merkt dat het haar helpt als anderen haar goed 
uitleggen hoe dingen werken, zodat ze weet hoe iets het beste aangepakt kan 
worden. Ook tijdens haar huidige studie psychologie heeft ze ondersteuning van een 
studiecoach. Deze coach kan haar voorzien van tips die ze nodig heeft om op een 
handigere manier om te gaan met bepaalde aspecten van haar studie die lastiger zijn 
door de ASS. Een tip hierin is geweest om te beginnen met de samenvattingen in 
een studieboek, om te voorkomen dat ze zich verliest in de details. 
 
Het vragen van hulp aan anderen is ook een manier voor José Martens van Rooyen 
die haar helpt: “… ik heb een secretaresse die ik dingen kan geven met de vraag: 
“Werk dit even voor mij uit.” Dus dat is wel lekker, want dat is ook moeilijk voor mij, 
…omdat er heel veel in mijn hoofd tegelijk gaat….” 
 
“In mijn huis is het ook zo, dan is het gelijk een zooi. … Dan haal ik er ook iemand bij 
die tegen me zegt: “Kom op! Je moet even…” Dat heb ik intussen wel geleerd. Ik heb 
een aantal mensen om me heen die even met mij m’n structuur aanbrengen…” Ze 
adviseert mensen met ASS om mensen om zich heen te verzamelen die hen kunnen 
(bij)sturen. Het (eigen) sturend vermogen van mensen met ASS is wat lastiger omdat 
“het zo constant een herrie in je kop is”. Overzicht houden is lastiger omdat alle 
zintuiglijke prikkels ongefilterd binnenkomen. Ze kunnen de hulp van anderen 
daarom goed gebruiken bij onder andere plannen en overzicht aanbrengen. Een 
ander kan bijvoorbeeld “hapklare brokken” van een totaal aan taken maken en 
afspraken met hen maken als: “…na anderhalf uur ga je tien minuten lopen.” Mensen 
met ASS hebben doorgaans nog wel eens last van startproblemen. Als ze echter 
bezig zijn, dan gaan ze ook door en kan het gebeuren dat ze ’s nachts nog met hun 
taak bezig zijn. Maar geeft ze er nog bij als opmerking: “Hij moet er zelf een hele 
hoop aan doen. Het is niet zo dat de gemeenschap een hoop moet doen. Dat is 
onzin!” 
 
Ook Joep Boom herkent dat het voor hem ondersteunend werkt als hij kan praten 
met anderen en zo zijn perspectief kan checken. “Ik vind het ook moeilijk om dingen 
te relativeren, hoe ik de dingen precies in moet schatten, zowel met kinderen als met 
jongeren, met alle doelgroepen waarmee ik werkte, dan moest ik gewoon met 
anderen reflecteren en dan kon ik het meer in z’n verhouding zien. Of dat ik het had 
als ik met een collega werkte die erg pragmatisch was, ook al was ik het er dan niet 
altijd mee eens, het was wel heel duidelijk. Iemand die heel pragmatisch is, die is 
gewoon heel… ja, dan had ik een kader. Of iemand die heel goed was in het werk, 
die heel goed intuïtief kon werken dat was voor mij ook heel fijn. Daar had ik letterlijk 
een voorbeeld aan.” 
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Er wordt doorgaans bedoeld dat de ondersteuning van mensen zonder ASS komt, 
maar mensen met ASS kunnen juist ook heel goed elkaar helpen. De GZ-psycholoog 
vertelt hierover: “Er is een prachtige auti-site, waarop ze elkaar beschrijven hoe 
normaal menselijk gedrag eruit ziet. Wat doe je als je op een feestje komt. Welke 
handelingen verricht je dan of wat betekent bepaald gedrag van normale mensen. 
Als ze een grap maken en lachen, hoe je daarop normaal terug kunt reageren.” 
 
 
3.8.6 Ten koste van energie 
In hoofdstuk 3.8.2 was al de kanttekening van de klinisch neuropsycholoog te lezen 
dat het compenseren vaak veel energie kost. Mensen met ASS moeten namelijk 
extra hun best doen. Alida Stukker ziet dat ook bij haar cliënten terug. Tijdens een 
traject bij haar kunnen mensen er achter komen dat ze lang op hun tenen gelopen 
hebben en het hen veel energie gekost heeft. Het gaat dan vaak om energie die het 
mensen met ASS extra kost, zonder dat het zichtbaar is, om dezelfde dingen als 
anderen te kunnen doen: “Het schakelen, extra energie kwijt zijn, het toepassen, het 
water bij de wijn doen, al die uitzonderingen en ongeschreven regels en… nou ja, dat 
is heel vermoeiend.” 
 
Tijdens het verhaal van José Martens van Rooyen komt dit onderwerp ook aan de 
orde. De inzet die ze moet leveren om dingen gedaan te krijgen, klinken namelijk als 
dat het haar veel energie kost: “Ja, natuurlijk! Ja, maar die heb ik gelukkig heel veel, 
dus daar heb ik geluk mee. En… dat kost wel energie, ja. Bij mij is het zo, als ik 
mezelf neem, ik geef twee dagen college, ik ben één keer hier voor die CIO’s58 
opleiding en… dan heb ik ook één dag, die heb ik dan, dan doe ik ook echt niks. In 
zoverre niks, dan moet ik echt dalen. Dan moet ik het in mijn hoofd allemaal weer 
keurig op een rijtje zetten.” 
 
Dat dingen hem veel energie kosten en dat hij goed op zijn energiebalans moet 
letten, ziet ook Joep Boom. Hij meldt dat het doornemen van de eigenschappenlijst 
hem confronteerde met het feit dat hij de eigenschappen tot op zekere hoogte wel 
beheerst, maar: “…ik zie ook dat heel veel van die dingen mij veel energie kosten. 
Wat de ander vanzelf kan…” Het is voor hem lastig om aan meerdere dingen tegelijk 
aandacht te besteden, waardoor het voor hem teveel kan worden:  “… het is wel zo 
dat ik dit steeds beter leer hanteren, maar het kost me wel heel veel energie. Vroeger 
raakte ik, dan spreek ik nog van vóór de zorg, toen ik nog kind was of jongere, 
gewoon heel vaak in paniek door allerlei dingen. Dat is allang niet meer. In de zorg, 
als ik ergens wat langer werk, …dan kan ik er wel flexibel mee omgaan. Op 
momenten dat er te veel andere dingen spelen, bijvoorbeeld in de privésituatie…, 
dan kan het me toch weer teveel worden. Dus het komt bij mij veelal heel precies.” 
 
Dana Popa vertelt wat haar cliënt, een psychotherapeut, daarbij ervaren heeft: “…hij 
kon het op een gegeven moment niet meer volhouden. Hij moest te ver van zichzelf 
afstaan, om jezelf continue toch voor een stuk in die ander in te kunnen leven. Ja, er 
werd zo’n groot appèl op hem gedaan, wat niet helemaal paste op dat moment… hij 
had niet genoeg tijd om zich te herstellen.” 
  
Als deze psychotherapeut wel genoeg tijd zou hebben gehad om te herstellen, hoe 
zou het dan voor hem geweest zijn? In hoofdstuk 3.4.4. is al geschreven over 
                                                           
58 CIO staat voor ‘collega in opleiding’. 
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voorwaarden die geschept moeten worden voor iemand met ASS om goed te kunnen 
functioneren in een werkomgeving. Welke voorwaarden moeten er geschept worden 
volgens de respondenten? Hieraan wordt in hoofdstuk 3.9 aandacht besteed. 
 
 
3.8.7 Trainbaarheid competenties 
Er kan dus met behulp van compenseren en camoufleren het één en ander bereikt 
worden, maar lang niet alles. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat er met intelligentie 
veel te compenseren is. De vraag uit hoofdstuk 3.2.3 ontstaat daarmee opnieuw: zijn 
competenties te leren? In hoofdstuk 1.6.3 is al besproken dat er in het onderwijs 
tegenwoordig gewerkt wordt met ‘competentiegericht leren’ en wordt er in het 
werkveld gewerkt aan ‘competentievergroting’, dus kennelijk is dat mogelijk. Sander 
Begeer vond bij kinderen met ASS aanwijzingen dat inzichten op de sociale en 
emotionele omgang met anderen minder adequaat gebruikt worden in het dagelijks 
leven. Het bleek dat externe factoren, zoals de manier waarop sociale en emotionele 
informatie wordt gepresenteerd, maar ook intrinsieke factoren, zoals de motivatie om 
te reageren in een sociale situatie, daarbij een rol spelen. (Begeer, Rieffe, Weerum 
Terwogt & Stockmann, 2001). Hebben mensen met ASS dan ook de mogelijkheid om 
de competenties te verbeteren? Als ze zelf gemotiveerd zijn om in een sociaal 
beroep werkzaam te zijn, kunnen ze dan die competenties leren die doorgaans als 
minder sterk bij deze groep gezien worden? 
 
Liesbeth van Londen meldt hierover dat binnen de vier groepen die zij in haar praktijk 
ziet zeker mogelijkheden zijn. Wat zij daarbij wel stelt is: “Ik vind empathie een 
voorwaarde en dat moet in principe aanwezig zijn en als dat niet aanwezig is, ja, dan 
kan het niet, wat mij betreft, maar dat is bijvoorbeeld een eigenschap die wel 
ontwikkeld kan worden. Maar dan moet deze er in essentie wel zijn. Dan kun je leren 
er iets meer mee te doen. Hetzelfde geldt voor sociale vaardigheden.” Ook vindt ze 
het belangrijk dat iemand “de diepste interesse in de medemens” moet hebben. “Je 
moet van mensen houden… als je de pest hebt aan mensen, moet je echt niet in de 
zorg gaan, op welke manier dan ook. Ja, maar dat geldt ook voor andere mensen. 
Ook mensen zonder ASS…” Hierop is de vraag gesteld of deze diepste interesse bij 
mensen met ASS mogelijk is volgens haar ervaring. Dit beaamt ze overtuigd. Ofwel 
uitgaande van die vier groepen zegt ze: “…stille teruggetrokken mensen die hebben 
vaak wel degelijk empathisch vermogen, meestal, alleen ze doen er niet zoveel mee. 
Dus dat kun je ze leren! Dat ze er iets mee moeten gaan doen. Ze zien het wel, maar 
ze weten niet wat ze moeten doen. Dus ze zien iemand verdrietig zijn, maar blijven 
bevroren in die stoel zitten, terwijl ze natuurlijk eigenlijk ook naar iemand toe kunnen 
gaan, een zakdoekje of een glaasje water of een arm om iemand heen leggen.” 
 
Dit geldt ook voor vergaderingen: “Die hele stille, teruggetrokken mensen, die op een 
vergadering niks zeggen, dat kan je ze wel een beetje leren en dan gaan ze het wel 
doen. Bijvoorbeeld ze hebben vaak hele goede ideeën en dat komt zo’n team ten 
goede als die goede ideeën ook besproken worden. En dat… maar ze durven dat 
vaak niet zo goed … maar je kunt het wel met ze bespreken hoe het voor hun veilig 
genoeg is, om zo’n goed idee dan wel te bekijken.” (interview 8, 2010) 
 
Er is hen veel te leren, vindt ook José Martens van Rooyen. Ze geeft het voorbeeld 
van een jongen die bij haar komt en zegt dat de leerlingen tegen hem gezegd 
hebben dat hij te dichtbij staat. “José, wat is in godsnaam de goede afmeting?” Ik zei: 
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“Nou, dan doe je gewoon een keer zo over die speelplaats, je handen laat je een 
keer naar achteren en naar voren… Raak je iemand, dan sta je te dichtbij.” Zo kwam 
de jongen ook een keer bij haar met het verhaal dat er een meisje in zijn klas zit dat 
hij een aardig meisje vindt en zegt dit ook tegen haar. “Dus hij komt weer bij mij: “Wat 
is dit nou weer?” “Nee vriend, dat gaat niet.” “Ja, hoezo niet? Het is toch een aardig 
meisje?” “Ja, dat is ook zo.” Uitgelegd hoe dat gaat…” Wat bij mensen zonder ASS 
automatisch gaat, moet bij iemand met ASS uitgelegd worden, maar dan weten ze 
het daarna ook. 
 
Wat hen ook geleerd moet worden is dat ze uitleg moeten vragen als ze dingen niet 
begrijpen: “…de meeste klappen dan naar binnen, die gaan niet vragen wat bedoel je 
nou precies, dat gaat stapelen en dan in een keer floep… Wat je de ASS-er moet 
leren is: vragen stellen, absoluut vragen stellen. Het moet voor jou duidelijk zijn. Jij 
bent het middelpunt van de wereld, die ander ook, maar jij ook. Voor jou moet het 
duidelijk zijn en daar moet je op af.” De kunst is dat een persoon met ASS zelf moet 
gaan leren aangeven waar de lastige punten zitten. Ze is het wat dat betreft eens 
met Alida Stukker dat inzicht in de eigen kwaliteiten en belemmeringen belangrijk is, 
zodat dit ook mogelijk wordt. “De kunst is dat een ASS-er zelf zegt: “En hier ontstaat 
voor mij ruis.” En ook als die ruis ontstaat en het loopt op, dat ze zich terug kunnen 
trekken. Dus dat! En die zelfregulatie … je kunt het ze echt leren, want ik doe niet 
anders met die gasten en ik ben er zelf ook een. Maar het blijft een valkuil! Dat wel! 
Altijd!” 
 
De GZ-psycholoog spreekt eigenlijk liever over ‘revalideren’: “… hier gaat het om het 
leren omgaan met de beperking … wat je hebt met mensen die een dwarslaesie 
hebben of een been kwijt zijn, dan leer je ook omgaan met de beperking. De 
beperking is er en je zult je leven dus anders moeten gaan inrichten. Het is niet het 
opheffen van de stoornis. Dat is ook onder meer behandelen, dat je iemand daarin 
begeleidt, het is dan meer een training om te leren omgaan met, zo min mogelijk last 
hebben van de handicap, zo normaal mogelijk, binnen de maatschappelijke norm 
waarin we willen kunnen functioneren.” Met name bij jongeren ziet hij dat ze zich 
vaak nog kunnen ontwikkelingen, zeker als de ouders extra aandacht besteden aan 
de sociale vaardigheden. Daarnaast hangt het ook af van wat ze meekregen in de 
dagelijkse omgang met anderen. 
 
Het gaat er daarbij niet alleen om dat mensen met ASS weten hoe het moet, maar 
het zich ook eigen leren maken. Als het misgaat zullen ze moeten leren hoe zoiets in 
een volgende situatie opgelost kan worden, hoe het een andere keer anders moet. 
“Dus die sociale context hebben ze nodig om te revalideren, om hun handicap, daar 
waar het problemen oplevert, telkens aan te pakken en te kijken hoe het wél kan. En 
hoe vaker je dat doet, hoe beter je het je eigen maakt. Oefening baart kunst.” …  “… 
je maakt dus eigen hoe je contact maakt, dat integreer je. Zij maken dan anders 
contact, maar dat maakt niet uit, als ze het maar doen. Als ze thuisblijven en ze 
kruipen alleen achter de PC, dan wordt die handicap, die sociale vaardigheid wordt 
dan helemaal niet ontwikkeld.” (interview 6, 2010) 
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3.9 Voorwaarden scheppen 
 
 
 
 

Leg het mij uit en ik vergeet het. 
Laat het me zien en ik onthoud het misschien, 

maar betrek mij erbij en ik begrijp het. 
 

Chinees gezegde 
 
 
 
3.9.1 Iets extra’s nodig 
In hoofdstuk 3.4.4 hebben we al gezien dat er uit het literatuuronderzoek komt dat 
mensen met ASS voorwaarden voor zichzelf moeten scheppen om goed te kunnen 
functioneren. In het vorige hoofdstuk ‘Compenseren, camoufleren & trainen’ zijn al 
een aantal voorbeelden genoemd waardoor het voor mensen met ASS makkelijker 
wordt om hun werk goed te kunnen doen. Het zijn manieren om hun ASS te 
compenseren of camoufleren, maar het zijn deels ook al de condities die voor hun 
helpend kunnen zijn. Zoals de klinisch neuropsycholoog uitlegt: “… als je de 
diagnose gehad hebt, die heb je niet voor niets gehad, dus er zullen een aantal 
aandachtspunten zijn die toch met sociaal en communicatief functioneren te maken 
hebben. Dat zijn wel belangrijke competenties bij dit soort beroepen. Dus de kans is 
groot dat je tegen dingen aan gaat lopen en dat er dus iets extra’s nodig zal zijn, wil 
je het daarin redden.” 
 
Joep Boom heeft gemeld dat mensen met ASS kunnen werken binnen de sociale 
sector mits er bepaalde consequenties erbij voor lief genomen worden. José Martens 
van Rooyen zegt: “…het is natuurlijk heel belangrijk dat je hele goede 
omgevingsfactoren hebt, anders lukt het niet.” Iris meldt dat er ruimte nodig is om 
anders te mogen zijn en Alida Stukker ziet dat er nogal wat haken en ogen zitten aan 
het goed functioneren van iemand met ASS binnen deze sector. Wat houden die 
haken en ogen eigenlijk in? Aan welke (omgevings)condities moet dan voldaan 
worden? Wat houdt die ruimte om anders te mogen zijn in? Wat is dat ‘extra’s’ dat 
nodig is volgens de respondenten? Let wel, zoals al eerder in dit onderzoeksverslag 
gemeld is, dit zijn wederom voorbeelden en dus niet voor iedereen geldend! 
 
 
3.9.2 Persoonlijke condities 
Bij het Dr. Leo Kannerhuis wordt uitgegaan van vijf onderwerpen bij het begeleiden 
van mensen met ASS naar werk. Deze onderwerpen staan ook beschreven in de 
handleiding van het KIRA-project59. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de 
vaardigheden en kwaliteiten die iemand meebrengt. Maar ook naar welk netwerk, wat 
                                                           
59 De doelstelling van het KIRA-project is: ‘Het verbeteren van de mogelijkheden om mensen met  
  autisme naar een werkplek toe te leiden die aansluit bij hun mogelijkheden en interesse en  
  ondersteuning te bieden gericht op duurzaam behoud van die werkplek’ (www.leokannerhuis.nl,  
  2010). 
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voor achtergrond en wat voor persoonlijkheid iemand heeft. De neuropsychologische 
kant wordt bekeken, zoals hoe zit het met de manier van leren? En, wat Alida als  
een niet onbelangrijk onderwerp ziet: de motivatie. 
De persoonlijke motivatie vormt een belangrijke drijfveer. Iemand kan ervoor kiezen 
om ondanks de hoge energie-inzet toch graag de gewenste functie te willen blijven 
uitoefenen. Alida Stukker ziet bij haar cliënten dat die persoonlijke condities veel 
kunnen uitmaken: “…voor de één is motivatie een heel groot item. Dus dat moet je 
echt als meetlat erbij leggen. Bij anderen zijn weer andere items.” Iemand kan dan 
bijvoorbeeld bepaalde moeilijkheden op de koop toenemen. “Ja! Precies! De drive, 
hè, waarvoor gaat iemand warm lopen.” 
 
 
3.9.3 Inzicht in eigen kunnen 
Een ander onderwerp daarin is het hebben van ‘inzicht in het eigen kunnen’ en het 
‘vormen van een reëel zelfbeeld’. Alida Stukker vindt dit belangrijke items: “Ik denk 
dat een voorwaarde is dat je zelf goed weet wat je nodig hebt, waar jouw grenzen 
liggen en wat je nodig hebt aan netwerk.” Mensen met ASS kunnen door het inzicht 
en het reële zelfbeeld keuzes maken op basis van hun kwaliteiten en mogelijkheden 
die beter op hen persoonlijk afgesteld zijn. 
 
Alida wijst er wel op dat dit soms jaren kan duren: “…omdat er ineens een heel ander 
beeld is van de toekomst, van hun leven zelfs, wat ze kunnen. En dat is soms een 
rouwproces dat een paar jaar duurt en soms zal het nooit lukken om het te 
accepteren. Als het maar even goed gaat, dan gaan ze toch weer alle valkuilen in. Zo 
van: kijk, ik kan het wel. Maar dat ligt dus heel erg per persoon. Er zijn ook mensen 
die zeggen: “Nou oké, ik ben zo blij dat ik nu weet hoe het zit. Dus als ik daar en daar 
rekening mee hou, dan moet het maar iets anders dan dat mijn ideaal is.” Het kan 
betekenen dat mensen ervoor kiezen om wel binnen de sociale sector te blijven 
werken, maar dan op een lager niveau of met aanpassingen op de werkvloer. Ze 
leren daarbij rekening te houden met de eigen valkuilen: “…dat is eigenlijk het meest 
ideaal. En dat kan het best als iemand precies weet wat hij nodig heeft…” Er zijn er 
echter ook bij die uiteindelijk ervoor kiezen om over te stappen op een heel ander 
beroep, buiten de sociale sector. “Ja, dat ze zich daarin dan toch veel prettiger en 
rustiger voelen. En dan ook meer energie hebben om hun vrije tijd leuk in te vullen.” 
 
Een ander punt van aandacht is dat niet iedereen met ASS in staat is tot het 
verkrijgen van voldoende inzicht in het eigen handelen. Inzicht op het eigen handelen 
en zelfreflectie zijn namelijk niet de sterkste kanten van mensen met ASS. “Bij 
sommigen is het heel lastig, maar dat is wel het eerste, waarvan ik denk, waarnaar je 
moet streven. Dat iemands zelfbeeld reëel wordt. Dat is soms heel lastig. De ene 
leert het gewoon door erover te praten en ervaringen te bespreken. Een ander moet 
het echt aan de lijve ondervinden en dan nog blijft het elke keer opnieuw… dus dat is 
ook per persoon verschillend. Het klopt als je een reëel zelfbeeld hebt, dat is eigenlijk 
bijna wel de voorwaarde om succesvol te zijn in een nieuw traject, als je toch weer 
een passende plek zoekt. Anders ga je toch weer jezelf overschatten.” 
 
Het hebben van inzicht kan ook helpen bij het leren accepteren van de ASS, is de 
ervaring van Joep Boom: “…ik heb heel lang, voordat ik dit wist, ook in relaties en 
allerlei dingen, dat ik altijd dacht dat er iets met mij… dat ik iets kon veranderen of 
dat iets beter moest of dat het anders moest of dat het gewoon aan mij ligt. Maar met 
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dat Asperger bleek: een stukje is gewoon zo, zo ben ik en zal ik dat moeten 
accepteren. Het voelde in één keer alsof ik niet meer zo hard hoefde te werken of… 
dat ik meer respect kreeg voor mijn onvermogen. Daarvoor was het meer dat ik er 
boos op was of dat ik mij zwak vond, die dingen, maar toen ik de diagnose hoorde, 
toen was dat over. Nou ja, niet meteen, maar daarna… ja, dat ik er ook een stukje blij 
over was, een stukje opluchting…, dat het een naam had, maar ook: ik kan nu…, het 
ligt dus niet aan mij of een stukje kan ik gewoon niet, daarmee zal ik het moeten 
doen. Een stukje berusting. Dat merkte ik voor mezelf wel.” 
 
 

 
 
 
3.9.4 Ervaringen opdoen 
Wat kan helpen bij het krijgen van het inzicht, is door het te ‘ervaren’. Het ervarend 
leren blijkt een goede manier te zijn voor mensen met ASS om zich verder te 
ontwikkelen. Alida Stukker geeft hiervan een voorbeeld: “Als iemand dan 
bijvoorbeeld een MBO-opleiding niet op niveau 4 afrondt om naar het HBO te gaan. 
Nou, ik ga wel de HAVO doen en dan ga ik daarna naar het HBO. Dan probeer je wel 
in gesprek te blijven. Zo van: “Weet je nog hoe je stage ging, welke feedback je 
kreeg. Wat ging wel en wat niet? Weet je wat er voor een HBO nodig is?” “Ja, maar 
ik ontwikkel me nog steeds.” “Ja, dat is ook zo.” Ieder moet zijn eigen leven leiden, 
maar je probeert wel proactief dingen in te zetten als hulpverlener, als er nog contact 
is. Zodat mensen niet onnodig allerlei energie in dingen steken en negatieve 
ervaringen opdoen. Maar sommige mensen hebben dat nodig. Andere mensen 
hebben, door die negatieve ervaringen, ook helemaal geen reserves meer.” Er moet 
voor gewaakt worden dat iemand door slechte ervaringen niet vast komt te zitten en 
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daardoor niet meer verder wil. Het is dus ook belangrijk dat er succeservaringen 
opgedaan worden. Dana Popa ondersteunt deze insteek met dat wat zij ervaren 
heeft bij mensen met ASS. Ze ziet dat enerzijds gevoelens moeilijk naar voren 
gehaald kunnen worden, maar: “Sommige gevoelens blijven heel erg aanwezig, als 
ze eenmaal geschrokken zijn, dan kan die schrik heel lang, tot buiten proporties 
blijven…” 
 
Het ervaren helpt niet alleen bij het krijgen van het inzicht, maar ook bij het 
ontwikkelen van competenties. De GZ-psycholoog vertelde hierover al in het 
hoofdstuk over de ‘trainbaarheid competenties’, maar vertelt ook: “Er wordt 
bijvoorbeeld aangeraden dat kinderen naar een sportclub gaan, zodat ze weten hoe 
het werkt uit de eigen ervaring, dan leer je daar dus beter mee om te gaan.” 
 
 
3.9.5 Fysiek inspannen 
Een ervaring die Joep Boom opgedaan heeft, is dat het hem veel goed doet om 
fysiek inspannend werk te doen. Hij dan kan beter bij zichzelf blijven, in zijn ‘ik’ blijven 
zoals hij het noemt. Op die manier voelt hij een bepaalde rust en is hij beter in staat 
om aandacht te hebben voor de competenties die hij voor zijn werk nodig heeft. “Het 
lukt me het beste als ik zelf kan werken. Zoals in de landbouw, als ik ook zelf fysieke 
arbeid kan doen. Dan kan ik goed in mijn ‘ik’ komen en kan ik ook mensen goed 
begeleiden.” 
 
Het maakt voor hem dan ook verschil wat voor werk hij doet. Hij heeft als werkleider 
in de psychiatrie gewerkt met mensen die een hoger IQ hebben. Zij zijn meer in staat 
dingen zelf te doen. “Als werkleider moet je dat gaan aansturen en moet je telkens 
kijken hoe het ervoor staat bij de anderen. Dat vond ik een contradictie want dan 
kwam ik niet goed in mijn lijf en teveel in mijn hoofd terecht.” Bij mensen met een 
verstandelijke beperking is er meer begeleiding nodig en dus werkt hij mee. “Daar 
heb je niet dat je zoveel uit handen kunt geven, die moet je veel meer meenemen, 
dat je bijna continue samen met ze werkt.” 
 
Het voordeel dat hij ervaart bij deze werkwijze is: “Ik kan meer contact maken,  er is 
meer evenwicht… als ik goed fysiek iets kan doen. Het compenseert bij mij heel veel. 
Ik kan daardoor alle prikkels veel beter ‘handelen’. Dat had er ook mee te maken 
waarom ik heel graag activiteitenbegeleider wilde worden en bijvoorbeeld clown. 
Maar ook waarom ik graag in de thuiszorg werk, nu zelfs als huishoudelijk 
medewerker en niet als verzorgende. Als ik heel erg aan het ‘doen’ ben, dan kan ik 
alles beter hanteren, of zo. Ik weet niet hoe dat werkt, maar in elk geval zorgt het 
ervoor dat ik dan… Een soort firewall denk ik nu aan, dat het fysieke letterlijk… Dat 
prikkels in het hoofd allemaal grenzeloos binnen kunnen komen, kan het nu 
makkelijker: dit mag nu wel naar binnen komen en dit niet. En ook: ik heb mijn plan 
en dit komt me nu even niet uit. Ik ben letterlijk veel beweeglijker, letterlijk flexibeler 
ook in mijn hoofd. Doordat ik met mijn handen kan doen, word ik in mijn hoofd 
flexibeler en als ik te veel moet … aansturen, …dat is eigenlijk toch wel heel erg het 
hoofdgebeuren en ik vind het heerlijk. Ik ben ook veel in mijn hoofd bezig, 
bijvoorbeeld met de clownerie of met activiteiten begeleiden, maar dan is het meer… 
Dan heeft het hoofd een ander functie en komt er een soort vrije stroom op gang. 
Mijn intellect gaat dan niet in de piekerfase of niet in de moeilijke kronkels, maar dan 
wordt deze vrij gezet.” 
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3.9.6 Aanpassen werktijden & -niveau 
Het inzicht kan ook opleveren dat het mensen met ASS duidelijk wordt dat de energie 
die ze kwijt zijn aan het doen van hun werk niet opweegt tegen wat het hen oplevert. 
In hoofdstuk 3.8.6 hebben we al kunnen zien dat het mensen met ASS doorgaans  
veel energie kost om hun beperkingen te compenseren. Daarbij meldt Alida Stukker 
dat mensen met ASS heel vaak een ander werktempo hebben. Vaak is het 
langzamer doordat ze alles preciezer doen, zoals eerder besproken is. Het kan 
echter ook anders: “Sommigen hebben ook een veel sneller tempo en zijn daardoor 
veel sneller moe. Maar doen dan bijvoorbeeld drie keer zoveel als een ander in dat 
uur. Als ze een fulltime baan willen, dan moeten ze echt leren om dat te doseren of 
toch maar accepteren dat ze niet fulltime kunnen werken.” 
 
Iemand met ASS kan er dus voor kiezen om minder uren te werken en de werktijden 
wat meer te verdelen. Een voorbeeld komt van Karen Berman, loopbaanadviseur en 
autismecoach bij een re-integratiebureau in Groningen. Het is voor haar belangrijk 
dat ze haar vak kan uitoefenen, ook al moet ze er veel voor laten. Ze kiest er daarom 
voor om dit werk 12 uur in de week te doen, verdeeld over drie ochtenden in de week 
met telkens één dag ertussen. “Het kost me heel veel energie … de dagen 
tussendoor heb ik hard nodig om bij te komen, om te herstellen van de inspanning… 
Ik slaap elke middag twee uur en dat heb ik ook echt nodig.” Als ze dat niet doet krijgt 
ze hoofdpijn en allerlei andere verschijnselen die gepaard gaan met overprikkeling, 
zoals woede-uitbarstingen. “Maar als ik ’s middags ga slapen, dan ben ik daarna 
weer fit en kan ik nog een paar uur goed functioneren.” (Berman, 2010) 
 
Joep Boom zet daarbij de kanttekening dat dit financieel niet altijd mogelijk is. Als er 
een ander is die hoofdkostwinner wil zijn, dan kan het. “Je kunt dan bijvoorbeeld drie 
halve dagen werken en zodat je het kunt behappen, omdat er toch iemand is met 
genoeg inkomen.” Hij hoort en ziet van anderen dat zij het zo oplossen en op het 
moment heeft hij er zelf ook voor gekozen om parttime te werken. 
  
Is het financieel niet mogelijk, dan kan er nog gekozen worden voor werk onder het 
eigen niveau. Joep Boom ziet dat hij of minder moet werken of onder zijn niveau om 
alle aspecten, die in zijn leven een rol spelen, aandacht te kunnen geven. Bij het Dr. 
Leo Kannerhuis kreeg hij destijds het advies: “Dan moet je misschien wel genoegen 
nemen met werk dat onder jouw kunnen of onder jouw niveau is. De uitdaging moet 
je niet meer halen uit je werk maar uit andere dingen. Je moet het zo zien dat je lager 
in moet zetten om energie over te houden voor andere dingen.” Hij is in de loop van 
de jaren gaan inzien dat ze gelijk hadden hem dit te adviseren. Hij werkte 40 tot 60 
uur en kon daardoor geen relatie of vriendschap aanhouden. Dat was voor hem 
telkens de sluitpost: “Dat was voor die ander ook wel pijnlijk, want dan was ik bezig 
met het werk en zei ik: “Nee, het kan niet, want ik moet weer naar huis.” Of ik was 
moe. Het werk ging altijd voor.” Alida Stukker ziet dat ook gebeuren: “Sommigen zijn 
succesvol, maar dat zijn toch vaak de eenvoudigere baantjes.” 
 
De keuze voor een ‘eenvoudiger baantje’ levert echter ook een spanningsveld op. 
Het werken op een lager niveau functie betekent weliswaar dat Joep het werk beter 
aankan, daardoor niet zo snel overvraagd wordt, maar dat het hem intellectueel niet 
uitdaagt: “…dan voel ik me op den duur gedeprimeerd, omdat ik heel veel van mijn 
kwaliteiten, van de dingen die ik in huis heb, niet kwijt kan in het beroep. … Nu gaan 
al die andere dingen voor en dan wil ik eigenlijk toch weer terug naar waar ik eerst 
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zat met het werk, maar dat is… Ik denk niet dat het kan. Ik zie wel dat het nu werkt. 
Ik heb een hele hoop stappen terug gedaan én dat ik voor een heleboel andere 
dingen ruimte heb. En toch blijft het wrikken, want ik wil steeds weer op mijn niveau 
werken. Daar heb ik ook die ondersteuning voor gevraagd. Iemand die me heel erg 
confronteert, letterlijk, met: “Weet je nog waarom je dat hebt gedaan?”” 
 
 
3.9.7 Omgevingscondities 
Er zijn dus een heel aantal persoonlijke condities die helpend zijn, zoals: de keuzes 
die iemand maakt om het werk te kunnen blijven uitvoeren, de motivatie, het opdoen 
van ervaringen en inzichten. Er zijn echter ook een aantal condities die buiten de 
persoon zelf georganiseerd kunnen worden. 
Er is bij de mogelijkheden tot compenseren al gesproken over het inzetten van hulp 
van anderen. Dit is ook één van de omgevingscondities die door de respondenten 
genoemd worden. De inzet van de hulp van anderen vormt een heel belangrijke 
voorwaarde. Zij kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen met ASS wat uit de 
‘sociale wind’ gehouden worden. Liesbeth van Londen vertelt: “… je hebt mensen die 
eigenlijk rete slim zijn, heel goed alles weten en feitenkennis tot en met, maar 
contactueel eigenlijk niet zo handig zijn. Hele knappe dokters heb je, die wel heel 
goed de diagnose kunnen stellen, maar die je niet moet vragen of ze dat ook willen 
behandelen.” Daar zou iemand anders de taak van de persoon met ASS over 
kunnen nemen. Ook Baukje van Kesteren ziet dat mensen met ASS in de medische 
wereld heel goed werk kunnen verrichten. Hierbij zijn namelijk ook beroepen die 
minder vaardigheden op het sociale vlak vragen, maar juist wel precisie en 
nauwgezet kunnen werken verlangen, bijvoorbeeld in een laboratorium. Het zijn vaak 
mensen die heel veel kundigheid op een bepaald gebied hebben. Soms kan het werk 
zo worden verdeeld dat een collega de meer communicatieve taken vervult.  
 
Er zijn mensen met ASS die de vaardigheden op sociaal vlak beter beheersen, maar 
ook door hen wordt de hulp van anderen als helpend gezien. Joep Boom zegt 
hierover dat het heel belangrijk is dat iemand gedragen wordt door de collega’s: “Dat 
die er doorheen kunnen kijken, dat die gewoon zien dat de kern, de kwaliteiten van 
Asperger opwegen tegen de andere dingen. Misschien heeft het wel te maken met 
flexibiliteit. Dat mensen daar beweeglijk in kunnen zijn. Je hebt mensen die dat niet 
zo stoort…” Er zijn collega’s die juist graag gebruikmaken van de kwaliteiten die hij te 
bieden heeft. Over een collega vertelt hij: “Ik had een collega, een coördinator, die 
zei: “Is het weer zover, Joep?” en die kon ermee lachen, omdat het haar ook heel 
veel bracht. Zij moest coördineren en als ze zat met dingen waar ze echt niet 
uitkwam en dan zei ze: “Goh Joep, ik moet toch even bij jou spuien.” en dan praatten 
we een kwartier en dan was zij heel blij, want ik kan ook rationeel en met meer 
afstand kijken naar de dingen.” 
 
Een ander voorbeeld gaat over een collega die goed is in het uitzetten van de grote 
lijnen: “Ik kan ook wel grote lijnen uitzetten, maar dat kost me veel meer moeite en 
energie door mijn Asperger. Ik houd me liever bezig met details en de inhoud. Hij 
was niet zo van de details. Dat kon hij niet zo goed. … hij was in bepaalde dingen 
echt te kort door de bocht en dan was hij heel blij met mij, want dan werd het een 
prachtig verslag, dan ging ik heel erg… Hij zette echt die grote lijn neer, in één zin en 
dan werd die zin na een minuut heel genuanceerd. Op het moment dat ik mij verlies, 
zo’n persoon die heel erg pragmatisch is, die trekt mij daar ook weer uit, uit die 
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nuancering. Dus het werkt naar beide kanten. Je remt elkaar af en je helpt elkaar…” 
Het kikt met bepaalde mensen juist heel goed. Er ontstaat een soort chemie 
waardoor het geen ‘sta in de weg’ hoeft te zijn en de kwaliteiten elkaar juist kunnen 
aanvullen, vindt hij. Het zijn vaak mensen die heel helder zijn in hun communicatie, 
zeggen wat ze bedoelen, en die soms door anderen iets te direct gevonden worden. 
“Als mensen heel pragmatisch zijn of heel straight en heel duidelijk dan weet je wel 
wat je aan ze hebt. Dat gaf mij wel vaak heel veel rust en heel veel zekerheid, dan 
was ik ook in nieuwe situaties veel minder weifelend of onzeker of durfde ik ook 
letterlijk meer te doen vanaf het begin. Ik had dan zoiets: als het niet goed is, dan 
hoor ik het wel.” Hij besluit zijn verhaal met een de kanttekening: “Het vraagt denk ik 
wel veel van… collega’s... Want voor de cliënt heeft een Asperger, denk ik, heel vaak 
veel te bieden. Maar voor collega’s, denk ik, dat de nukken en de grillen, zoals met 
die blokkades, dat ik even te veel met mezelf bezig ben en dat die ander ook voelt 
van: “Hij is nu uit contact.” Dat vraagt veel.” 
 
 
3.9.8 Netwerk 
José Martens van Rooyen meldt dat netwerken geen sterke kant is van mensen met 
ASS: “Zitten ze in hun eigen straatje, dan lukt het wel, maar dan doen ze het vaak 
ook niet helemaal lekker.” Toch is het hebben van een goed netwerk voor hen wél 
belangrijk. Daarover is in hoofdstuk 3.8.5 al het één en ander gezegd. Alida Stukker 
wijst echter nog op een aandachtspunt. Het netwerk kan namelijk óók belemmerend 
werken: “Het is heel belangrijk dat zo’n netwerk goed in elkaar zit. Dat het ook weer 
niet belemmerend werkt, wat ook wel weer eens zo kan zijn. Bijvoorbeeld familie, 
partner of vriend, die dat heel anders ziet en het overschat, stimuleert of afremt, die 
geen reëel beeld heeft van wat wel mogelijk is en wat niet. De belangrijkste 
voorwaarde is dus echt: wat is nou een reëel beeld, wat is er nu wel en niet mogelijk. 
… Dat hij het zelf weet. Dat zijn omgeving dat weet. Hoe gaat hijzelf daarmee om? 
Hoe kan hij zoveel mogelijk zelf, ook al heeft hij ondersteuning, de regie houden? Dat 
is natuurlijk het mooiste! Je hebt ook de regie als je zegt daarbij heb ik die 
ondersteuning nodig, want jij weet waarom, wanneer en bij wie.” 
 
 
3.9.9 Duidelijkheid & structuur 
Eén van de over het algemeen bekende kenmerken van mensen met ASS is de 
behoefte aan duidelijkheid en structuur. Ook de respondenten melden dit als 
voorwaarde voor mensen met ASS om goed te kunnen functioneren. De 
ondersteuning van anderen ziet de GZ-psycholoog terug in het aanbrengen van die 
duidelijkheid en structuur: “…duidelijkheid heeft wel te maken met externe structuur, 
duidelijke taakafbakening, het liefst visueel ondersteund.” Het geeft mensen met ASS 
houvast als taken een herhalend patroon hebben, dat het consequent is. 
 
Joep Boom vertelt dat hij in het diagnostisch rapport van het Dr. Leo Kannerhuis de 
volgende adviezen kreeg: het afbakenen van tijd, taken en doelen, het samenstellen 
van een haalbare planning, prioriteiten stellen en halen, afbakenen van hoeveelheid 
te verwerken informatie, efficiëntie bij het uitvoeren van taken, overzicht over 
verschillende situaties verkrijgen, inzichtelijk maken van taken en situaties, één-op-
één-situaties, prikkelarme omgeving, ondersteuning bij overleg en in het 
communiceren met collega’s. “Maar eigenlijk die eerste punten die ik benoemde: het 
afbakenen van tijd, taken en doelen, het samenstellen van een haalbare planning, 
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prioriteiten stellen en halen, afbakenen van hoeveelheid te verwerken informatie, ik 
kon dat dus allemaal niet goed. Het was geen chaos, want ik deed het dus allemaal 
wel, maar het was eigenlijk veel te veel. Andere mensen stellen veel eerder 
prioriteiten en ik nam alles dat ik belangrijk vond, dat moest gewoon gebeuren. Dus 
ik had ook veel te veel trajecten lopen…” 
 
De structuur en de kaders moeten duidelijk zijn, vindt ook Dana Popa. Ze denkt dat 
het dan makkelijker functioneert voor mensen met ASS zelf, maar daarmee ook in 
het samenwerken met hen. “Nou, ik kan me voorstellen als je dezelfde omgeving 
houdt, dat je iemand in dezelfde ruimte, dezelfde eigen spullen… als je samenwerkt, 
als je bijvoorbeeld samen een groep leidt, dat je van te voren goed bespreekt en 
afstemt… dat dit meer van zinvol belang is dan als je met z’n tweeën werkt en geen 
van beiden ASS hebt… Dus als je daar een beetje rekening mee houdt, dat het 
soepeler en makkelijker verloopt, als de kaders vaster zijn en je daarover goede 
afspraken maakt… en als je naar elkaar toe uitspreekt wat de verwachtingen zijn…” 
 
Structuur en duidelijkheid zijn thema’s die bij José Martens van Rooyen gedurende 
het hele gesprek terugkomen. Een voorbeeld dat ze geeft is dat het maken van een 
programma, wat er in een week gebeuren moet, lastig is voor iemand met ASS. 
Daarbij kan hij of zij hulp gebruiken, meldt ze, door de taken in “hapklare brokken” te 
verdelen. “Ja, en dat moet je ook heel strak doen, want ze hebben ook last van 
startproblemen. ... Dus ze hebben last van het starten, en als ze eenmaal bezig zijn, 
gaan ze ook door. Je moet met ze afspreken: na anderhalf uur ga je tien minuten 
lopen.” Het is niet alleen dat er duidelijkheid qua structuur moet zijn, maar ook in hoe 
iemand aangesproken wordt: “…zeg niet wat je niet wilt, maar zeg wat je wel wilt. 
Want als je tegen mij als ASS-er zegt: “Dat moet je niet doen!”, dan gaan bij mij alle 
bellen rinkelen en zeg ik: “Wat moet ik dan wel?”” 
  
De klinisch neuropsycholoog beaamt dat duidelijkheid en structuur wel twee hele 
belangrijke aspecten zijn. “Ik denk dat voorwaardes zijn, en dat geldt voor heel veel 
mensen met autisme, dat de situatie waarin zij werken in elk geval heel helder moet 
zijn. Dus: duidelijk zijn, dit is de opdracht. Bijvoorbeeld als iemand als therapeut 
werkt volgens een bepaald protocol, waarin duidelijk is: dit gaan we doen tijdens de 
behandeling, dit zijn de stappen die we nemen en de sessie duurt zo lang. Iemand 
die inhoudelijk goed is voorbereid, daarvan kan ik me voorstellen dat je dan een heel 
eind kunt komen. Dat zijn in ieder geval op z’n minst de voorwaarden waarbij iemand 
met autisme, ik denk trouwens de meeste mensen wel, maar mensen met autisme 
zeker, baat kan hebben. Een andere manier om tegen de problemen van autisme 
aan te kijken, is dat het probleem vaak zit in het omgaan met open situaties. Dit zijn 
situaties waarin zelf moet worden ingevuld wat je rol is of wat er van je verwacht 
wordt. Mensen met autisme functioneren het beste in gesloten situaties, waarin de 
regels duidelijk zijn, zodat ze weten: als ik me daaraan houd, dan gaat het goed. Dan 
voelen ze zich veilig. Ik denk dat dit iets heel basaals is waarmee je rekening moet 
houden. En dan kan ik me inderdaad voorstellen… Ik ken bijvoorbeeld iemand met 
autisme die op een crèche heeft gewerkt, onder andere in de omgang met de 
kinderen. Dat was daar heel erg goed gestructureerd, ze stond er bovendien ook niet 
helemaal alleen voor. Dat was duidelijk een situatie waarbij iemand best goed 
empathisch is, maar die zou het niet redden als het minder gestructureerd was 
georganiseerd. Dat zal mensen met autisme helpen.” 
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Hij levert nog een duidelijk voorbeeld van wat er kan gebeuren als de houvast aan 
duidelijkheid en structuur gemist wordt. “Ik heb ook een tijd op een geriatrische 
afdeling gewerkt, dus met ouderen. Op een bepaald moment kwam een 
gepensioneerde hoogleraar theoretische natuurkunde met de vraag, eigenlijk kwam 
zijn vrouw met de vraag: “Goh, hij is de laatste tijd zo chaotisch en vergeetachtig, zou 
er iets van dementie spelen? Dat is eigenlijk een beetje gaande sinds hij met 
pensioen is als hoogleraar.” Ik ben toen als neuropsycholoog onderzoek gaan doen 
en ik merkte dat hij zelfs beter was dan mensen die ik normaal zag. Dus daar vond ik 
eigenlijk niks. Al gaandeweg kwamen we er wel achter, ja, maar er spelen ook 
andere dingen. In elk geval was de conclusie uiteindelijk: deze man heeft eigenlijk 
gewoon zijn hele leven autisme gehad, van het Asperger-type. Hij heeft… nou ja, 
theoretisch natuurkunde, het onderwerp zou ook heel goed bij autisme kunnen 
passen… hij was heel goed in het geven van colleges, maar als je dan bedenkt wat 
de condities waren waarin hij gewerkt had, die waren heel duidelijk en heel 
gestructureerd. En waarom kreeg hij in een keer problemen? Zijn werk hield op, die 
structuur viel weg en alles ging even fout. Zelfs zo dat de mensen uit zijn omgeving 
dachten: “Hij is misschien wel aan het dementeren.” Wat dus niet zo was. Hij kreeg 
uiteindelijk alsnog, als 70-plusser, de diagnose.” 
 
 
3.9.10 Eén-op-één-situaties 
Joep Boom kreeg in het diagnostisch rapport van het Dr. Leo Kannerhuis het advies 
om te werken in één-op-één-situaties. Op het moment werkt hij bij de thuiszorg als 
verzorgende en doet hij huishoudelijk werk bij ouderen en terminaal zieken: “…dat is 
allemaal één-op-één, alles is afgebakend.” Hij merkt dat dit voor hem goed werkt. 
“Het werk inhoudelijk bevredigt me niet, maar het doet me wel heel goed omdat het 
één-op-één is. Ik heb dit in al mijn werk in de zorg altijd gezien. Op het moment dat ik 
me los kon maken uit de groep en met bewoners één-op-één kon werken dat het me 
heel erg goed deed. Dan had ik weer de rust en kon ik weer al die kwaliteiten goed 
toepassen. Zodra ik weer in de groep kwam, of meer met een collega moest werken 
en in de groep, dan moest ik én die collega in de gaten houden, dat ik daarmee 
moest communiceren en kijken of we op één lijn waren en een heleboel van die 
dingen én ik moest met die bewoners een heel groepsproces in. Ik snap nu wel met 
Asperger dat dit allemaal veel moeilijker is.” 
 
Het voordeel dat hij daarbij ziet, is dat door één-op-één-processen hij ook veel 
minder last heeft van andere prikkels. Als er op het werk zich dingen hadden 
voorgedaan, gedoe met collega’s onder elkaar of met cliënten, dan had hij dat vaak 
niet in de gaten, omdat hij zich kon concentreren op de cliënt waarmee hij op dat 
moment werkt. De rest kon hij dan afsluiten. “Ik kreeg daar allemaal heel weinig van 
mee, omdat ik gewoon de hele tijd één-op-één gewerkt had. Daar kreeg ik dus 
energie van en ook kon ik uitrusten, of zo. Toen ik mijn baan had opgezegd en weer 
terugwilde, kon ik wel blijven werken, maar moest ik wel de hele dag in een team 
gaan werken. Dat werd voor mij heel zwaar. Toen ging het ook mis. Of mis… Het 
waren heel veel van die dingen die ik al heel lang had kunnen compenseren, maar 
die kon ik niet meer compenseren omdat ik de hele tijd in een team moest werken. … 
Maar één-op-één doet me dus heel erg goed, geeft mij rust en dan kan ik het ook… 
dan is het voor mij toch prikkelarm.” 
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De klinisch neuropsycholoog meldt dat één-op-één-begeleiding heel goed kan gaan 
en dat is ook de ervaring van Alida Stukker. “De dingen die meestal wel goed gingen 
waren de één-op-één-contacten en… dat is bijna nergens waar je dat alleen maar 
hebt. Sowieso in de opleiding, je maakt toch al meer… dan alleen maar individueel. 
In het werkveld ook eigenlijk. Je gaat toch in een team werken, je moet je in een 
organisatie kunnen voegen.” In een groep als assistent lukt vaak nog wel, maar het 
overzicht hebben in groepen is vaak toch wel lastig. 
 
De GZ-pscholoog vermoedt dat het voor mensen met ASS zowel lastig is in een 
groep als één-op-één. Een groep heeft een eigen dynamiek en een eigen subjectieve 
beleving en is misschien mogelijk nog wel lastiger: “Het ene is nog goed te doen door 
te kijken en te weten, als ik het zo niet doe, doe ik het zo, dat is normaal en kun je 
het bijstellen, maar in een groep heb je er nog minder grip op.” Wat in zijn ogen in elk 
geval belangrijk is binnen dat contact, dat er: “…geen beroep wordt gedaan op het 
vermogen van de subjectieve beleving van de ander. … Op het moment dat dit wel 
van belang is, dan gaat het mis.” 
 
 
3.9.11 Doelgroepen 
Er is in voorgaande hoofdstukken al gesproken over verschillende doelgroepen 
waarvan de respondenten zien dat mensen met ASS daar goed mee overweg 
kunnen. Baby’s, kinderen en jongeren zijn daarin genoemd. Maar ook mensen met 
een verstandelijke beperking en ouderen worden door de ervaringsdeskundigen als 
prettige doelgroepen ervaren. 
 
Joep Boom vertelt: “We werkten heel veel met MCG’s60 en met mensen met 
autisme… Dus mensen met een lichamelijke handicap en een verstandelijke 
beperking.” Het voordeel, dat hij merkte met het werken met deze doelgroep, is dat 
deze mensen doorgaans heel duidelijk zijn. “Nou, niet allemaal, ook met dementie 
niet, je hebt ook mensen die zich erg in zichzelf terugtrekken. Bij veel vormen van 
dementie, of wat je vaak toch ook ziet bij mensen met gedragsmoeilijkheden of met 
gehandicapten, bij al die groepen zie je vaak dat die mensen heel duidelijk zijn in hun 
gevoelens en hun affectie. … Er valt een soort drempel weg en dat is voor mij ook 
wel heel lekker en duidelijk. Dat is, denk ik, ook waarom ik heel graag contactclown 
speel, want dan is het heel grijpbaar. Je weet als iemand je wegduwt: ik heb niet 
goed gereageerd en dus moet ik dat anders doen.” 
 
Ook merkt hij dat hij een stukje intuïtie ervaart, juist naar mensen met een diepe 
verstandelijke beperking of met dementerende ouderen. “Ik weet niet goed hoe ik dat 
moet zeggen… Ik voel ook dat die ander dat vaak snapt. Die gehandicapte voelt dat 
naadloos aan: dat is er een van ons of die… ik weet niet… Dat zie ik ook bij oudere 
mensen met dementie, beginnend, die nog gewoon goed kunnen praten of 
zelfstandig wonen. Vroeger in de thuiszorg heb ik dat ook gehad dat mensen zeiden: 
“Ik heb nog nooit echt het verhaal aan iemand kunnen vertellen en ik schrik er 
gewoon van dat ik het aan jou vertel.” Zij voelen toch dat ze iets… er is iets, een 
chemie…” 
 
                                                           
60 MCG staat voor Meervoudig Complex Gehandicapt. Mensen met een meervoudige complexe  
  handicap hebben zowel een ernstige verstandelijke handicap als ernstige motorische beperkingen.  
  Vaak is er ook sprake van gezichts- of gehoorstoornissen en epilepsie (www.bosk.nl, 2010). 
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Joep ziet dat hij vanuit eigen behoeften als vanzelf het juiste doet voor anderen. 
Vooral als het gaat om mensen met ASS. In de tijd dat hij nog niet van zijn eigen 
ASS wist, ging hij wel vanuit een ‘weten’ rustiger met mensen met ASS om, met veel 
minder prikkels en minder praten. Hij zag dat tijdens het werk ook bevestigd. De 
cliënten voelden zicht op hun gemak bij hem en dat werd ook door collega’s 
opgemerkt. “Die zeiden: “We zien wel dat er iets tussen jullie is.” Later dacht ik: “Ja, 
misschien heeft het wel te maken dat het ook wel vaak eigenbelang was. Dat het niet 
alleen voor de cliënt goed was. Wat voor hem goed was, was ook goed voor mij. Dus 
ik was eigenlijk continue bezig om mijn eigen randvoorwaarden te stellen, om goed te 
kunnen functioneren. En die waren toevallig ook voor hen goed. Ik hield ook niet zo 
van veel bombarie of toeters en bellen. Ik hield ook van orde, rust, regelmaat en 
reinheid, al die dingen, dus dat komt voor mensen met autisme heel goed uit.” 
 
 
3.9.12 Pauzes 
Dat contact en de communicatie niet altijd even soepel verloopt, blijkt vooral in een 
‘openere situatie’, zoals de klinisch neuropsycholoog al verteld heeft bij de helpende 
en belemmerende kanten van ASS. Pauzes vormen zo’n open situatie: “…waarin je 
dan een soort babbeltje moet gaan houden, waarbij je zelf moet invullen waarover je 
het dan moet gaan hebben.” (interview 1, 2010) 
 
Liesbeth van Londen merkte in de uitleg van de subgroepen al op dat de stille en 
teruggetrokken mensen zich wat afzijdig houden van de groep. Tijdens een 
(lunch)pauze kiezen ze er bijvoorbeeld liever voor om naar buiten te gaan, een krant 
te lezen of een kruiswoordraadsel op te lossen, dan met het hele team koffie te 
drinken. Alida Stukker ziet dat het doorbrengen van een pauze in een kantine haar 
cliënten meer kunnen vermoeien dan het eigenlijke werk. “Sommigen hebben niet 
zo’n moeite met een praatje maken, maar wel met het afstemmen, die ook maar 
doordenderen. Sommige anderen denken: laat me alsjeblieft. Terwijl collega’s 
denken: hij hoort erbij, we gaan hem gezellig erbij  betrekken. Soms is daar wel 
begrip voor, kan het anders. Gaat hij in het hoekje zitten of wordt er gezegd: “Ga jij 
maar een wandeling maken”, zonder dat zij denken dat het vervelend is voor die 
persoon. Zonder dat ze eisen dat hij normaal meedoet. Het is verschillend wat er op 
zo’n werkplek verwacht wordt. Dus die pauzes zijn vaak wel lastig. Sommige mensen 
weten niet precies wat ze kunnen bespreken. Zij vinden alle verhalen van anderen 
vaak ook niet zo interessant.” 
 
Pauzes met anderen zijn dus niet altijd een pretje. Iemand met ASS kan in contact 
met anderen al vlug het gevoel hebben een ‘vol’ hoofd te hebben. De ervarings-
deskundigen melden dan ook dat zij het daarom wel nodig hebben om regelmatig 
‘pauzes’ voor zichzelf alleen in te lassen. Deze pauzes kunnen bestaan uit dat wat 
onder andere Liesbeth en Alida al gezegd hebben, maar ook door zich kort terug te 
trekken tijdens de werkzaamheden op de werkdag zelf. Joep Boom meldt hierover: 
“…ik rook niet en ik heb nooit gerookt, maar ik ging wel heel vaak even een paar 
suikerklontjes eten of even een slokje water drinken of even naar de wc, terwijl ik niet 
hoefde, maar even letterlijk me in een ruimte afsluiten. Ik ging dan mijn handen 
wassen of even op de wc zitten. Heel basaal natuurlijk, misschien zelfs wel heel 
banaal, maar dat soort dingen, dat zijn van die foefjes. Of even een rondje lopen.” 
Een andere oplossing die hij heeft om de overgang te maken naar een pauze mét 
anderen is: “…dan gingen zij allemaal pauze houden en dan ging ik nog even 
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rommelen en dat vond ik heerlijk. Dan ben ik even alleen. … Maar dan kon ik 
gewoon even op mijn manier en op mijn tempo genieten van de rust en de spullen 
om me heen of de dieren en het land of de activiteitenbegeleidingsruimte, of in welke 
context dan ook, vóór ik de pauze nam. Van daaruit kon ik dan de pauze maken.” 
Het is een manier om even tijd voor zichzelf te kunnen hebben, maar ook: “…dat ik 
het nodig had om überhaupt die overstap te kunnen maken. Ik kon niet van het ene 
drukke in het andere drukke. Dan moest er even een sluis inzitten en die sluis zat in 
dat rustige. Hetzelfde deed ik daarna weer. Niet altijd. Als ik leuke gesprekken had 
met mensen, dan was het wel goed en bleef ik wel tot het einde. Maar vaak ging ik 
vijf of tien minuten van te voren al weg, ging ik al laarzen aandoen of een beetje 
rommelen of wat werk voorbereiden. Dat was ook weer omdat ik daarna weer in de 
mallemolen kwam met al die cliënten. Om dat beter te kunnen behappen, moest ik 
even zelf iets gedaan hebben.” 
 
Bij Iris is het wat minder makkelijk om overdag een pauze te nemen: “Het liefst zou ik 
overdag nog wel vaak een half uurtje even willen liggen, of even bijkomen. ... We 
hebben geen plek daarvoor. Dat moet ook een stille plek zijn waar je niet zomaar 
gestoord kan worden.” Zij heeft daar een andere manier op gevonden: “…als ik ’s 
avonds thuiskom, dan ben ik wel even klaar met contact met de wereld. Dan heb ik 
lekker mijn twee huisdieren en hoef ik even niets meer. … Ik ben dan moe, ook moe 
van mensen om me heen. Overdag ben ik uiterst contactueel bezig. Ik heb een 
werkplek waar ik te midden van collega’s zit. Ik heb genoeg prikkels en ’s avonds 
hoef ik gewoon even niet meer.” Op haar werk zet ze haar ‘cocon’ open, probeert ze 
mee te gaan in de vibraties van uitstralende gedachten en gevoelens en kan ze 
daardoor ook beter de omgevingsprikkels hebben. ’s Avonds sluit ze zichzelf af van 
die prikkels en sociale interactie en kan ze weer bijkomen. 
 
 
3.9.13 Gevoeligheid zintuiglijke prikkels 
Tijdens het interview is de vraag aan de respondenten voorgelegd of een 
‘prikkelarme ruimte’ voor mensen met ASS nog een voorwaarde is om hun werk 
goed te kunnen doen. Baukje van Kesteren overdenkt deze vraag en kan niet persé 
concluderen dat het een prikkelarme ruimte moet zijn. Ze meldt: “…ik denk dat het 
wel heel erg scheelt… het type prikkels dat iemand kan verdragen en de hoeveelheid 
en ook… als het bij het werk hoort dat het dan beter te verdragen is dan als dat niet 
bij het werk hoort. Ik kan bijvoorbeeld zelf heel slecht tegen achtergrondmuziek. Maar 
de gewone geluiden die bij het werk horen, wat nu eenmaal moet gebeuren, dat kan 
ik een stuk beter verdragen en dat zal voor meer mensen zo zijn. Het heeft er onder 
andere mee te maken waar mijn aandacht is: muziek verdraag ik soms wél goed als 
ik er doelbewust naar luister. Niet als ik mijn aandacht bij iets anders heb.” 
 
Alida Stukker reageert op het voorbeeld met: “Dat kan. Maar voor sommigen is dat 
niet nodig, die prikkelarme ruimte. Er zijn mensen met autisme die prima tegen 
drukte kunnen, maar die hebben dan weer andere afbakeningen nodig. Dus dat is, 
denk ik, heel persoonlijk.” Ook Dana Popa zegt dat dit niet automatisch voor iedereen 
met ASS geldt: “…vroeger dacht ik ook heel erg aan een prikkelarme omgeving. Nu, 
naarmate ik meer mensen afwisselend zie, merk ik dat dit niet bij iedereen even 
belangrijk is. Dat daarin ook meer een afwisseling is. Ik denk daarom ook dat het van 
te voren bespreken en het goed met elkaar om de tafel gaan zitten, om de 
voorwaarden duidelijk te bespreken, dat dit ook meer zal kunnen opleveren. We 
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gaan er vanuit dat het zo zou moeten zijn, maar in de praktijk merk je ook dat niet 
iedere mens met ASS hetzelfde is, dus zeg ik altijd heel eigenwijs: “Ga het nou in 
eerste instantie bespreken!” Wel is het soms dat je er niet meteen achter komt, 
omdat de mensen, dat is wel iets dat me opvalt bij mensen met ASS, niet altijd 
kunnen vertellen of ze ergens last van hebben of niet, daar komen ze dan pas later 
achter… door het te ervaren… Maar over het algemeen is het beter om het te 
bespreken, omdat je het toch over volwassenen hebt, dan hebben ze toch enigszins 
ervaring in hun leven en dan kunnen ze dus aardig vertellen wat ze wel of niet fijn 
vinden of hoe zij zelf functioneren.” 
 
Iris heeft een goed beeld van de zintuiglijke prikkels die voor haar belemmerend zijn. 
Geluidsoverlast is daarvan één voorbeeld, maar ook temperatuur en frisse lucht 
hebben haar aandacht. “Op school zijn ze nu al anderhalf jaar bezig met een 
verbouwing. Dat betekende dat ik tijdens het lesgeven wel eens ben gestoord door 
drilboren in beton. Dan kan ik eigenlijk net zo goed ophouden, daar word ik helemaal 
gek van. De directie had besloten in het restaurant met behulp van kamerschermen 
nog een extra lesruimte te creëren, omdat we ruimte tekort hadden. Ik werd daar 
ingedeeld en heb vanaf het begin geweigerd om daar te staan. Ik doe het niet. Het 
kost me veel te veel energie, ik kan geen sociale veiligheid bieden aan de studenten 
en studenten raken afgeleid. Ik weet nu al dat ik aan het einde van die les meer dan 
uitgeput ben, omdat ik steeds bezig ben met alles om me heen en ervoor te zorgen 
dat mijn aandacht bij het groepje blijft.” 
 
De hogeschool ligt op de ambulanceroute van een nabij gelegen ziekenhuis. Als 
zomers de ramen openstaan dan hoort ze de sirenes. “Ik heb mijn dagen dat ik daar 
niet tegen kan. Dan komt die sirene echt door mijn lijf.” 
 
“Er moeten altijd ramen open en ik leg het studenten ook uit. Niet zozeer omdat de 
juf het wil. Ik kan dan vertellen dat het een simpel gegeven is. Als we hier met z’n 
allen zuurstof verbruiken, dan vallen jullie over een uur in slaap. Dus ik wil graag het 
raam open. Ik heb liever dat jullie een warmere trui aantrekken, dan dat het raam 
dicht blijft. Als dat niet kan, omdat het echt te koud is, dan zet ik meestal een deur 
open, tenzij er te veel herrie is. Dus met die prikkels ben ik bezig, maar met 
temperatuur ook. Te koud of te warm, dat probeer ik zoveel mogelijk als het kan te 
beïnvloeden tot een beetje neutraal.” 
 
Ook Joep Boom kent het probleem van de zintuiglijke prikkels. Hij heeft dat niet 
alleen met geluiden, zoals een grasmaaier, een feest of de geluiden die in een grote 
instelling zoal te horen zijn, maar ook met andere zintuiglijke prikkels. “Ik ben zelf 
heel erg van ordening en schoonheid. Ik heb echter geen smetvrees, maar ik voel 
gewoon als een ruimte niet echt schoon is. Daar voel ik me niet echt behaaglijk bij. 
En bij een instelling is dat heel vaak… van die dingen. Ik deal er dan wel mee, maar 
ik merk dat het bij mij wel lekt, of zo, dat het energie kost, dat voel ik gewoon. Ik wil 
ook graag een bepaalde harmonie of rust, daar doe ik ook altijd heel veel voor, voor 
een goede sfeer, omdat het mij ook heel veel energie kost als het er niet is. Ik zal dan 
toch altijd weer proberen om een compromis te sluiten of harmonie te krijgen, dus dat 
zijn voor mij ook wel belangrijke factoren. Goede sfeer, letterlijk dat het schoon is, 
heldere communicatielijnen, niet te veel omgevingsfactoren, ook niet heel drukke 
ruimtes met veel posters en zo. Ik vind het in de antroposofie ook veel fijner werken, 
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omdat het veel natuurlijker en basaler is ingericht. Al dat plastic… ik heb me ervoor 
afgesloten, ik moest het er maar mee doen, maar het drukt wel op mij, merk ik vaak.” 
 
 
3.9.14 Aanpassen & rekening houden 
Alida Stukker ziet dat er altijd op een werkplek op een of andere wijze rekening 
gehouden moet worden met personen met ASS, om hen goed te kunnen laten 
functioneren. “Er zijn voorbeelden die heel goed gaan, maar dan heeft het altijd te 
maken met dat de functie heel goed passend is en dat het goed afgegrensd is en dat 
de eindverantwoording meestal niet bij de cliënt ligt. Dat soort dingen. Dan kán het 
heel goed gaan. … Maar het is ook echt ingewikkeld. Omdat ik… denk dat iedereen 
per persoon bekeken moet worden en een kans moet krijgen. Dat laatste vooral! Ook 
al zou jij denken: “Daaraan moet je niet beginnen.” Als je echt bewijzen hebt en 
goede redenen, kun je dat wel delen met die persoon, maar het ligt er ook een beetje 
aan hoe iemand in elkaar zit. Soms moet je iemands dromen ook niet meteen 
wegpakken en gewoon beginnen bij stap 1. Hoe zou je daarmee willen beginnen en 
kan dat? Laat je iemand gewoon… soms komen ze dan ergens uit, misschien niet 
daar waar ze wilden, maar wel op een plek waar ze helemaal happy zijn. Zo van: 
“Nou, hier blijf ik. Dit is eigenlijk wel genoeg voor mij. Ik zit toch lekker in deze 
richting…” Dat ze zelf ondervonden hebben dat ze nog een stapje verder, richting 
bijvoorbeeld helemaal de verantwoording hebben, beter niet kunnen doen. En soms 
doen ze het wel, dan moeten ze een stapje terug doen. Dat is niet helemaal te 
voorspellen, denk ik, of het wel of niet lukt. Als sommige dingen heel duidelijk zijn, 
dan geef je dat mee als advies. Het is aan hen wat ze ermee willen doen.” Ze sluit af 
met: “Het is dus gewoon heel erg afhankelijk van hoeveel ze aankunnen, de 
belastbaarheid en de draagkracht. Ook de omgeving, hoe die daarmee omgaat.” 
 
De klinisch neuropsycholoog sluit bij dit verhaal aan. Er moet goed gekeken worden 
naar de persoon zelf en de werkplek, meldt hij. “Wat wordt hier precies aan 
competenties gevraagd? Wat is voor deze specifieke plek belangrijk en wat is minder 
belangrijk? Dan ga je kijken: is daar een match? Als daar niet helemaal een match is: 
kun je nog iets regelen dat die match er alsnog komt? Is er extra training of educatie 
nodig aan de kant van de persoon? Of kan ervoor gezorgd worden, met een kleine 
aanpassing van die werkplek, dat iemand daar heel goed kan gaan functioneren? In 
de ICT-branche zijn mensen met autisme heel waardevol, maar het vraagt wel dat er 
iets van aanpassingen worden getroffen. Al is het maar dat er bijvoorbeeld een 
collega is die weet wat er aan de hand is. Wat kunnen bij hem problemen zijn? Als de 
persoon met autisme het even niet meer weet, kan hij bij die collega terecht. Dat 
geeft zekerheid en dat is genoeg. Dat soort kleine dingen kunnen soms wel 
belangrijk zijn.” 
 
 
3.9.15 Eigenheid & authenticiteit 
Als laatste, maar niet de onbelangrijkste, voorwaarde wordt gesteld dat bij elk mens 
met ASS ruimte gegeven moet worden aan de eigenheid en authenticiteit. Het is 
belangrijk dat iemand affiniteit heeft met wat hij of zij doet, dat het past bij de persoon 
in kwestie. José Martens van Rooyen meldt: “Je moet kijken naar het 
oplossingsvermogen van de ander en de kansen die er liggen, die moet je gaan 
zoeken met elkaar. Het kost wat meer werk, het gaat niet zo snel als bij een ander, 
dat is wel zo…, kijk hoever je daarin komt. Als iemand dan een hele goeie 
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verpleegster of laborante, of zoiets is, of een hele goeie docent is, dan moet je 
bepaalde taken niet geven. Als directeur moet je dus opletten dat je niet tegen zo’n 
gast gaat zeggen: “Ga jij het schoolreisje maar organiseren.” … Nee, jij gaat de 
groepen indelen!” De mensen moeten die taken krijgen waar ze sterk in zijn, of het 
nu mensen mét of zónder ASS zijn. “Je gaat toch ook doen waar je goed in bent en 
niet doen waarin je niet goed bent? Hoop ik! … Doe niet zo moeilijk!” 
 
De GZ-psycholoog verwoordt het als: “…die eigenheid is heel authentiek, het leren 
van de authenticiteit, want het is namelijk zijn waarde, zijn wereldbeeld, hoe 
dwangmatig het misschien lijkt te zijn voor normale mensen, hoe narrow minded het 
lijkt te zijn, nee, het is zijn manier van handelen, zijn manier van zijn. Het is geen 
foute manier, het is alleen anders.” 
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3.10 Voordelen ASS 
 
 
 
 

Elk nadeel heb z’n voordeel. 
 

Johan Kruijff, Nederlandse oud-voetballer en voetbaltrainer 
 
 
 
3.10.1 Positieve kant belichten 
Het is in het huidige zorgstelsel de insteek om ASS als een ‘ziekte’ te zien of in elk 
geval als een vorm die afwijkt van wat er in de huidige maatschappij als ‘normaal’ 
beschouwd wordt. Psychoanalyticus en hoogleraar Paul Verhaeghe stelt de vraag: 
“Wat doet onze huidige, westerse cultuur met ‘andere’ mensen?” Hij geeft ook direct 
antwoord op deze vraag: “Ze medicaliseert hen. Dat is zo vanzelfsprekend dat het 
niet eens meer ter discussie wordt gesteld.” Tot dertig jaar geleden werden personen 
die, op wat voor manier ook, afwijkend waren in landbouwgemeenschappen min of 
meer getolereerd. Iedere gemeente had toen een eigen ‘dorpsgek’. ‘Anderszijn’ 
wordt tegenwoordig uitgeroepen tot een ‘ziekte’. Paul Verhaeghe voegt daaraan toe: 
“Een ander neveneffect is dat mensen gereduceerd worden tot hun ‘ziektebeeld’.” 
Ook hij waarschuwt dat we daarmee moeten oppassen. Ieder mens met ASS heeft 
een eigen, unieke persoonlijkheid én zijn of haar unieke verhaal. “Autisme veegt dat 
individueel-unieke niet weg.” (Beel, 2005)  
 
Ook de respondenten zien de aandacht voor het ‘ziektebeeld’. ASS is een 
differentiaaldiagnose (interview 1 & 6, 2010) en de aandacht wordt zodoende in 
eerste instantie gericht op dat wat er allemaal niet goed is (interview 1, 2010). José 
Martens van Rooyen benadrukt dat er wat meer aandacht mag komen voor de 
positieve kant van ASS. In de vorige hoofdstukken is er al aandacht geweest voor de 
helpende kanten van ASS en wat de mindere kwaliteiten zijn bij mensen met ASS. 
Ook is al aan de orde geweest dat mensen met ASS elkaar tot steun kunnen zijn. 
Binnen lotgenotengroepen krijgt dit ook steeds meer vorm, zoals bij de organisaties 
PAS Nederland61 en het AIC. Intussen ontstaan er ook steeds meer initiatieven 
waarbij ervaringsdeskundigheid van mensen met een psychiatrische diagnose 
ingezet wordt. De vraag rijst daarbij of hierin soms ook een voordeel te vinden is ten 
aanzien van ASS? Hierbij is aandacht voor de inzet van ervaringsdeskundigheid 
binnen de sociale beroepen en in het bijzonder bij de functie als creatief therapeut. 
 
 
3.10.2 Inzet ervaringsdeskundigheid 
Bij de organisatie Caritas, locatie Oberhausen (Duitsland), is gesproken met Norbert 
Nilkens (27 april 2010). Zij maken voor hun medewerkers gebruik van 
ervaringsoefeningen om duidelijk te maken wat iemand met een stoornis kan 
ervaren. De oefeningen vergroten zintuiglijke prikkels, waardoor mensen met een 
                                                           
61PAS staat voor Personen uit het Autisme Spectrum. Dit is een belangenvereniging voor en door  
   normaal tot hoger begaafde personen met ASS (www.pasnederland.nl, 2010). 
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goedwerkend prikkelverwerkingssysteem kunnen ervaren hoe het is als dit systeem 
niet goed functioneert. 
 
Eén van de oefeningen is om degene die de ervaring ondergaat tussen vier anderen 
te plaatsen. De persoon achter de ervarende vertelt een verhaal, waarvan de 
ervarende delen herhaalt. De persoon aan de ene zijkant telt van 1 naar 100 en 
maakt tussendoor fouten, die de ervarende moet onderkennen door de hand op te 
steken. Aan de andere zijkant staat iemand die van 100 naar 1 telt, waarbij hetzelfde 
moet gebeuren. Vervolgens vraagt de persoon aan de voorkant: “Hoe was het bij de 
huisarts vandaag? Wat heeft de arts verteld?” De ervarende voelt stress en 
spanning, hetgeen vervolgens allerlei reacties bij de ervarende teweegbrengt, zoals 
ineenkrimpen, zich afsluiten of juist agressie voelen. 
 
Een andere oefening is het afsluiten van de zintuigen. Hoe is het om niets te zien 
(door te blinddoeken), te horen (met oordopjes), te kunnen zeggen (doek over mond) 
en te voelen (handen in handschoenen), waarbij mensen dan nog wel kunnen ruiken 
(dat zou eigenlijk ook afgesloten moeten worden, maar in de oefening niet mogelijk). 
Dit is geen prettige ervaring. Mensen met een stoornis ervaren dit ook niet als prettig, 
maar het is een betere keuze dan alle prikkels te laten binnenkomen. 
 
Het ‘Hoofdkwartier’62 dat door het Dr. Leo Kannerhuis ontwikkeld is, is een ander 
middel waardoor mensen zonder ASS een idee kunnen krijgen waarmee mensen 
met ASS zoal in hun dagelijks leven te maken krijgen. Er is dus heel wat mogelijk 
voor mensen zonder een stoornis, en in dit geval zonder een autisme spectrum 
stoornis, om zicht te krijgen op wat het hebben van een stoornis inhoudt. 
 
Er ontstaan echter ook steeds meer projecten en programma’s waarin de 
ervaringsdeskundigheid van mensen met een stoornis of andere psychische 
beperkingen ingezet worden. Zij weten zelf wat het inhoudt om een stoornis of 
beperking te hebben en kunnen daardoor makkelijker aansluiten bij anderen bij wie 
dit het geval is. Zo wordt in de praktijk ook de ervaringsdeskundigheid van mensen 
met ASS ingezet bij het begeleiden van anderen met dezelfde stoornis. Dit wordt 
doorgaans als zinvoller ervaren, omdat mensen met ASS onderling beter met elkaar 
kunnen communiceren. In het artikel ‘Huiswerkbegeleider met ASS is vertrouwder’ 
(Balans, 2010) wordt hierover meer verteld. Carola Zwartjes legt namelijk uit: 
“Iemand met ASS kan op een andere manier dingen overbrengen dan ik dat doe, al 
ga ik nog zo makkelijk om met mensen met ASS. Het is moeilijk om precies te 
zeggen wat dat is, het gaat om een bepaalde intonatie, een combinatie van woorden. 
Wij moeten er vaak nog bij nadenken hoe we met hen willen praten. Een 
huiswerkbegeleider die zelf ook ASS heeft, doet het vanzelf. Het is natuurlijker. Hij 
hoeft niets aan te passen aan zijn houding of woordkeuze.” Daarbij wordt wel 
gemeld: “Mensen met ASS zijn niet bestand tegen calamiteiten, raken sneller in de 
                                                           
62 Het Dr. Leo Kannerhuis heeft het ‘Hoofdkwartier’ uitgewerkt om buitenstaanders te laten ervaren  
   wat mensen met ASS dagelijks voelen, denken en meemaken. “Het gaat er dan niet om hoe de  
   buitenwereld naar mensen met autisme kijkt, maar om de beleving van henzelf, van binnenuit.  
   Samen met cliënten, ouders en behandelaars is een project opgezet waar bezoekers door middel  
   van beeld en geluid kunnen ervaren wat er in hoofd én hart van mensen met autisme omgaat. Het  
   hoofdkwartier is een multimediaal theater gevormd door een groot hoofd van stalen stroken. In het  
   hoofd is plaats voor negen mensen die door middel van beeld en geluid mee worden genomen in de  
   belevingswereld van een persoon met autisme.” (www.hoofdkwartier.org, 2010) 
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stress, en plannen en overzicht houden zijn niet hun sterkste punten. Dat betekent 
dat ze niet alleen voor een groep kunnen staan. Naast de cursusleider is er dan ook 
altijd een professionele teamleider. Soms blijft die wat meer op de achtergrond, maar 
als het nodig is, speelt hij of zij een actieve rol.” 
 
Wat Carola Zwartjes ook duidelijk laat zien is wat het doet met de mensen zelf: 
“Mensen met ASS zijn vaak zo onzeker. Wat mij elke keer weer raakt, is dat ze 
dingen zo goed kunnen, maar dat zelf niet zien. Ze focussen zich vooral op de 
dingen die ze niet kunnen. Maar als je onzeker doet, blijven andere mensen jou ook 
zo benaderen. Zelfvertrouwen krijg je door iets te doen waar je goed in bent. Bij 
fotografie hebben we bijvoorbeeld een cursusleider die echt letterlijk thuis op de bank 
zat en niets meer deed. Je ziet hem nu groeien en meer zelfvertrouwen krijgen.” De 
term ‘empowerment’ wordt hiervoor ook wel gebruikt. 
 
Eén van de initiatieven dat zich daarvoor hard maakt, is het HEE-programma dat 
samen met het Trimbos Instituut ontwikkeld is. Over de afkorting en de doelstelling 
van het programma wordt gezegd: “HEE staat voor Herstel, Empowerment en 
Ervaringsdeskundigheid van mensen met psychische handicaps. Herstel betekent 
leren omgaan met blijvende psychische klachten en daar omheen je leven 
opbouwen. Empowerment is het ontdekken en aanboren van je eigen kracht. 
Ervaringsdeskundigheid is de toepassing van de kennis die mensen met psychische 
handicaps op grond van hun eigen ervaringen opbouwen. HEE staat kortom voor de 
uitwisseling van ervaringen, de opbouw van ervaringskennis en de overdracht 
daarvan door mensen met psychische handicaps zelf. GGZ cliënten, hulpverleners 
en anderen kunnen daar hun voordeel mee doen.” Ze willen bereiken dat mensen 
met psychische handicaps zichzelf kunnen helpen, maar dat er via deze mensen ook 
een bron van kennis aangeboord kan worden. Door deze kennis weer over te dragen 
aan anderen, kan voorkomen worden dat er personen en groepen in de marge van 
de samenleving terechtkomen en juist deze mensen hun gezonde deel te laten 
inzetten, waarmee ze de kracht van hun eigen kunnen ervaren, de positieve zijde 
ervan kunnen zien (www.trimbos.nl, 2010). 
 
Ook in het boek ‘Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met 
psychische aandoeningen’ (Boevink, Plooy & van Rooijen, 2006) wordt hieraan 
aandacht besteed. Het boek is voor een groot gedeelte geschreven door 
(ex)cliënten, waarin zij hun ervaringen verwoorden. In plaats van af te wachten 
zoeken mensen met (ernstige) psychiatrische problemen steeds meer zelf naar 
mogelijkheden tot herstel. Er worden zodoende steeds meer vormen van zelfhulp 
ontwikkeld. Deze cliëntgestuurde herstelprogramma’s worden ook in de GGZ steeds 
meer toegepast, omdat het als een waardevolle aanvulling op het 
hulpverleningsaanbod gezien wordt (www.trimbos.nl, 2010). 
 
Ook op het gebied van onderzoek wordt er steeds meer gebruikgemaakt van 
ervaringsdeskundigen. In het boek ‘Bewogen Beweging. Verleden, heden en 
toekomst van de cliëntbeweging in de GGZ.’ (Van Dijkum & Henkelman, 2010) wordt 
het belang van de ontwikkeling van ervaringskennis ter sprake gebracht. Ook de 
waardevolle aanvulling van het op systematische wijze verzamelen van die 
ervaringskennis komt hierbij aan de orde. Cliënten spelen daarin een belangrijke rol, 
zowel als onderzoeker als informant. 
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3.10.3 Andere tijd & andere beperking 
De RVU heeft in 1992 de documentaire ‘Kinderen van de stilte’ getoond van een 
gezin met twee dove kinderen. Hoewel deze film al behoorlijk gedateerd is, zijn er 
toch een aantal uitspraken en gedachten, die uit deze film komen, interessant om in 
de huidige tijd en in dit onderzoek mee te nemen. 
 
In deze documentaire spreekt de dovenlerares Carmel Hayward. Zij is zelf doof. Ze 
vertelt dat ze heeft moeten vechten voor erkenning. In die tijd werden dove docenten 
nog maar net geaccepteerd. Het probleem was altijd dat horenden, ook de docenten 
die aan een dovenschool lesgaven, niet echt begrepen wat het betekent om doof te 
zijn. Maar een dove die hetzelfde werk doet als zij doen, daarvan wilden een aantal 
docenten eigenlijk niet weten. Het werd als bedreigend gezien. Zij heeft ervaren dat 
vooral met volwassen leerlingen haar doofheid van voordeel is. Ook kan ze ouders 
veel meer informatie uit de eerste hand geven over dingen die ze niet begrijpen. Als 
de ouders al vroeg antwoorden op hun vragen hebben, kunnen ze hun kind beter 
helpen, meldt ze. 
 
In de film wordt ook de opmerking geplaatst dat het vreemd is dat horende leraren 
aan een niet-horenden lesgeven en uitleggen hoe ze in hun leven om moeten gaan 
moet hun beperking. Er wordt dan ook besloten met de uitspraak: het is zoiets als 
een blanke die vertelt wat het is om zwart te zijn. 
 
 
3.10.4 Voordelen ervaringsdeskundigheid 
De respondenten zien ook de voordelen van het inzetten van ervaringsdeskundig-
heid. Het voordeel dat gezien wordt, is dat iemand veel beter begrijpt wat een ander 
doormaakt, wat de problemen zijn en hoe dat voelt. Iemand is daardoor beter in staat 
om af te stemmen op de ervaringen van de ander en weet sneller wat er moet 
gebeuren en wat de ander nodig heeft (interview 1, 6 & 7, 2010). 
 
“Ja, natuurlijk!” reageert José Martens van Rooyen op de vraag of ervaringsdeskun-
digheid een voordeel kan zijn. “Ervaringsdeskundigheid is natuurlijk een voordeel.” 
Het voordeel is dat iemand een zelfde soort taal spreekt. Ze kan dan tegen een 
collega zeggen: “Oh, nou dat is een autistisch persoon. Laat mij daar maar even mee 
praten.” Als ze dan met de jongere gesproken heeft, meldt de jongere: “Hè, hè, 
eindelijk iemand die me snapt!” Dat is het prettige voor zo’n jongere, meldt ze. Zelf 
vindt ze het ook prettig als een vriend met ASS soms met haar meekijkt: “…als ik het 
even niet meer weet, bel ik hem op, ja: “Kijk even mee, man!” Dat is gewoon even 
makkelijk.” Ze besluit dan ook: “Dus ervaringsdeskundigheid kan een voordeel zijn.” 
 
Ook Iris ziet het als voordeel: “…je weet hoe het eraan toe gaat in het betreffende 
gebied. Dus je kan niet alleen de inhoud van een boek meegeven, maar ook 
attitudes en normen en waarden die er spelen. Dat heeft als voordeel dat de student 
echt voorbereid wordt op de wereld: de stage en later het beroep. De wereld is niet 
alleen de literatuur uit een boek. Daar komt ook het hele gedragspatroon bij. Als 
ervaringsdeskundige kun je juist ook die gedragpatronen meegeven.” Ze voegt toe: 
“Omgekeerd kun je als ervaringsdeskundige ook heel goed dingen herkennen bij een 
student. “Goh, dat doe je wel heel erg goed, je hebt wat aan deze kwaliteiten in het 
beroep later.” Vanuit haar ervaringsdeskundigheid kan ze iemand een advies 
meegeven. 
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Dana Popa meldt: “In sommige gevallen is ervaringsdeskundigheid juist heel fijn. 
Maar dat is met alles, het is maar net hoe je het gebruikt. Ook je kennis, het is maar 
net hoe je het gebruikt. Het kan verrijkend zijn of het kan belemmerend zijn. Dus zo is 
het met ervaringen ook. Het kan verrijkend werken als je de ervaring een plek hebt 
kunnen geven en daardoor ook hebt kunnen delen. Dan heb je er heel veel aan.” Ze 
vervolgt: “Nou, het voordeel kan zijn dat iemand zegt: “Ik herken het! Ik herken het 
als iemand zo of zo reageert. Ik kan het me voorstellen.” 
 
Een voorbeeld uit haar eigen praktijk is een cliënt die bij een vriend herkent dat hij op 
de ‘nee’-stoel zit. “Hij is niet zo ver als ik en hij komt niet verder,” meldt hij over de 
vriend. “Hij zit op de ‘nee’-stoel en dan denkt hij dat als je ‘ja’ zal zeggen dat daar 
allemaal nadelige gevolgen uit voortkomen. Dan kan je bijna niet overzien dat het 
ook positieve dingen kunnen zijn en dan ben je er ook heel bang voor. Dat zou ik 
hem willen vertellen, maar dan weet ik ook wel dat ik hem niet zo ver kan krijgen, 
want dan zegt hij toch weer ‘nee’. Dat heb ik zelf ook gedaan.” Deze vriend houdt 
alles af, omdat hij geen verandering wil en niet naar een ander facet van een situatie 
durft te kijken. Dana vertelt de cliënt: “Hé, dan ben jij dus eigenlijk een ervaring 
rijker!” Hij zei daarop: “Eigenlijk wel ja, veel rijker in mijn ervaringen.” Het feit dat de 
cliënt het kan benoemen, ziet Dana als een groot pluspunt. Hij heeft het op een 
dieper niveau ervaren en kan het daardoor nu ook bij anderen herkennen. 
 
“Ik denk dat het heel vaak een meerwaarde kan hebben,” zegt ook Alida Stukker. 
“Als je het speciaal hebt over zo’n beroep als therapeut, dan kan het, denk ik, ook 
juist dan een meerwaarde hebben. Maar dat ligt ook aan de persoon of die inderdaad 
voldoende zelfreflectie heeft en een goed beeld heeft van zichzelf. En bepaalde 
vaardigheden om met die ander om te gaan.” Ze ziet dat het vooral in een één-op-
één-contact een voordeel kan zijn. Ze vraagt zich alleen af of dat voldoende is om 
echt zo’n functie aan te kunnen. Over het voordeel dat het kan hebben, meldt ze: 
“…dat ze precies weten waar het over gaat. Dat ze het zelf ook hebben, dat ze 
gewoon weten hoe het voelt als je overvraagd wordt of als het onduidelijk is. Ze 
weten wat de cliënt nodig heeft. Dat is iets dat je dan beter weet als iemand die het 
zelf niet heeft ervaren. Die doet dat dan vanuit wat hij ziet en hoort van een cliënt.” 
 
 
3.10.5 Voorwaarden & kanttekeningen 
Ervaringsdeskundigheid kan niet zonder meer ingezet worden, vinden de 
respondenten. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden voldaan worden, wil de 
ervaringsdeskundigheid een meerwaarde voor anderen hebben. “Het kan een 
voordeel zijn, maar dan moet de ervaringsdeskundige het verwerkt hebben,” vindt de 
klinisch neuropsycholoog. “Deze persoon moet niet nog midden in een soort 
verwerkingsproces zitten en er ook met een zekere distantie naar kunnen kijken. 
Ofwel afstand kunnen nemen van zijn eigen situatie … het moet geen last worden 
dat alles op zichzelf betrokken wordt. Dat kan in de weg gaan staan, denk ik. … Je 
moet het als het ware wel zelf helemaal hebben doorgemaakt. Dat is wel een 
voorwaarde!” 
 
De GZ-psycholoog sluit daarbij aan en meldt dat om hierop een goed antwoord te 
kunnen geven ook de context van belang is: “Als jij jarenlang misbruikt bent geweest, 
dan ben je ook ervaringsdeskundige, maar dat wil nog niet zeggen dat je met 
misbruikte mensen wilt werken. Misschien juist niet, omdat het te confronterend is of 
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dat je daar jarenlange behandeling voor gehad hebt en nu wil ik een normale… dan 
gaat het zeker niet werken.” Dus iemand moet het zelf willen en ermee kunnen 
omgaan. 
 
Een ervaring kan iemand alleen maar rijker maken, zeker als het ook nog gedeeld 
kan worden met anderen, vindt Dana Popa. Het is alleen de manier waarop met de 
ervaring omgegaan wordt, wat voor haar een punt van aandacht vormt. Het gaat dan 
niet zozeer om de ervaringsrijkdom zelf, maar wat iemand ermee doet. Als iemand bij 
zichzelf bepaalde dingen niet zo serieus neemt, zal die persoon dat ook niet bij een 
ander doen. Het is juist het ‘delen’ waarbij Alida Stukker haar twijfels heeft. Ze vraagt 
zich af of iemand met ASS de ervaringsdeskundigheid wel over weet te brengen op 
een ander: “…ik denk dat heel veel cliënten, ook al zijn ze autistisch, niet die 
deskundigheid in kunnen zetten, omdat ze nog niet eens goed met zichzelf om 
kunnen gaan, laat staat ook nog eens met die ander.” Ze vindt het daarom niet goed 
te zeggen of die ervaringsdeskundigheid door mensen met ASS echt goed in te 
zetten is en besluit met: “…meestal is het een nadeel.” 
 
Een nadeel ziet Iris vooral in het feit dat je wel je eigen kleuring eraan meegeeft: “Je 
leert je studenten een trucje en hoe krijg je en houd je ze in hun eigen authenticiteit?” 
 
Bij de voordelen heeft José Martens van Rooyen gezegd dat het een ‘voordeel kán 
zijn’. Dat klinkt als dat ze ook nadelen ziet: “…ik denk als je echt last hebt, als je 
daarmee echt niet mee uit de voeten kunt, in je gedrag bijvoorbeeld, dat is lastig. Je 
moet leerbaar zijn. Dan is het goed.” Ze voegt daaraan toe dat als iemand niet 
leerbaar is: “… dan heb je er niets aan. Dan is het jammer, maar helaas.” 
 
Joep Boom merkt dat hij zich ergert aan iemand die zich louter beroept op 
ervaringsdeskundigheid. Er bestaat namelijk de kans op de grote valkuil dat ze 
denken te weten hoe het is en hoe het moet, maar het is gebaseerd op hun eigen 
visie en op hun eigen ervaringen. “De ontvanger moet heel kritisch blijven kijken, 
maar ook de mensen die veel met ervaringsdeskundigen werken. Ook de 
ervaringsdeskundige zelf moet een hele sterke helikopterview hebben of constant 
zichzelf kunnen beschouwen en kunnen reflecteren. Een goed reflecterend 
vermogen hebben, denk ik. Dat is algemeen, maar dat geldt, denk ik, ook in het 
beroep. Omdat je anders een tunnelvisie kunt krijgen.” 
 
 
3.10.6 In de therapeutische setting 
Hoe zien de respondenten uiteindelijk de besproken competenties en de voordelen 
die genoemd zijn als deze ingezet worden in een therapeutische setting. Beheerst 
een persoon met ASS dan ook voldoende competenties om aan de eisen van de 
functie te kunnen voldoen? En kan daarbinnen de ervaringsdeskundigheid van ASS 
ook een voordeel zijn? 
De cliënt van Dana Popa, een psychotherapeut met ASS, kon vooral veel betekenen 
in groepstherapie met meisjes met anorexia. Zijn kracht daarin was dat hij hen met 
een beetje ironie en grappen uit de tent kon lokken. Hij gaf hen het gevoel dat ze 
zichzelf niet al te serieus moesten nemen, waardoor de meisjes zich gesterkt voelden 
en zich daaraan konden optrekken. “Hij kende dat kunstje op een gegeven moment 
heel erg goed, kon het heel erg goed doen... een soort methode heeft hij voor 
zichzelf ontwikkeld.” 
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“Door zijn manier van werken werd hij wel heel erg gewaardeerd door andere 
collega’s, die juist heel erg gevoelig waren en heel erg subtiel waren… met hem 
hadden ze een soort evenwicht gevonden.” Het nadeel voor de psychotherapeut zelf 
was dat hij daardoor over zijn eigen grenzen heen moest gaan. Uiteindelijk is hij 
daarom in zijn werk vastgelopen, omdat hij de subtiliteit binnen de therapie niet kon 
volgen. Het voelde tegennatuurlijk voor hem. “Hij zei: “Ik moest me zó in allerlei 
bochten wringen om die subtiliteiten te begrijpen of in ieder geval te begrijpen hoe 
ineens zo’n proces gaat. Nou, ik begrijp hier helemaal niets van, maar misschien 
hoef ik het ook wel niet te begrijpen, maar dan…” Hij kreeg voor zijn gevoel een soort 
lacunes iedere keer, een soort gat, en het gat werd steeds groter.” Hij heeft echter 
wel het idee dat een therapeut middels het beeldend medium meer houvast kan 
hebben, juist vanwege de concreetheid van de materialen die gebruikt worden. 
 
José Martens van Rooyen meldt dat het er heel erg aan ligt. Het is interessant als bij 
een praktijk van meerdere therapeuten één persoon met hoogfunctionerende ASS 
betrokken is. “… doordat zij eigenlijk zo digitaal denken, heel vaak, kan dat juist voor 
mensen wel eens lekker zijn. Ik doe bijvoorbeeld ook provocatieve coaching.” Vanuit 
de Rogeriaanse denkwijze wordt heel erg geleerd om met de cliënt mee te bewegen, 
waardoor het heel lang kan duren eer er iets bij de cliënt verandert. Door een 
confronterende werkwijze kan een cliënt gedwongen worden uit de eigen denkwereld 
los te komen en ontstaat er op dat moment de ruimte om aan iets nieuws te 
beginnen. “En daar zijn, over het algemeen, mensen met hoogfunctionerende ASS, 
ze moeten wel iets extra’s in huis hebben, ze moeten wel inlevingsvermogen in huis 
hebben, die zijn daar goed in.” 
 
Liesbeth van Londen ziet dat vooral de groep stille, teruggetrokken mensen goede 
therapeuten kunnen zijn. De competenties die zij daarvoor meebrengen zijn: 
eindeloos veel geduld, oog voor detail en goed kunnen luisteren naar hun cliënt. Ze 
zullen alleen moeten leren dat ze wat moeten doen met de informatie die zij binnen 
krijgen en zo goed kunnen reageren op een ander, of dat nu in een vergadering is of 
in het directe contact. Maar ook de ‘excentrieke groep’ heeft veel van deze 
competenties in huis: “…die zijn vaak heel geduldig, buitengewoon lief, heel 
contactueel vaardig, voelen heel snel dingen aan, juist wél…” Zij moeten alleen letten 
op hun valkuil omdat ze vaak weer té open staan. 
 
Ze zet er wel duidelijke kanttekeningen bij63. De ene kanttekening is dat iemand dan 
wel enige empathisch vermogen moet bezitten. De andere kanttekening is dat ze het 
beantwoorden van de vraag of iemand met ASS kan functioneren als therapeut lastig 
vindt. Eigenlijk is die vraag niet te beantwoorden en moet het bij de persoon 
waarvoor dat speelt bekeken worden. Ze kan daarover alleen zeggen dat iemand de 
diepste interesse in de medemens moet hebben en er tegen moet kunnen dat het 
meer geven dan nemen is. Binnen de zorg, en zo ook bij de therapie, gaat het niet 
over eerlijkheid en al helemaal niet over rechtvaardigheid en daar moet iemand 
tegen kunnen. 
 
De GZ-psycholoog gaat verder dan alleen een kanttekening zetten, zoals ook eerder 
bij hoofdstuk 3.5.4 te lezen was. Zijn mening is dat iemand binnen het autistisch 
spectrum geen beroep als therapeut zou moeten uitoefenen. In zijn beleving mist 
iemand met ASS namelijk te veel essentiële competenties. Een cliënt zal daardoor 
                                                           
63 Zie hoofdstuk 3.8.7. 
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niet op de juiste wijze begrepen worden en er kan daardoor niet aangesloten worden 
op de hulpvraag64. Hij vertelt dat uit onderzoek is gebleken dat juist aspecten als 
empathie, begrip en betrouwbaarheid belangrijk zijn in de positieve beleving van 
cliënten van de therapie. Er ontstaat in de relatie, in de interactie tussen de therapeut 
met ASS en de cliënt, onherroepelijk een soort onmacht door een andere dynamiek 
en het niet begrijpen van de therapeut en het niet begrepen worden van de cliënt. 
 
Voor hem is een ontmoeting binnen de methodiek en het medium nog wel 
interessant. Mensen kunnen onderling wat van elkaar leren, omdat iedereen zo zijn 
of haar eigen beperkingen heeft. “Dat zou je ook in een therapeutische setting 
kunnen doen, waarin een cliënt te leren heeft hoe een autist-therapeut omgaat met 
een beperking, vanuit het leren omgaan met een beperkende handicap vanuit het 
autistisch spectrum, maar een cliënt die niet autistisch is kan dat wel als een 
rolmodel zien om te leren omgaan met een andere beperking. Bijvoorbeeld het 
verlies van een kind of leren omgaan met dat je seksualiteit verstoord is door 
misbruik. Dat is wel interessant… zou het kunnen zijn. Dat bevordert het altruïsme en 
dat is al vaak een hele belangrijke factor in de therapie…” 
 
Hij concludeert zijn verhaal echter met: “Maar in het methodisch handelen kom je 
daar niet mee uit. Kan dat helemaal niet.” Er zijn ervaringsdeskundigen die later 
prima in staat zijn om therapie te geven, zoals bij bijvoorbeeld mensen die verslaafd 
geweest zijn. Het punt is alleen dat bij die mensen de handicap, de verslaving of de 
gedragsstoornis dan weg is. “Dat is het grote verschil met een ontwikkelingsstoornis.” 
 
Er zit heel sterk een paradox in alle gegevens. Dana Popa merkt daarom ook een 
soort haat-liefdeverhouding van zichzelf ten opzichte van ASS. “Aan de ene kant voel 
ik me heel erg aangetrokken tot mensen met autisme. Juist omdat ze anders 
functioneren en omdat ze… Ik vind de rust, maar ook de rationele manier waarop ze 
over dingen kunnen praten, daarin zit ook iets uitdagends. En aan de andere kant 
denk ik van: “Ja, oh… pffff…” Het feit dat je niet altijd erkend wordt in je gevoelens… 
Dat niet erkend worden, dat als ik…, voornamelijk in mijn privésituatie, dan is het 
van: “Oh, ik haat dit!” En dan gaat het niet om de persoon zelf, want dan weet ik 
natuurlijk wel waar het vandaan komt, maar dan haat ik de ‘diagnose’… en dan denk 
ik, zo iemand moet nooit, maar dan ook nooit iets met mensen te maken hebben. En 
het is ook helemaal niet waar, want het zijn mijn vrienden en het zijn nog steeds mijn 
vrienden, ik vind ze ook nog steeds leuk.” 
 
Alida Stukker sluit dan ook af met: “Eerst heel goed kijken wat hij in huis heeft aan 
vaardigheden en wat niet en is het mogelijk om dat te organiseren op die manier in 
deze functie? Is er iemand, een collega of een leidinggevende, die dan kan 
opvangen wat er schort. Is het praktisch haalbaar om dan toch iemands kwaliteiten 
hier in te zetten. Het is maar net of het reëel is en of het mogelijk is en het daar kan. 
Ik heb wel wat voorbeelden van mensen in de zorg, maar dat zijn meestal functies 
die niet de eindverantwoording hebben, die een beetje specialistisch zijn. Dat is 
natuurlijk bij een therapeut wat lastig, omdat je dan toch zelf de verantwoording hebt 
voor de therapie die je geeft. Maar zelfs dat kan bij sommige cliënten goed gaan. 
Maar dan moeten ze dat in de organisatie, waarin ze de therapie geven, nog 
verantwoorden, alles vastleggen in systemen, overleggen.” 
 
                                                           
64 Zie hoofdstukken 3.7.7 ‘Goed kunnen luisteren’ en 3.7.8 ‘Betrouwbaarheid & integriteit’. 
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3.10.7 Eigen doelgroep 
Er is echter nog één thema aan te snijden als het gaat om de antwoorden van de 
respondenten. In de zorg en de therapie komen namelijk niet alleen mensen zonder 
ASS terecht, maar ook mensen mét ASS. Zoals uit de literatuur al duidelijk geworden 
is, kan daarin de ervaringsdeskundigheid van groot voordeel zijn. Wat hebben de 
respondenten hierover te zeggen? Het zal de lezer inmiddels waarschijnlijk niet 
verbazen, gezien eerdere uitspraken die gedaan zijn, dat daarin ook door de 
respondenten een groot voordeel gezien wordt. 
 
De GZ-psycholoog zegt, ondanks zijn eerdere stellige uitspraak dat een persoon met 
ASS geen therapeut zou moeten worden: “…een autistische therapeut met autisten 
dat zou wel eens heel goed kunnen werken. Omdat ze precies snappen, op dezelfde 
taal en op hetzelfde levensniveau, wat de cliënt vraagt, wil.” De voorwaarde die hij 
hierbij wel stelt is dat de persoon met ASS in staat moet zijn om de ervaringen te 
kunnen delen. Als dit het geval is, dan zijn zij juist degene die zich het beste kunnen 
inleven en voorstellen wat het is om ASS te hebben en hoe daarmee om te gaan. 
 
Alida Stukker heeft gemerkt dat er cliënten van haar heel invoelend kunnen zijn: 
“…juist ook naar mensen van de eigen doelgroep. Soms ook daardoor er 
achterkwamen dat ze zelf misschien ook autistisch zouden kunnen zijn, omdat ze het 
zo goed snappen, zo dicht erbij komen staan. Alleen een hoger niveau hebben.” 
Hierop sluit Dana Popa aan met de opmerking: “Je herkent het vanuit jezelf, dus 
misschien kun je daar dan veel meer voor betekenen, op een andere manier… Het is 
ook een beetje apart dat neurotypische mensen de mensen met autisme moeten 
begeleiden, terwijl ze zelf… nou ja, we zijn allemaal een beetje autistisch, maar in elk 
geval minder autistisch zijn, en dan ga je iemand begeleiden die dat niet is. Waarom 
zou je dan niet juist gebruikmaken van iemand die het wél is en waarbij het wél werkt 
en van daaruit veel meer informatie en rijkdom in de begeleiding creëren voor de 
cliënt.” 
 
Ook Baukje van Kesteren ziet voordelen voor de eigen doelgroep: “…omdat er altijd 
mensen zullen zijn die door een hulpverlener met ASS beter begrepen worden dan 
door een hulpverlener zonder ASS. Maar… dan moet ook aan een aantal punten uit 
de lijst voldaan worden. En je moet natuurlijk wel voldoende zelfkennis hebben dat 
staat er als zodanig niet eens in, maar dat moet je wel hebben…” Als aan die 
voorwaarde voldaan is, kan de ervaringsdeskundige vanuit de eigen ervaring beter 
bieden wat de ander nodig heeft, dan iemand zonder ASS. 
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Hoofdstuk 4 - Mediumonderzoek 

 
 
 
 
 



 160



 161

4.1 Inleiding 
 
 
 
 

Het geheim van de kunst is daar in gelegen, 
dat men niet zoekt maar vindt. 

 
Pablo Picasso, Spaanse kunstschilder 

 
 
 
De creatieve therapie opleiding (CTO) verwacht van het afstudeeronderzoek ook een 
onderzoek binnen het medium. In dit geval gaat het om het beeldend medium. Er 
wordt in dit hoofdstuk kort uitgelegd wat het vak ‘creatieve therapie’ en het ‘medium’ 
inhoudt. 
 
De onderzoeksvraag in de voorgaande hoofdstukken was: “Wat kan helpend en 
belemmerend zijn voor een creatief therapeut met een autisme spectrum stoornis 
(ASS) bij het uitoefenen van het beroep?” In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten 
beschreven die aan de hand van de interviews en het literatuuronderzoek verkregen 
zijn. Er worden een aantal helpende en belemmerende condities genoemd ten 
aanzien van ASS bij het uitoefenen van sociale beroepen. De belangrijkste adviezen 
die gegeven zijn: het accepteren van de gevolgen van ASS, het verkrijgen van inzicht 
op de individuele kwaliteiten en belemmeringen en het zorgen voor goede 
(rand)voorwaarden. Als er namelijk niet voldaan wordt aan die voorwaarden, dan kan 
het gebeuren dat de persoon met ASS onder ander te veel zintuiglijke prikkels 
binnenkrijgt en niet de kans heeft om deze te verwerken. Het resultaat hiervan kan 
een steeds verder oplopende spanning zijn. 
 
Zoals in hoofdstuk 2.2.1 gemeld is, stelt de kwalitatieve onderzoeker zichzelf de taak 
om een persoonlijke empathische betrokkenheid te krijgen bij de ervaringen die de 
respondenten beschreven hebben. Het mediumonderzoek is een uitstekend middel 
om die betrokkenheid niet alleen in woord, maar ook door, zowel fysiek als mentaal, 
te ervaren wat de inhoud van deze woorden is. Er kan daarmee tevens vanuit een 
derde invalshoek (triangulatie) antwoord gegeven worden op de onderzoeksvraag. 
Om deze redenen wordt in het mediumonderzoek aandacht besteed aan twee 
onderdelen die tijdens de interviews aan de orde geweest zijn. Er wordt onderzocht 
hoe iemand kan ervaren waar zijn of haar kwaliteiten en belemmeringen liggen. De 
persoon kan daardoor inzicht krijgen in de eigen manier van handelen en welke 
(rand)voorwaarden er nodig zijn om goed te kunnen functioneren. Dit gebeurt in het 
onderdeel ‘vechten of meebewegen’, waarin specifiek gekeken wordt naar wat 
iemand kan ervaren van het verschil in vechten tegen de beperking en het erin 
meebewegen. Het andere onderdeel ‘bewegen en bewogen worden’ vormt een 
onderzoek naar de werking van fysieke inspanning, waarvan een respondent meldt 
dat het hem helpt. 
 
Uiteindelijk wordt er vanuit deze ervaringen en de resultaten uit hoofdstuk 3 een brug 
geslagen naar de beantwoording van de onderzoeksvraag in hoofdstuk 5. 
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4.2 Creatieve therapie & het medium 
 
 
 
 

Een mens moet zo mogelijk elke dag naar een liedje luisteren, 
een goed gedicht lezen, een mooi schilderij zien 

en een paar zinnige woorden uiten. 
 

Johann Wolfgang von Goethe, 
Duits wetenschapper, natuuronderzoeker, schrijver, filosoof en staatsman 

 
 
 
4.2.1 Creatieve therapie 
Creatieve therapie is één van de therapievormen die binnen de psychotherapie 
aangeboden wordt. Deze therapievorm maakt gebruik van de creatieve 
mogelijkheden die ieder mens heeft om zijn of haar gevoelens op non-verbale wijze 
te kunnen uiten (Vervoort & Weiland, 2003). Het gaat er hierbij om dat iemand 
uitdrukking kan geven aan datgene wat binnenin hem of haar leeft zonder daar persé 
woorden voor te gebruiken. Soms is het namelijk onvoldoende mogelijk om woorden 
te geven aan dat wat iemand met zich meedraagt aan gevoelens en emoties. 
 
Bij de beeldende creatieve therapie wordt bij de behandeling gebruikgemaakt van 
beeldende middelen, zoals klei, textiel, hout, steen, metaal, verf- en tekenmaterialen. 
De manier waarop de cliënt werkt en het werkstuk dat door hem of haar gemaakt 
wordt, levert de therapeut, maar ook de cliënt zelf, informatie over zijn of haar 
belevingswereld, de vaardigheden, de verhouding met de omgeving en de 
problemen die daarin ervaren worden. Expressie en vormgeving van emoties en 
gevoelens bevordert een (ontwikkelings-, genezings- en/of acceptatie)proces en/of 
helpt het verminderen van de ervaren problemen. Creatieve therapie is een 
grotendeels ervarings- en handelingsgerichte therapie. Het betekent dat de cliënt in 
het hier-en-nu actief, maar ook receptief, ervaringen opdoet wat het beeldend 
materiaal voor hem of haar doet en hij of zij is zowel fysiek als psychisch bezig met 
problemen die spelen. Er wordt vervolgens betekenis verleend aan de ervaringen die 
de cliënt tijdens het beeldend werken opdoet, zodat er verbanden gelegd kunnen 
worden naar het dagelijks leven. Het gaat dus niet om louter creatief bezig zijn en het 
maken van een ‘mooi vormgegeven’ werkstuk, maar dát wat het werken met 
beeldend materiaal de cliënt kan brengen om een volgende stap te zetten in zijn of 
haar proces (Vervoort & Weiland, 2003; Smeijsters, 2003; FVB, 2008). 
 
Behandelen betekent dat de doelstellingen van de beeldende creatieve therapie 
doorgaans gericht zijn op het terugdringen van een stoornis, het verminderen van de 
gevolgen van een stoornis, het op gang brengen van een gestagneerde ontwikkeling, 
het voorkomen van achteruitgang in het functioneren of het verbeteren van het 
psychosociaal functioneren. Daarnaast kunnen creatief therapeuten ook vormen van 
begeleiding bieden, zoals voorlichting, preventie, advies en trainingen (FVB, 2008). 
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Beeldende creatieve therapie wordt gerekend tot de vaktherapeutische beroepen, 
waartoe ook dans-, muziek-, drama- en psychomotorische therapie behoren. 
Vaktherapeuten kunnen hun functie uitvoeren binnen een eigen praktijk of bij een 
instelling op het gebied van de somatische en geestelijke gezondheidzorg, de zorg 
voor mensen met een verstandelijke beperking, justitiële instellingen, het speciaal 
onderwijs en welzijnsinstellingen. Vaktherapeuten behandelen cliënten met een 
breed scala aan ‘psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen’ uit alle 
leeftijdsgroepen (FVB, 2008). 
 
 
4.2.2 Creatief therapeut 
Om het bovenstaande te kunnen bereiken bij een cliënt moet een creatief therapeut 
nogal wat competenties in huis hebben. Dr. Henk Smeijsters benoemt het in de 
inleiding van het ‘Handboek creatieve therapie’ (2003) als volgt: “Een creatief 
therapeut moet inzicht hebben in de psychische processen die zich in en tussen 
personen afspelen, hij moet kennis hebben van de diagnostiek en zich voortdurend 
de vraag stellen bij welke cliënten, welke creatieve methoden, waarom, hoe en met 
welk resultaat kunnen worden ingezet. De creatief therapeut moet zijn eigen 
handelen kunnen plaatsen binnen een breder psychotherapeutisch, agogisch, 
systeemtherapeutisch, neurologisch (enzovoort) referentiekader, hij moet een 
heldere visie hebben over de uitgangspunten van creatieve therapie met name wat 
betreft het therapeutische gebruik van het medium. De creatieve therapeut moet in 
staat zijn de specifieke therapeutische eigenschappen van het medium methodisch 
in te zetten.”  
Henk Smeijsters voegt aan de te beheersen competenties nog toe dat: “… de 
beheersing van het medium in therapeutische zin het zwaartepunt vormt van het 
beroep van creatief therapeut.” Wat houdt het medium eigenlijk in? 
 
 
4.2.3 Medium 
Het medium is het communicatiemiddel binnen de therapeutische setting. Er zijn 
verschillende communicatiemiddelen mogelijk. Voorbeelden daarvan zijn: 
• woorden: waarvan bijvoorbeeld een cognitief therapeut gebruikmaakt, 
• beweging: een medium van bijvoorbeeld de psychomotorische therapeut en 
• muziek: dat hoofdzakelijk het communicatiemiddel vormt van de muziektherapeut. 
 
De onderzoeker, en probleemaanbrenger van dit onderzoek, heeft zich als beeldend 
creatief therapeut gespecialiseerd in het gebruik van beeldend materiaal als 
communicatiemiddel tussen haarzelf en de cliënt. 
  
De opleiding is gericht op mixed media, waardoor een beeldend therapeut een idee 
krijgt wat muziek- en dramatherapie inhoudt. Het voordeel is dat daardoor in het 
werkveld bijvoorbeeld makkelijker naar een collega kan worden doorverwezen, 
mocht hij of zij het idee hebben dat dit medium beter bij de cliënt zal aansluiten. 
Helaas bleek dat in de loop van de deeltijdopleiding het tijdtechnisch gezien steeds 
minder mogelijk was om in het wekelijkse studieprogramma een aanbod te doen voor 
de andere media. Gelukkig waren er wel telkens mogelijkheden, buiten het 
wekelijkse aanbod, om voeling te houden met de andere media, tijdens bijvoorbeeld 
werkplaatsen en speciale project- en congresdagen, waarvan dankbaar gebruik-
gemaakt is. Tijdens de stage bij de Jan-Pieter Heije te Oosterbeek is gemerkt dat het 
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eclectisch65 gebruikmaken van elementen uit de andere media bijzonder 
aantrekkelijk kan zijn binnen een therapiesessie. Het eclectisch gebruikmaken van de 
media zal ook binnen het mediumonderzoek tot uitdrukking komen, waarbij het 
zwaartepunt echter zal blijven liggen op het beeldend medium. 

                                                           
65 Eclectisch te werk gaan, houdt in dat het beste gekozen wordt uit de verschillende media,  
   methodieken, werkwijzen en -vormen dat het meest passend lijkt voor de cliënt en het proces dat hij  
   of zij doorloopt. 
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4.3 Doel- & vraagstelling 
 
 
 
 

De bevrediging ligt niet in het al of niet bereiken van een doel, 
maar in de ijver waarmee we naar die bereiking streven; 

zij is onafhankelijk van het feitelijk bereikte resultaat. 
 

vrij naar Dr. C. J. Wijnaendts Francken, Nederlandse letterkundige 
 
 
 
4.3.1 Aanleiding & doelstelling mediumonderzoek 
In de inleiding van hoofdstuk 4 was al te lezen dat het mediumonderzoek een 
onderdeel vormt van het soort onderzoek dat binnen de creatieve therapieopleiding 
(CTO) verwacht wordt. Het voordeel van het mediumonderzoek is dat de persoonlijke 
empathische betrokkenheid van de onderzoeker bij het onderwerp en de uitspraken 
van de respondenten vergroot kan worden (Migchelbrink, 2009). Bovendien kunnen 
de resultaten uit het mediumonderzoek ondersteuning en mogelijk aanvulling leveren 
op de resultaten uit hoofdstuk 3. Het mediumonderzoek draagt daarmee bij aan het 
uiteindelijk kunnen beantwoorden van de hoofdvraagstelling uit dit onderzoek. 
 
 
4.3.2 Vraagstelling mediumonderzoek 
De deelvraag voor het mediumonderzoek is ontstaan uit de resultaten van het 
literatuuronderzoek en de uitspraken van de respondenten beschreven in hoofdstuk 
3. Er worden namelijk een aantal kenmerken beschreven die mensen met ASS 
helpen en belemmeren. Zo zijn er ook helpende en belemmerende condities 
genoemd ten aanzien van de ASS bij het uitoefenen van sociale beroepen. 
 
Het prikkelverwerkingssysteem functioneert bij mensen met ASS niet of niet goed. Zij 
raken daardoor sneller door hun energie heen en ervaren verhoogde spanning. Dit 
kan tot gevolg hebben dat iemand in een burnout terechtkomt met alle gevolgen van 
dien. Eén van de condities, die daarom genoemd is, is het belang van inzicht in het 
eigen handelen. Daarbij wordt ook genoemd dat de betreffende persoon zal moeten 
leren accepteren wat de gevolgen van ASS zijn voor het dagelijks en beroepsmatig 
functioneren. 
 
De vragen, die naar aanleiding van bovenstaande zijn te stellen, zijn: 
• Hoe leert iemand met ASS inzien wat de impact van de ASS is op het dagelijks 

en beroepsmatig functioneren? 
• Hoe kan iemand met ASS leren daarmee anders om te gaan? 
• Hoe kan iemand met ASS leren om de energiebalans beter in de gaten te 

houden? 
• Hoe kan iemand met ASS de ervaren verhoogde spanning reguleren? 
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Dit zijn stuk voor stuk vragen die een volledig praktijkgericht onderzoek kunnen 
vullen. Dat is hier niet de bedoeling. Het gaat erom de vragen klein te houden en 
direct aan te laten sluiten bij de ervaringen van de respondenten en/of de resultaten 
uit het literatuuronderzoek. 
 
De deelvraag, die daarom als van belang gezien wordt voor het mediumonderzoek, 
is: 
• Kan iemand met ASS inzicht krijgen in het eigen handelen via creatieve therapie? 

Zo ja, hoe kan dit dan tot stand komen? 
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4.4 Vechten of meebewegen 
 
 
 
 

Tegen het materiaal vechten of erin meebewegen? 
Tegen de beperking vechten of erin meebewegen? 

Waar ben ik aan begonnen? 
 

Eigen uitspraak onderzoeker 
 
 
 
4.4.1 Keuze materiaal & techniek 
In de keuze van het materiaal is gezocht naar een combinatie van materiaal en 
techniek die de onderzoeker (nog) niet machtig is. Bovendien is gekozen voor een 
materiaal dat niet makkelijk te bewerken en/of toe te passen is. De eerste 
voorwaarde heeft als reden dat op deze manier de onderzoeker geplaatst wordt in de 
doorgaans onervaren positie van de cliënt. Veel cliënten hebben namelijk het 
beeldend materiaal ná de basisschool, en in het gunstigste geval ná de middelbare 
school, niet meer gebruikt. Zij voelen zich daardoor ongemakkelijk en onervaren bij 
het gebruik ervan. De rijke ervaring van de onderzoeker wordt daarom uitgeschakeld 
door een voor haar ongebruikelijke materiaal- en techniekkeuze, zodat de 
voorsprong op de ervaringen cliënten teniet gedaan wordt of toch op z’n minst 
belemmerd. 
 
De tweede voorwaarde, die aan de keuze van het materiaal en de techniek gesteld 
wordt, is dat het niet makkelijk te bewerken en/of toe te passen mag zijn. De reden 
daarvoor is om frustratie uit te lokken bij de onderzoeker en te zien hoe daarmee 
omgegaan wordt. Welke mogelijkheden en beperkingen komt zij daarin tegen? 
 
Materiaal doet een verschillend appèl op mensen en lokt verschillende reacties uit. 
Een stukje vilt lokt een andere reactie uit dan een blok hout of een metalen staaf. 
Noah Hass Cohen (2009) bekijkt het appèl dat materialen hebben vanuit de ‘Art 
Therapy Relational Neurobiological (ATR-N)-approach’. Deze benadering gaat ervan 
uit dat de creatieve therapie een direct effect heeft op de neurologische en sociale 
ontwikkeling van de mens. Door de zintuigen aan te spreken, worden er delen in de 
hersenen actief, die weer een effect hebben op gevoelens. Kleuren, vormen, 
geluiden en bewegingen binnen de therapeutische setting faciliteren bijvoorbeeld het 
verkrijgen van een veilige hechting. Tast kan bijvoorbeeld helpen negatieve en 
stressvolle ervaringen te reguleren. Noah Hass Cohen zegt van bijvoorbeeld vilt, dat 
het een zacht en knuffelig gevoel oplevert met het effect dat het materiaal liefde en 
vertrouwen uitstraalt. 
 
Metaal heeft dat knuffeleffect niet. Het is koud en hard. Iemand heeft kracht nodig om 
het te bewerken. Kan het dan juist ook ingezet worden om die weerstand te bereiken 
en frustratie uit te lokken? Het wordt in dit onderzoek meegenomen. 
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Wat betreft materialen en technieken die weerstand bieden en daardoor niet zo snel 
te vormen zijn naar de wil van de bewerker zijn er meerdere mogelijkheden. 
Voorbeelden zijn: hout, metaal, glas en rubber. Er is uiteindelijk gekozen voor het 
materiaal ‘metaal’ en de technieken ‘solderen’ en ‘lassen’. De onderzoeker heeft 
alleen een basiscursus gehad in het gebruik van de lasapparatuur. Er is echter in het 
geheel geen sprake van dat ze daarin geoefend is. De techniek ‘solderen’ beheerst 
de onderzoeker wel voldoende. 
 
Het voordeel van deze techniek is tevens dat het fysiek wat meer van iemand 
verlangt, zodat er mogelijk uit dit deel van het onderzoek ook antwoord gegeven kan 
worden op de tweede vraag. 
 
 
4.4.2 Opdracht 
De onderzoeker geeft zichzelf de opdracht om van metaal een levensgrote boom te 
lassen voor de onderzoekspresentatie. De boom staat symbool voor de ‘boom van 
kennis’ als parallel aan het leerproces dat zal ontstaan uit het maken ervan en de 
kennis die verworven zal zijn bij het eindproduct. 
 
 

    
 
 
Om de opdracht nog wat te verzwaren, wordt er gebruikgemaakt van afvalmateriaal. 
Oude fietsen vormen onder andere het basismateriaal waarmee gewerkt kan worden. 
De hypothese hierbij is dat, door de boom levensgroot te laten maken, het fysieke 
deel, maar ook de kans op frustratie en overbelasting, wordt uitvergroot. 
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4.4.3 Uitvoering 
In het begin wordt er gewerkt aan klein formaat werkstukken om vertrouwd te raken 
met het materiaal en de techniek Er wordt bovendien met vormen geëxperimenteerd. 
Het blijkt al spoedig dat het materiaal zich niet zo makkelijk laat bewerken. Soms is 
er veel fysieke kracht (bijna geweld) nodig om het materiaal te vormen, waarbij het 
risico bestaat dat het metaal dan breekt. Omdat de techniek ‘solderen’ bekend is, 
wordt daarvoor eerst gekozen als veilige baken binnen het proces. Het blijkt echter al 
spoedig dat deze techniek niet voldoende is. Het materiaal is al snel te stug, er zit 
veel spanning in het metaal en daarvoor is het zachte tin regelmatig niet toereikend. 
De onderzoeker wordt zodoende gedwongen om over te stappen naar het ‘lassen’. 
Met kleine werkstukken wil dit nog wel lukken, maar er ontstaan toch al spoedig een 
aantal irritaties.  
 
Intussen wordt er een verzuchting in het onderzoekslogboek geschreven: “Ik heb 
ervoor gekozen om een techniek en materiaal te nemen voor mijn onderzoek 
waarmee ik nog niet veel handigheid heb: lassen en metaal. Daarbij heb ik ook nog 
eens de keuze gemaakt om het materiaal niet in de winkel te kopen, maar dat ik 
gebruik wil maken van afvalmateriaal, metalen voorwerpen waarvan ‘afscheid’ 
genomen is, zo niet ‘gewoon gedumpt is’ door mensen. Ik mag wekelijks bij een 
fietsenwinkel restmateriaal ophalen, waardoor het nog specifieker wordt: vooral 
metaal van oude fietsen. Ik moet deze fietsen dus eerst slopen, voordat ik materiaal 
ter beschikking heb om ermee ‘mijn ding’ te kunnen doen. En mijn ding is: een 
metalen boom op ware grootte bouwen! Ach, de lat is maar een klein beetje ‘hoog’ 
gelegd… letterlijk én figuurlijk in dit geval.” 
 
Het kost al met al aardig wat energie om alleen al het materiaal te verzamelen, nog 
voordat er überhaupt één stukje metaal aan elkaar gelast is. Ondertussen heeft het 
verzamelde materiaal wel een flinke hoeveelheid nieuwe, door de fietsenzaak 
afgeschreven, fietsenremstangen opgeleverd. Het levert een goed te overzien project 
op om te oefenen met lassen, dat bovendien een goed gevoel oplevert als er 
daadwerkelijk een vorm ontstaat die lijkt op een boom. 
 
 
4.4.4 Bezinning 
Het feit dat het verzamelde materiaal van de onderzoeker gestolen wordt, helpt het 
moeizame proces niet. Dat voelt althans in eerste instantie zo, maar dat kan achteraf 
ook nog anders gezien worden. De diefstal zorgt er namelijk voor dat er een pas op 
de plaats gemaakt moet worden. Er moet nagedacht worden hoe er met het 
onderzoek verder gegaan wordt. Een mooie metafoor lijkt daarin, dat er in een plan 
‘gedoken’ wordt als in een zwembad en er daarna alleen maar heel hard 
‘gezwommen’ wordt. Nu moest er boven water gekomen worden om adem te halen, 
waardoor er ook tijd komt om na te denken waar het onderzoek naar toe gaat, de 
richting opnieuw bepalen: wordt er eigenlijk wel de goede kant uit ‘gezwommen’? Is 
het wel haalbaar waarheen ‘gezwommen’ wordt? Wordt er bereikt wat gedacht was 
te willen bereiken? 
 
Het moment van bezinning levert de volgende logboekaantekening op: 
“Ik kom tot de conclusie dat het project misschien wel helemaal is wat ik (denk te) 
wil(len), maar dat de tijd beperkt is. Ik heb behalve het medium bovendien nog een 
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theoretisch onderzoek liggen waaraan ik aandacht moet besteden. Heel veel 
aandacht zelfs!” 
 
 

        
 
 
De eisen worden bijgesteld door de onderzoeker en deze beslist dat de boom kleiner 
moet worden, zodat deze in de presentatieruimte kan komen te staan in plaats van 
buiten zoals het eerder idee was. De argumenten hierbij zijn: een kleinere boom 
scheelt tijd en draagt ook meer bij aan het te behalen doel. Het plan is nu dat de 
boom géén volledig gelaste kroon krijgt. Alleen het onderste gedeelte van de 
boomkroon wordt gelast. De restende kroon zal door gezichtsbedrog gevormd 
worden. MDF-platen worden gezaagd in de vorm van een boomkroon en geverfd als 
‘bladerdak’. Toeschouwers zullen de boom dan toch als compleet ervaren. De 
onderzoeker is gelukkig met haar oplossing en gaat verder met het technisch 
overdenken en uitvoeren van deze oplossing. Metaforisch gezien is er weer een hap 
lucht genomen en is de persoon vervolgens weer ‘onder water verdwenen’. Het kan 
overigens ook nog anders gezien worden: er is even een moment geweest dat er 
een volledig overzicht was over het project, om vervolgens weer ‘verloren’ te raken in 
de details. 
 
 
4.4.5 Doorzettingsvermogen & zelfkritiek 
Het logboek meldt: “IJverig ga ik weer verder… ik vertel mijn verhaal aan andere 
mensen, die spontaan ervoor zorgen dat ik oude fietsen krijg toegespeeld. Het wordt 
tijd dat ik die uit elkaar haal, de oprit staat er vol mee.” Het wordt dus tijd dat de 
volledige en soms gedeeltelijk gesloopte fietsen uit elkaar gehaald worden om 
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bruikbaar materiaal op te kunnen leveren. Dit blijkt nog niet al te gemakkelijk. Het 
kost veel tijd en energie om alle bouten los te draaien en vervolgens de gelaste delen 
los te slijpen: “Ik begin met het uit elkaar slijpen van de losse fietsonderdelen die ik 
gekregen heb, zoals een kaal frame en bagagedragers. Met de haakse slijper had ik 
al eens eerder gewerkt. Goed voorbereid (gehoorbescherming, handschoenen, 
werkkleding) en met mijn aandacht bij het werk (want een metalen staaf kan ermee 
doorgeslepen worden, dus mijn vlees is als een pakje boter voor het apparaat) ga ik 
aan de slag. Dit is nog best leuk werk, maar de uren gaan voorbij, de slijpschijfjes 
raken op en ik heb uiteindelijk één bananendoos (niet geheel) vol met stangen. Dan 
heb ik het nog niet over de fietsen die nog compleet zijn. Ik raak compleet in de 
stress bij het bepalen waar ik moet beginnen met het demonteren van een fiets. Dit 
overzie ik dus niet!” 
 
 

    
 
 
“Ehm… hier gaat iets niet goed… en er roept een stemmetje in mijn achterhoofd: nou 
ben je zó sterk in je beeldend handelen en wat is daar nú van over? Wat ga je straks 
laten zien op hét (afstudeer)moment? Je kiest weer voor de moeilijkste weg, hè? Nu 
schreef ik al: mijn wil is wet. Dat stemmetje kan ‘de pot’ op en ik ga stug door.” Het 
gevoel van stress en overbelasting ontstaat hier al. Er kan echter gecompenseerd 
worden met doorzettingsvermogen. Telkens weer wordt er een standje bij gezet om 
toch te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden. De kanttekening die hier al 
gezet kan worden, is of deze eisen van buitenaf komen of van de persoon zelf 
komen. De onderzoeker wordt in elk geval geconfronteerd met de grenzen van haar 
mogelijkheden. Ze bekritiseert zichzelf66 omdat ze niet in staat is om een mooie 
lasnaad te leggen. Het maakt daarin niet uit dat het soort ondergrond het lastig 
maakt om deze goed te lassen en het dus eigenlijk niet redelijk is om dit van zichzelf 
te verlangen. 
 
Het doen is op zichzelf al een prestatie en het ervoor uit durven komen dat het lastig 
is, doet daar niet voor onder: “Het lukt me niet om van die prachtige ‘lasrupsen’ te 
maken. Maar… het lukt me uiteindelijk wél om buismateriaal aan elkaar te lassen tot 
iets dat de indruk wekt van een boom… een draak van een boom misschien. Nou, 

                                                           
66 Die kritische stem is ook iets dat een cliënt kan ervaren. Het zorgt ervoor dat hij of zij zich schaamt  
   om dat wat hij of zij presteert onder het toeziend oog van de therapeut. Als de therapie in  
   groepsverband gebeurt, dan is dat ook nog eens onder het toeziend oog van groepsgenoten. 
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dan is het maar zo, het is míjn draak van een boom!” Met het accepteren van de 
mindere kwaliteit en het zien van de prestatie die geleverd is, kan ze trots zijn op het 
resultaat en groeit haar gevoel van eigenwaarde. Het levert ook weer energie om 
door te kunnen gaan en een volgende uitdaging aan te gaan. 
 
 
4.4.6 Hulp vragen 
De volgende stap blijkt echter nog niet zo gemakkelijk te maken. De moed is in de 
schoenen gezakt en er moet nog meer materiaal uit de fietsen vrijgemaakt worden. 
Het lijkt een oplossing te zijn door te vragen om hulp bij het uit elkaar halen van de 
fietsen. En deze hulp wordt daadwerkelijk geboden. “Peter heeft het merendeel van 
de fietsen uit elkaar gehaald. Ongelooflijk hoe snel hij dit voor elkaar gekregen heeft. 
Ik voel me enerzijds een slapjanus dat het mij zoveel moeite kost. Maar het feit dat ik 
om hulp gevraagd heb en daardoor zo’n eind vooruit gekomen ben, geeft me een 
heel fijn gevoel en dat heeft de overhand.” 
 
 

 
 
 
Er kan dan eindelijk gestart worden met het bouwen aan de levensgrote boom. Het 
wordt een object van iets minder dan 2,5 meter hoog. Een lastig punt vormt de 
constructie. Het is de bedoeling dat de boom zodanig gemaakt wordt dat deze van 
de ene locatie naar het andere verplaatst kan worden. Ofwel: de boom moet uit 
elkaar kunnen. Ook hierbij wordt hulp gevraagd en gekregen, maar er wordt ook 
spontaan hulp aangeboden. De lastechniek wordt verbeterd met behulp van 
aanwijzingen van anderen. Er wordt meegedacht over constructieproblemen en de 
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vormgeving. Maar ook wordt er dankbaar gebruikgemaakt van helpende handen bij 
het opzetten van het enorme gewicht van de kroon op de boomstam. 
 
 
4.4.7 Het kan ook anders 
Tijdens het werken aan de boom gebeurt er ook nog iets anders. Door een gelukkig 
toeval ontvangt de onderzoeker 2.000 nieuwe ‘cardholders’67. Wat daarmee te doen? 
Er ontstaat een zoektocht naar wat het voorwerp kan en uiteindelijk wordt het 
voorwerp helemaal uit elkaar gehaald. Alle losse onderdelen worden bekeken en één 
onderdeel is in het bijzonder heel interessant. Er zit namelijk een metalen bladveer 
in. Metaal! Het is bovendien zeer soepel metaal. De grofheid van het materiaal van 
de boom is een groot contrast met de fijnheid van deze bladveren. Er zit veel meer 
beweging in. De bladveren zijn soepel, springen alle kanten op en zijn redelijk 
makkelijk te vormen. Ook hier geldt weer dat het de moeite waard is om te kijken 
naar de vorm en de mogelijkheden van het materiaal. 
 
 

     
 
 
Waar het bij het vormen van de boom een soort gevecht is, ontstaat er hier plezier in 
het werken. Het werken met het metaal voelt nu als een spel. Het materiaal is licht in 
gewicht, makkelijk hanteerbaar. “Hiermee kan ik het wel!!! Ik heb hierbij overzicht en 
het is beter hanteerbaar voor mij. Ik maak hierbij gebruik van mijn kwaliteiten! Ik ben 
ronduit verbluft door dit verschil en vooral door het inzicht wat het me oplevert.” 
 

                                                           
67 Een ‘cardholder’ is een soort button waaraan een scanpas gehangen wordt, zoals deze onder  
   andere in de zorg gebruikt worden voor het openen van toegangsdeuren. 
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Er is tijdens het werken met de bladveren niet van te voren bepaald wat het materiaal 
moet worden. Er ontstaan al zoekend en werkend als vanzelf koppen68 met 
verschillende gezichtsuitdrukkingen. Opvallend is dat de koppen ieder een eigen 
mimiek hebben die moeilijk te doorgronden is. Het ene moment lijkt het alsof de kop 
vriendelijk kijkt, het volgende moment lijkt deze eerder bedroefd of boos. Het zorgt 
ervoor dat er naar de koppen gekeken kan blijven worden en telkens afgevraagd kan 
worden wat er om zou kunnen gaan in de gedachten van een persoon die zo’n 
gezicht vertoont. De kunstenaar Christian Boltanski zegt in een interview met Tamar 
Garb (Semin, Garb & Kuspit, 1997): “The face is so different from person to person. 
The spirit is revealed in the face.” Gedachten, gevoelens en het karakter vormen het 
gezicht, maar ook de gezichtsuitdrukking. 

 
 

 
 
 
 
                                                           
68 Afbeeldingen van deze koppen zijn gebruikt in dit onderzoeksverslag bij elk nieuw hoofdstuk en op  
   de voorpagina.  
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Het lezen van gezichten vraagt veel van onze competenties. Dit is doorgaans een 
automatisch proces, maar bij mensen met ASS is dit een proces dat veel moeite en 
energie kost. Toch is het ook voor mensen zonder ASS niet altijd even makkelijk. Er 
liggen namelijk ook nog de eigen ervaring en de eigen gevoelens onder het 
interpreteren van de gezichtsuitdrukking van de ander, zoals we dat ook hebben 
kunnen zien in de uitleg bij de spiegelneuronen. Christian Boltanski (Semin, Garb & 
Kuspit, 1997) zegt hierover: “A good work of art can never be read in one way. … An 
artwork is open – it is the spectators looking at the work who make the piece, using 
their own background. A lamp in my work might make you think of a police 
interrogation, but it’s also religious, like a candle. At the same time it alludes to a 
precious painting, with a single light shining on it. There are many ways of looking at 
the work. It has to be ‘unfocused’ somehow so that everyone can recognize 
something of their own self when viewing it.”  
 
De koppen leveren ook nog een ander fraai extraatje op. De bladveren weerschijnen 
het licht dat erop valt met een blauwige glans. Opvallend is daarbij dat recht voor de 
koppen staand deze tegen de achtergrond lijken weg te vallen. Zodra de 
weerspiegeling van het metaal te zien is, wordt de kop ineens zeer aanwezig in de 
ruimte. Er ontstaat dus ook in het object zelf een soort spel. Een spel van licht en 
daarmee de aanwezigheid of afwezigheid van het object in de ruimte. Toegevoegde 
voorwerpen, zoals oorbellen, kunnen ineens sterk opvallen doordat de kop wegvalt 
tegen de achtergrond. Ofwel het grote geheel verdwijnt en de details worden 
zichtbaar. Mensen zonder ASS zien gewoonlijk het grote geheel. Mensen met ASS 
kunnen moeite hebben met het zien van dat grote geheel en zien de details. Deze 
koppen geven een indruk wat het verschil in kan houden. 
 
Ook de aanwezigheid en afwezigheid die door de lichtval veroorzaakt wordt, levert 
een fascinatie op. Een mens kan intuïtief het gevoel hebben, bekeken te worden. Het 
is alsof de toeschouwer bekeken wordt door een kop en zodra de toeschouwer zich 
omdraait om dit te checken, kan de kop weer weggedraaid zijn en is dit gevoel 
verbroken. 
 
 
4.4.8 Doel bereiken 
Gedurende het proces wordt door de onderzoeksbegeleider gezegd dat het haar niet 
zou verbazen als de boom uiteindelijk niet gemaakt wordt. Er zijn meerdere 
momenten geweest dat de onderzoeker dit idee met haar kon delen. Uiteindelijk is de 
boom toch afgekomen. Dat geeft een gevoel van tevredenheid: het is gelukt, 
ondanks alle tegenslagen en energie die het gekost heeft. De vraag is alleen: was 
het dat nu allemaal waard? Had het nu werkelijk zoveel energie moeten kosten? Het 
antwoord luidt: “Ja!” Het gaat er niet om of er een fraai object ontstaan is, maar wél 
dat er een fraai proces is ontstaan. De onderzoeker heeft zelf kunnen ervaren wat er 
kan gebeuren en wat het materiaal kan betekenen. Het werken aan de boom heeft 
nieuwe inzichten, en dus kennis, opgeleverd! De boom, zeker in combinatie met de 
koppen, is uiteindelijk met recht een prachtig onderzoek geworden. 
 
Het interessante aan het geheel is dat er heel veel moeite gedaan is om een 
‘levensgrote boom’ te maken en aan deze opdracht feitelijk al bij het allereerste 
product voldaan is. Er is namelijk niet gesproken over een ‘volwassen boom’. Ofwel 
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de zaailing was al ‘groot’ genoeg. Hieruit is te merken dat het er vooral om gaat 
welke eisen een persoon zichzelf oplegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er kan ook met minder bereikt worden dat er aan een opdracht voldaan wordt. Het 
perfectionisme van de onderzoeker, maar wat ook blijkt dat dit een kenmerk is van 
mensen met ASS, vormt een valkuil en aandachtspunt. Het van te voren stellen van 
haalbare doelen is dan ook een belangrijk leerpunt hierin, zoals ook Joep Boom als 
tip meegekregen heeft in het rapport dat door het Dr. Leo Kannerhuis voor hem 
opgesteld is. 
 
 
4.4.9 Ervaringen met het materiaal 
Als er teruggekeken wordt naar het proces uit ‘vechten of meebewegen’ dan zijn 
daaruit een aantal resultaten te halen. Om te beginnen is er veel geleerd over het 
materiaal, het metaal, en de technieken, solderen en lassen, zelf. Er is tijdens de 
uitleg over het lasproces van de boom gesproken over een aantal irritaties die 
ontstonden. Deze irritaties kwamen voort uit: 
• Het lassen: 

o Het materiaal laat zich niet makkelijk lassen. Materiaal dat bijvoorbeeld gelakt, 
verchroomd of gegalvaniseerd is, laat zich met CO2-lassen niet makkelijk met 
elkaar verbinden. De oppervlaktes dienen schoon te zijn. Met elektrisch lassen 
kan het oppervlak van het te lassen materiaal ‘vuiler’ zijn. 

o Het wordt eerder ‘bakken en braden’ dan een mooie las. De technische 
beheersing zorgt ervoor dat iemand een mooie lasnaad kan maken. Is dit niet 
het geval dan wordt het eerder een ‘spetterend’ vastzetten van twee delen 
metaal. Dit wordt door de docenten ook wel ‘bakken en braden’ genoemd in 
de treffende vergelijking wat er gebeurt als een stuk vlees in gloeiend heet vet 
gelegd wordt. 

• Het soort materiaal: 
o Het materiaal is stug, onwillig, moeilijk vervormbaar. De vorm die gewild wordt, 

is er alleen met grote energie-inspanning in te maken. En dan is het nog de 
vraag of het echt de vorm is, zoals die gewenst was. 

o Het materiaal breekt op het moment dat er teveel verandering verwacht wordt. 
o Aluminium is niet te lassen met de CO2-lastechniek. 
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o Bij onjuist gebruik of onoplettendheid kan het materiaal schade toebrengen 
aan het menselijk lichaam. 

 
Dit betekent dat er voor goede bescherming gezorgd moet worden en de aandacht 
en focus moeten bij het werk gehouden worden. Het lassen en het slijpen van het 
materiaal leveren metaalspetters en -splinters op. Met name de haakse slijper is 
ronduit gevaarlijk als er niet op de juiste wijze mee omgegaan wordt. Het levert 
daardoor nog een extra factor op: spanning en eventueel zelfs angst. 
 
 

 
 
 
In het onderzoek is ook de theorie van de ‘Art Therapy Relational Neurobiological 
(ATR-N)-approach’ meegenomen. Het gevolg van het ‘onwillige’ materiaal, het niet 
goed beheersen van de techniek en de energie en tijd die erin gaat zitten, is dat het 
teleurstelling, en zelfs wanhoop, kan opleveren. Het blijkt dat het materiaal twee 
soorten gevoelens kan losmaken: het gevoel van macht en kracht op het moment dat 
het lukt om het te bedwingen. 
 
Aan de andere kant kan het een gevoel van machteloosheid, frustratie, wanhoop en 
zwakheid geven als dit niet het geval is. Vanuit die laatste gevoelens kunnen keuzes 
gemaakt worden hoe daarmee om te gaan: 
• Vastlopen en uiteindelijk opgeven. 
• Een ander om hulp vragen of zelfs helemaal overlaten aan een ander. 
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• Een lager niveau kiezen, zoals een ander formaat (kleiner) of een ander materiaal 
kiezen, waardoor het haalbaar wordt voor de persoon zelf. 

 
 
4.4.10 Doorlopen proces 
Als we terugkijken naar het beeldend proces, dan is er ervaren dat er verschillende 
dingen bij de bewerker van het materiaal kunnen gebeuren. Er zijn namelijk 
gedurende het proces een aantal fasen doorlopen. Een persoon die een opdracht 
krijgt, kan al aan het begin zeggen dat hij of zij niet aan de opdracht kan voldoen. Hij 
of zij gooit daarmee nog vóór de start de spreekwoordelijke handdoek in de ring. De 
persoon kan echter ook beslissen de opdracht aan te gaan. 
 
Vervolgens komt die persoon veel weerstand van het materiaal tegen. Het lukt niet 
wat de bewerker van het materiaal wil en het proces verloopt daardoor niet naar 
wens. Er kan daardoor een gevoel van machteloosheid ontstaan. De persoon kan 
hier vanuit zijn of haar intrinsieke motivatie doorzettingsvermogen tegenover zetten. 
Er wordt telkens een tandje bijgezet, de persoon gaat op de tenen lopen, net zo lang 
totdat het teveel wordt. Dan is er een grens bereikt en is het de vraag hoeveel het die 
persoon intussen gekost heeft en of het dat allemaal waard is geweest. 
 
De persoon kan er echter ook voor kiezen om het plan bij te stellen. Het betekent dat 
de persoon eerst gaat zoeken naar wat er zoveel mogelijk op zijn of haar manier kan. 
Mocht dat niet mogelijk zijn, dan te accepteren dat het niet kan en zoeken naar een 
manier die wel kan. De boom kan tenslotte desnoods van een ander materiaal 
gemaakt worden. Het metaal, dat gedurende dit proces als materiaal gebruikt is, kan 
echter wel voor een deel bedwongen worden, maar er is lang niet alles mogelijk. In 
het uiterste geval kan de wil opgelegd worden door er heel veel letterlijke energie in 
te steken waardoor het metaal smelt. Het is dan in vrijwel elke vorm te gieten die 
gewenst is. De vraag is of de persoon zó ver moet willen gaan. 
 
Het materiaal kan ook onderzocht worden op de mogelijkheden. Dat vraagt van de 
bewerker open te staan voor en nieuwsgierig te zijn naar ‘de competenties’ van het 
materiaal. Vragen kunnen gesteld en beantwoord worden. Wat kan het materiaal? 
Waar is het materiaal goed in? Waar liggen de ‘kwaliteiten’ en waar de ‘beperkingen’ 
van het materiaal? Als deze inzichten verworven zijn, kan vervolgens een bewuste 
keuze gemaakt worden. De persoon kan alsnog het gevecht met het materiaal 
aangaan in de richting waarin het materiaal eigenlijk niet goed is. De andere keuze 
kan zijn om mee te gaan met de kwaliteiten van het materiaal en dus mee te 
bewegen en weer nieuwe mogelijkheden te ontdekken. 
 
Binnen dat onderzoek biedt het beeldend materiaal de mogelijkheid om nieuwe 
wegen te ontdekken, nieuwe mogelijkheden die als vanzelf door het werken met het 
materiaal aangereikt worden. Mensen komen zichzelf daarin tegen. Inzichten kunnen 
ontstaan: “Zo werkt dat dus bij mij en wat wil ik daarmee? Is dat zoals ik het graag 
voor mezelf wil? Nee? Hoe wil ik het dan wel?” 
 
In de therapie wordt de cliënt uitgenodigd om dit proces aan te gaan en te ervaren 
wat er via het materiaal met de persoon gebeurt, dat er keuzes zijn die gemaakt 
kunnen worden. Vervolgens wordt er een link gelegd naar het dagelijks leven. Hoe 
gaat het daar? Zijn er parallellen te zien tussen de omgang met het materiaal en de 
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wijze waarop er omgegaan wordt met de taken op het werk en in de privésfeer? De 
cliënt wordt via het openstaan voor, en het nieuwsgierig zijn naar, het materiaal 
uitgenodigd om open te staan voor, en nieuwsgierig te zijn naar, zichzelf.  
 
Wat voor het materiaal geldt, geldt uiteindelijk ook voor de mens die met dat 
materiaal werkt. Vragen, die gesteld kunnen worden, zijn: maak ik gebruik van de 
kwaliteiten die ik heb of dwing ik mezelf een kant op die helemaal niet goed voor mij 
is? Wat is goed voor mij? Waar ben ik goed in? Er worden op die manier inzichten 
verworven over hoe de persoon handelt en wat voor effect dat heeft op zijn of haar 
functioneren. 

 
 
 
Er wordt bovendien ervaren dat een mens keuzemogelijkheden heeft. Er is daardoor 
een weg vrijgemaakt. Er kan gezocht worden naar mogelijkheden om op een andere 
manier om te gaan met de problemen waarvoor hij of zij gekomen is. Er ontstaat een 
nieuwsgierig zijn naar zichzelf, een nieuwsgierig zijn naar de ander en een 
nieuwsgierig zijn naar de diversiteit aan mogelijkheden waaruit hij of zij zelf kan gaan 
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kiezen. De persoon heeft, letterlijk en figuurlijk, het gereedschap in handen om te 
(gaan) zorgen voor balans tussen uitgedaagd worden en niet overvraagd worden. 
 

 
4.4.11 Analoge procestheorie 
De ervaringen die in het medium opgedaan zijn, en hierboven ook meer algemeen 
beschreven, vormen de basis van de analoge procestheorie. Een product dat door 
een cliënt gemaakt wordt kan een symbolische betekenis hebben en/of een metafoor 
vormen voor iets anders: een proces dat een cliënt doorlopen heeft of een ervaring 
die opgedaan is. Het product laat echter ook zien op welke wijze een cliënt met het 
materiaal omgaat en hoe hij of zij tot het product gekomen is. De vorm van het 
product, de intensiteit waarmee gewerkt is en de beweging die de cliënt gebruikt 
heeft, zijn daarin terug te zien. Deze elementen corresponderen met de vitality 
affects van de cliënt. Er kan dus ook gekozen worden om te kijken naar het analoog 
tussen dat wat in het materiaal gezien wordt en wat dat zegt over de gevoelens, de 
gedachten en gedrag van de cliënt (Smeijsters, 2003). Het is juist dit proces, en dus 
van deze onderliggende theorie, waarvan in dit onderzoek gebruikgemaakt is. 
 
Een opmerking van Gabrielle Roth69 (1990) illustreert dit proces door haar eigen 
ervaring: “Ik begon steeds duidelijker te zien dat kunst niet alleen maar versiering is, 
een toevoeging aan het leven, maar een pad op zich, een weg uit het voorspelbare 
en conventionele, een wegwijzer naar zelfontdekking.” 
 
Een persoon kan door de diagnose ASS het gevoel krijgen dat zijn of haar wereld 
instort. Er ontstaat dan een proces dat Herman de Mönnink (2008) als een 
transitieproces beschrijft, er moet een overgang gemaakt worden van de oude naar 
de nieuwe situatie. De persoon is een illusie verloren en rouwt om de gemeende 
mogelijkheden die hij of zij dacht te hebben. Er moet een nieuw beeld van zichzelf 
gevormd worden, waarbij opnieuw gekeken wordt naar wat de kwaliteiten en wat de 
belemmeringen zijn. Het kan betekenen dat hij of zij moet beslissen een baan onder 
het eigen niveau te kiezen of een andere baan, die beter bij de kwaliteiten en 
mogelijkheden past. Dit vormt een resultaat van zelfinzicht, maar dat vraagt ook een 
rouwproces. Daarna kan iemand tot de conclusie komen dat hij of zij zich beter op de 
plaats voelt. Het beeldend werken kan deze inzichten bewerkstelligen. In het 
materiaal kan iemand ervaren hoe hij of zij handelt in het dagelijks leven en in 
werksituaties. Het materiaal toont op een overzichtelijke manier wat in complexere en 
minder overzichtelijke situaties ook gebeurt. 
 
Het is een proces van ervarend leren en dat sluit juist ook goed aan bij mensen met 
ASS, blijkt uit de reacties van de respondenten. Het grote geheel maar moeilijk 
kunnen overzien betekent in sommige gevallen dat dingen simpelweg uitgeprobeerd 
moeten worden. Beeldende creatieve therapie is een veilige setting waarin die 
ervaringen opgedaan kunnen worden. We hebben bovendien al kunnen lezen dat 
mensen met ASS een fotografisch geheugen kunnen hebben. Het beeldend 
materiaal biedt daarin een uitstekende houvast om de opgedane ervaring als ‘plaatje’ 
op te slaan en dus te onthouden voor andere situaties. Het is wel belangrijk dat 
iemand het inzicht, dat opgedaan is in het beeldend medium, kan omzetten naar het 
dagelijks leven. Niet iedereen kan deze link leggen en de opgedane ervaring 
meenemen naar een andere situatie. 
                                                           
69 Gabrielle Roth (1990) heeft de vijf dansritmes ontwikkeld Zie hoofdstuk 4.5.4. 
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4.5 Bewegen & bewogen worden 
 
 
 
 

Het licht geeft nieuwe kleuren aan het groen 
Terwijl het groen er niets voor hoeft te doen 

Zo voel ik ook diezelfde wisseling 
Ik lach, ik huil, ik droom, ik dans en zing 

 
Toon Hermans 

in ‘Fluiten naar de overkant’ 
 
 
 
4.5.1 Doel 
Behalve een onderzoeksverslag wordt er ook een onderzoekspresentatie verwacht 
ter afsluiting van de onderwijseenheid ‘Onderzoek & Innovatie’. Deze presentatie 
vormt een bron van spanning, om niet te spreken van angst. Het is daarom 
interessant om te zien wat ‘fysieke inspanning’ hierbij kan betekenen. De ervaring 
van Joep Boom is dat hij meer in zijn ‘ik’ komt, en blijft, bij fysieke inspanning. Bij 
angst zit iemand vooral in z’n hoofd. Zou het voor de onderzoeker ook zo werken dat 
zij uit haar hoofd komt en meer in haar lijf, meer in haar ‘ik’ komt, bij fysieke 
inspanning? Kan dit helpen bij de presentatiespanning? 
 
Het werken met metaal en het bouwen aan de levensgrote boom heeft al gezorgd 
voor een flinke fysieke inspanning. Zoals eerder geschreven leverde het proces 
regelmatig machteloosheid op. Daar tegenover stond echter de kick die ontstond uit 
het intensief en gefocust bezig zijn waarbij krachtsinspanning van het lichaam vereist 
is. Het is echter minder praktisch haalbaar om tijdens de presentatie te gaan lassen 
of slijpen voor een groep toeschouwers. Een andere manier van intensief in 
beweging zijn, is bijvoorbeeld door op een groot doek met snelle bewegingen te 
schilderen. Aangezien de ‘dakplaten’ voor de kroon van de boom geschilderd moeten 
worden, ontstaat het idee om deze platen tijdens de presentatie te gaan 
beschilderen. Doodeng is deze gedachte, maar toch… wat levert de beweging op? 
De hypothese is dat het inzetten van het beeldend werken en verschillende andere 
media uit de vaktherapie, als beweging en muziek, gaan helpen om de 
onderzoekspresentatie tot een goed resultaat te kunnen volbrengen. 
 
 
4.5.2 Beweging & hulp van lichaamseigen stoffen 
Het is algemeen bekend dat je een goed gevoel krijgt van lichamelijke inspanning. 
Joggers en (marathon)lopers krijgen een zogenaamde ‘runners high’ door de 
inspanning die ze van hun lichaam tijdens het rennen verlangen. Maar waardoor 
ontstaat dat nu eigenlijk? En wat zeggen anderen over het effect van de inzet van 
beweging? 
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De ‘runners high’ wordt veroorzaakt door lichaamseigen stoffen. Intensief bewegen 
levert namelijk op dat hormonen en neurotransmitters door het lichaam aangemaakt 
worden. Voorbeelden daarvan zijn: 
• Serotonine 

Dit is een neurotransmitter die, afhankelijk van het soort receptor, een 
stimulerende of remmende werking heeft. Serotonine reguleert de activiteiten van 
vele andere neurotransmitters waaronder noradrenaline, dopamine en 
endorfinen. Diverse pijnverminderende en stemmingsverbeterende effecten van 
serotonine worden mogelijk teweeggebracht doordat serotonine voor een 
verhoogde productie en afgifte van endorfinen zorgt. Serotonine is zodoende 
betrokken bij bijvoorbeeld stemming, zelfvertrouwen, angst en agressie. Het geeft 
bij de stimulerende werking een gevoel van welzijn (Bergsma, 2003; 
www.ademvangst.nl, 2010; Noah Hass-Cohen, 2009). 

• Dopamine 
Ook de stof dopamine is een neurotransmitter en is betrokken bij drie grote 
communicatieroutes in de hersenen. De eerste route is verantwoordelijk voor de 
bewegingscontrole. De tweede speelt een rol bij het denken, in het bijzonder bij 
de planning van de denkprocessen en het doelgericht handelen. De laatste route 
zorgt voor het regelen van emoties en motivaties. Het speelt een grote rol bij het 
ervaren van genot, blijdschap en welzijn (Bergsma, 2003; www.dokterdokter.nl, 
2010). 

• Endorfinen 
In het centrale zenuwstelsel komen stoffen voor die tot de familie van de opiaten 
horen. Zij hebben net als morfine een pijnstillende werking, waaruit ook de naam 
ontstaan is in combinatie met endogeen (uit het lichaam afkomstig). Deze stoffen 
lijken verantwoordelijk voor de verminderde gevoeligheid voor pijn tijdens 
stressvolle omstandigheden. Ze zorgen echter ook (mede) voor een gevoel van 
geluk of euforie, trots, optimisme en welzijn, zoals de roesachtige toestand die 
kan ontstaan na een fysieke inspanning, die nadien ook een poos blijft hangen 
(Bergsma, 2003; Noah Hass-Cohen, 2009; www.werkendlichaam.nl, 2010). 

• Adrenaline (ook wel bekent als epinefrine) 
Adrenaline is een neurotransmitter en een hormoon. Als hormoon zorgt het ervoor 
dat het lichaam in paraatheid wordt gebracht en zodoende de alertheid en 
energie verhoogt. Het komt vrij bij sterke emoties, zoals angst en kwaadheid, 
maar ook bij stress en fysieke arbeid (Bergsma, 2003; www.wikipedia.nl, 2010). 

• Noradrenaline (ook wel bekent als norepinefrine of levarterenol) 
Noradrenaline is net als adrenaline een neurotransmitter en een hormoon. Als 
hormoon heeft het een vergelijkbare, maar wat zwakkere werking dan adrenaline. 
Als neurotransmitter kan het, net als de serotonine, verschillende uitwerkingen 
hebben, zoals de regulering van de bloeddruk, alertheid, angst, pijn, emotionele 
opwinding en is het kracht- en actieopwekkend (Bergsma, 2003; 
www.wikipedia.nl, 2010; Noah Hass-Cohen, 2009). 

 
Deze lichaamseigen stoffen komen dus vrij bij beweging en bieden een persoon een 
gevoel van geluk, welzijn, vertrouwen en kracht. Dit zijn gevoelens die een positieve 
werking hebben op het reduceren van spanning en angst. Noah Hass-Cohen (2009) 
meldt dat beweging, maar ook het bezig zijn met een creatieve activiteit, pijn en 
angst doen vergeten. Ze vult daarbij aan dat er daardoor ook méér bereikt wordt dan 
door alleen te praten tijdens een therapeutische sessie. Meer delen in het brein 
worden namelijk aangesproken bij deze activiteiten en het vormt daardoor een meer 
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indringende ervaring. Ze legt daarbij uit dat die indringendere ervaring ook bereikt 
wordt omdat de combinatie van beweging en beeldend materiaal, binnen (kinetische) 
beeldende creatieve therapie, een ouder deel van het brein aanspreekt. 
Noah Hass-Cohen meldt overigens dat iemand de activiteit niet voorwaardelijk zelf 
hoeft uit te voeren. Het passief bezig zijn met deze activiteiten kan ook al 
veranderingen veroorzaken in het brein. Naar muziek luisteren of het kijken naar 
beweging of het creatief bezig zijn van een ander kunnen deze gevoelens ook 
opleveren. De theorie van de spiegelneuronen sluit daarbij aan. De activiteit zelf 
doen of het kijken naar een activiteit prikkelt namelijk dezelfde gebieden in het brein. 
 
 

 
 
 
4.5.3 Tekenbeweging = lichaamsbeweging 
Dr. Marijke Rutten-Saris heeft de RS-index (2002) en RS-Matrix (2006) ontwikkeld 
dat gekoppeld is aan de SLT-methode (scheppende lichaamstaal). Ze legt een 
parallel tussen de lichaamsbeweging en de tekenbeweging. Er zijn namelijk fasen te 
zien in de (motorische) ontwikkeling van een kind die parallellen vertonen met de 
tekenvaardigheden die in zo’n fase getoond worden. Het is niet alleen dat deze fasen 
getoond worden, maar haar theorie laat ook zien dat iemand alsnog een (gemiste) 
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fase (verder) kan ontwikkelen. Er kan aangesloten worden bij zo’n fase binnen de 
beeldende creatieve therapie. 
 
In de interne publicatie voor de HAN ‘Kunst als partituur van taal’ (Rutten-Saris, 
1993) schrijft zij: “Voor de mens is het lichaam het instrument waarmee contact wordt 
gelegd. Aan het begin van ons bestaan zijn de bewegingen van ons lichaam, ons 
allerbelangrijkste middel om ons kenbaar te maken aan, en in contact te treden met 
onze omgeving, tegelijkertijd is dat niet genoeg. Menselijk is dat wij onze bewegingen 
tot een bepaalde vorm laten komen en dat we nieuwe vormen scheppen. Vormen die 
los van ons kunnen staan en waarmee we ook met elkaar en de wereld contact 
kunnen maken. De contactvorm waar we ons over het algemeen het meest van 
bewust zijn is de taal. We zijn er zo aan gewend geraakt dat we met taal onze 
behoeften en strevingen uit kunnen drukken, dat we de ervaring met en de kennis 
van, het zich uitdrukken via ons lichaam, zijn kwijtgeraakt.” 
 
In het boek van Gabrielle Roth (1990) staat de tekst: “We leven buiten onszelf – in 
ons hoofd, in onze herinneringen of verlangens – als landeigenaren die buiten hun 
eigen grondgebied wonen. Een folder die ik zag liggen in de praktijk van een 
chiropracticus drukte het zo uit: “Als je je lichaam versleten hebt, waar ga je dan 
wonen?”  Maar ook: “Voor velen van ons is het lichaam een gevreesde vijand wiens 
instincten, impulsen en verlangens overwonnen, getemd, beheerst en onderdrukt 
moeten worden… ik vertrouwde mijn lichaam niet; ik hield er niet van. Geen wonder 
dat ik niet in mijn lichaam zat , en dat mijn ademhaling maar zelden dieper ging dan 
mijn keel.” 
 
Beide uitspraken geven aan hoe belangrijk het is om in contact met ons lichaam te 
staan. Het denken, en de daarbij behorende intelligentie, is weliswaar belangrijk, het 
is echter enkel een deel van ons. We vergeten dan het grootste deel van onszelf. Om 
onszelf te kunnen ontwikkelen, hebben we ook het lichaam en de lichaamsbeweging 
nodig. Iemand brengt meer van zichzelf mee en staat daardoor sterker om de dingen 
in het leven aan te gaan en aan te kunnen, zoals de dingen aangaan die hem of haar 
angst inboezemen. 
 
 
4.5.4 Dansend bewegen 
Het idee voor het onderzoek, en uiteindelijk voor de onderzoekspresentatie, is om al 
bewegend de kroon van de boom te beschilderen. Het lukt de onderzoeker om het 
bladerdak te schilderen. In de beweging wordt echter weinig houvast en structuur 
ervaren. Er wordt gewerkt naar een eindresultaat, maar het levert nog relatief weinig 
geluksgevoelens op. De geluksgevoelens die opgeroepen worden, zitten vooral in 
het experimenteren met bewegingen en welke effecten deze hebben op het 
beeldresultaat. Als er echter één toeschouwer aanwezig is en er dan geprobeerd 
wordt de MDF-platen te beschilderen, is alleen het starten al een enorme drempel70. 
Het voelt alsof het lichaam stram is en weigert in beweging te komen. Gevoelens van 
weerstand ontstaan. Hoe moet dit nu? Wanneer ontstaan die stofjes nu om het 
lichaam over die drempel heen te helpen? Als het lichaam eenmaal intensief bezig is, 
ontstaan die helpende stofjes pas… 
 

                                                           
70 Ook dit kan bij de cliënt gebeuren. Zie voetnoot nummer 66. 
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De workshop van Piet van Belle (2010) aan de HAN over ‘stagnaties in het beeldend 
proces’ levert inspiratie en herkenning. “Afweer en weerstand zijn vaak oordelende 
begrippen van therapeuten, terwijl de cliënt eerder angst en onzekerheid of 
koppigheid laat zien. Vaak beschermt de cliënt zichzelf door niet verder te gaan.”  
 
 

 
 
 
De oefeningen, die tijdens deze workshop gedaan worden, leveren spel en plezier 
op. Er wordt niet gewerkt naar een beeldend resultaat, maar er wordt gelet op de 
zintuigen. Welk gevoel geeft het bewegen van een krijtje in een grote ronde cirkel 
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over het papier? Welk gevoel geeft het tikken van een krijtje op een vel papier? En 
luister naar welk geluid het maakt! Er ontstaat een ritme door elke persoon uit de 
groep nét één moment later aan de beweging te laten beginnen. Hoewel het ging om 
de beweging, het geluid en het samenspel, is er dan uiteindelijk ook nog een 
bijzonder beeldend resultaat ontstaan. 
 
De werkplaats ‘Dansmeditatie’ die door Kirsten Stockbauer (2010) aan de HAN 
gegeven wordt, biedt de mogelijkheid om te ervaren wat dans en beweging doen, 
zonder het beeldend materiaal. En vooral: wat het ‘overgeven aan de impulsen van 
het lichaam’ doet, zonder bang te hoeven zijn dat er een oordeel geveld wordt over 
wat iemand doet of dat het veroordeeld wordt. Elke beweging mag er zijn. 
 
De inspiratiebron van Kirsten Stockbauer ligt in de vijf ritmes van Gabrielle Roth 
(1990). De vijf dansritmes die Gabrielle Roth beschrijft, zijn: vloeiend, staccato, 
chaos, lyrisch en stilte71. Deze ritmes staan voor de wijze van bewegen, maar ook 
voor de fases in het menselijk leven. In de dans geven deze ritmes structuur aan de 
bewegingen die gemaakt worden en bouwt de dans zich op, kent een hoogtepunt en 
bouwt het weer af. Het zorgt ervoor dat de danser een rustige overgang kan maken 
van de buitenwereld naar de dans. Waarna hij of zij de ruimte voelt om zichzelf over 
te geven aan een steeds verder opzwepend ritme. Uiteindelijk wordt er weer 
teruggegaan naar een rustiger ritme om de overgang naar het hier-en-nu te kunnen 
maken, de stap terug naar het dagelijks leven. Deze aspecten spreken de 
onderzoeker aan. Tijdens de opleiding en de stage is de nadruk gelegd op het 
belang dat een cliënt een overgang moet kunnen maken. Dit is zeker het geval bij 
doelgroepen waarbij het maken van een overgang extra lastig is, zoals bij mensen 
met ASS. 
 
Het voordeel, dat tijdens deze werkplaats merkbaar wordt, is de houvast die ontstaat 
uit de vijf ritmes, de structuur daarin, én de muziek. Met deze hulpmiddelen wordt er 
weer verder gewerkt aan het onderzoek. 
 
 
4.5.5 Analoog proces 
Bij de start van de volgende poging voelt het weer onwennig, maar de houvast aan 
de muziek, met daarin de vijf ritmes, helpt. Al spoedig ontstaat er een soort ‘flow’ en 
is de toeschouwer geen onderdeel van de beleving meer. Er ontstaat een focus op 
de beweging en het materiaal. Een uitspraak van Gabrielle Roth (1990) die daarbij 
passend lijkt te zijn, is: “Van het begin af aan ontdekte ik dat ik, als ik dans, mijn 
persoonlijkheid achterlaat. Die kan het niet bijhouden. Die heeft geen gevoel voor 
ritme, want die is net een robot die alleen geprogrammeerd is voor bepaalde 
bewegingspatronen. Als ik dans, maak ik me vrij.” Of het inderdaad zo genoemd kan 
worden dat de persoonlijkheid achter gelaten wordt, valt te bezien. Wat echter wel als 
zodanig ervaren wordt, is haar uitspraak: “Door te dansen heb ik de reis van mijn lijf 
naar mijn hart gemaakt, voorbij mijn verstand…” 
 
De reden dat het achterlaten van de persoonlijkheid niet zonder meer als zodanig 
ervaren wordt, heeft te maken met de analoge procestheorie. Er ontstaat namelijk het 
gevoel: “dat je een geheel bent, niet gefragmenteerd. Het betreft het gevoel dat iets 
zich in de tijd op een bepaalde plek bevindt, dat de elementen van een beweging 
                                                           
71 Zie bijlage 3. 
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samenhangen, dat de elementen van een beweging synchroon zijn, dat iets een 
bepaalde intensiteit en vorm heeft.” Dit ontstaat vanuit de ‘core self’, de ‘self-
coherence’, zoals de Duitse psycholoog en filosoof William Stern (1871-1938) deze 
in zijn ontwikkelingsfasen beschrijft (Smeijsters, 2003). 
 
 

 
 

        
 
 
Volgens William Stern zijn het de abstracte eigenschappen van de dans die de 
vitality affects72 het sterkst uitdrukken, zonder dat er een beroep gedaan wordt op het 
telkens verwijzen naar die gevoelens. De ‘manier van voelen’ wordt uitgedrukt en niet 
het weergeven een bepaalde ‘inhoud van het gevoel’. “Bij dans en beweging bestaat 
er een onlosmakelijke eenheid tussen innerlijke en uiterlijke beweging.” De cliënt ís 
de voorstelling bij dans en beweging en niet, zoals bij het beeldend medium, dat de 
voorstelling min of meer buiten de cliënt staat (Smeijsters, 2003). Het gaat hierbij om 

                                                           
72 Vitality affects zijn de dynamische, kinetische kwaliteiten van gevoelens, gedachten en  
   gedragingen, zoals ‘doorgaan’, ‘voorbijschieten’, ‘exploderen’, ‘crescendo’, ‘decrescendo’, ‘uit elkaar  
   barsten’, ‘uitdoven’. Deze worden bepaald door de parameters ‘ritme’, ‘tempo’, ‘intensiteit’, ‘vorm’,  
   ‘beweging’ en ‘aantal’ (Smeijsters, 2006). 
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dans en beweging die voortkomt uit de persoon zelf en niet vanuit aangeleerde 
danstechnieken, zoals ballet of stijldansen. Het gaat hierbij juist om bewegingen die 
een connectie hebben met de primitieve drijfveren (Laban, 1998, p. 85). Het is 
precies vanuit dit uitgangspunt dat de werkplaats ‘Dansmeditatie’ werkt en de wijze 
waarop de ervaringen in dit onderzoek opgedaan zijn. 
 
Tijdens het beeldend bezig zijn, wordt echter gezien wat de beweging doet. Om vrij 
te komen van deze resultaten, sluit de onderzoeker de ogen en volgt het gevoel van 
de beweging. De oordelende eigen stem wordt daarmee voor een deel uitgescha-
keld. Het is daarmee mogelijk om meer tot de gevoelens, en sensaties, te komen en 
erbij te blijven die vanuit het lichaam ervaren worden. Gabrielle Roth (1990) legt het 
uit als: “… de intuïtieve dans van mijn ziel. Voor deze dans kende niemand de 
passen, ook ik niet. Zodra ik me erop toelegde gewoon maar te bewegen en wat in 
me was naar buiten te laten stromen, schakelde ik de behoefte om te voldoen aan 
vormen en verwachtingen van anderen uit.” Het is niet alleen een willen voldoen aan 
de vormen en verwachtingen van anderen, maar ook van zichzelf. Er moet 
teruggegaan worden naar de basis. Waar liggen de behoeften? Welke kwaliteiten 
worden ontdekt en wat is belemmerend? Er ontstaat op die manier een analoog 
proces, er wordt een link gelegd tussen dat wat in de beweging ervaren wordt, 
waaraan behoefte is en dat wat in het dagelijks leven, tijdens het werk, nodig is. 
 
 

 
 
 
Op een bepaald punt kunnen de ogen weer open en kan de kwaliteit van het denken 
ingezet worden om het geheel af te maken. Het resulteert in twee bereikte doelen. 
Het doek wordt een ‘impressionistisch bladerdak’. Het inzicht, dat het lichaam 
geleverd heeft, kan door het brein omgezet worden naar andere situaties. 
 
De stap die nog wat verder gaat, is om geblinddoekt te werken. Het kleurenpallet en 
het eindresultaat zijn onbekend. De cognitie wordt daardoor nog verder 
uitgeschakeld. Het voordeel is dat er puur op de beweging en het materiaal 
afgestemd kan worden. Het vergt moed om de stap te zetten. Het levert echter een 
bijzondere en vooral bevrijdende ervaring op.  
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De ervaring die de onderzoeker met dit hele proces opgedaan heeft, is dat er kracht 
en vertrouwen ontstaat uit de beweging en het gefocust zijn op het beeldend 
medium. “Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de 
toekomst,” waarschuwt de slogan uit veel financiële reclames. In dit geval sterken de 
behaalde resultaten het vertrouwen voor de toekomst en het uitvoeren van het 
laatste onderdeel: de onderzoekspresentatie. 
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Hoofdstuk 5 - Conclusie & discussie 
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5.1 Inleiding 
 
 
 
 

Verloren illusies zijn gevonden waarheden. 
 

Multatuli, Nederlands auteur 
 
 
 
Er is veel informatie voorbijgekomen in dit onderzoeksverslag. Het is informatie die 
ondersteunend geweest is om antwoord te kunnen geven op de deelvragen. In dit 
hoofdstuk wordt allereerst antwoord gegeven op de vraag uit de titel van dit 
onderzoeksverslag. Vervolgens worden de antwoorden op de deelvragen 
samengevat. Tot slot volgt het antwoord op de centrale vraagstelling en de conclusie 
uit dit onderzoek. 
 
Het hoofdstuk wordt vervolgd met een evaluatie over het verloop van dit onderzoek, 
de onderzoeksopzet en de daarbij verkregen resultaten. De vragen die hierbij gesteld 
worden, zijn: wat is goed gegaan en wat had anders en/of beter gekund? In het 
vervolg van dit hoofdstuk komen deze punten aan de orde. 
 
In de discussie die aansluitend daarop volgt, wordt gekeken naar de vragen: wat is 
normaal en moet iemand met ASS zich wel of niet aanpassen aan de huidige 
maatschappij? Bestaat er ook de mogelijkheid om binnen een ‘eigen wereld’ te 
functioneren? Er wordt hierop géén antwoord gegeven, maar de lezer wordt 
uitgenodigd om na te denken over deze thema’s en de discussie met anderen 
hierover aan te gaan. 
 
Tot slot worden er aanbevelingen gedaan voor mogelijk vervolgonderzoek, de 
evaluatie en de discussie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 196



 197

5.2 Antwoord op de vraagstelling 
 
 
 
 

Een vogel zingt niet omdat hij een antwoord heeft. 
Hij zingt omdat hij een lied heeft. 

  
Maya Angelou, Afrikaans-Amerikaans dichter en schrijver 

 
 
 
5.2.1 Antwoord op de titel van het verslag 
In dit onderzoeksverslag is het punt bereikt dat er een antwoord op de centrale 
vraagstelling gegeven kan gaan worden: “Wat kan helpend en belemmerend zijn 
voor een creatief therapeut met een autisme spectrum stoornis (ASS) bij het 
uitoefenen van het beroep?” Eerst zal echter antwoord gegeven worden op de vraag 
die in de titel van dit onderzoeksverslag gesteld wordt: ‘Een therapeut met ASS… 
Kan dat?’ Anders gezegd: kan iemand met ASS functioneren als creatief therapeut? 
Vanuit dit onderzoek blijkt het antwoord: ‘ja’ en ‘nee’. 
 
Om precies te zijn: er is niet één eenduidig antwoord te geven, omdat mensen nu 
eenmaal onderling verschillen. Zoals mensen zonder ASS een enorme diversiteit 
kennen, zo is dat ook bij mensen met ASS. Zowel in de literatuur als door de 
respondenten wordt de waarschuwing meegegeven dat mensen met ASS niet met 
één omschrijving te ‘vangen’ zijn. Er moet dus per persoon gekeken worden of 
iemand de competenties in huis heeft om te kunnen functioneren binnen een functie 
als creatief therapeut. Niet alle mensen zonder ASS zijn geschikt om zo’n beroep uit 
te kunnen oefenen. Dat geldt dus ook voor mensen met ASS. 
 
Een belangrijker punt is misschien nog wel dat niet iedereen gemotiveerd is om zo’n 
beroep uit te oefenen. Iemand moet zich namelijk op zijn of haar plaats voelen 
binnen een sociaal beroep, waaronder ook de functie van creatief therapeut valt. 
Iemand moet namelijk een “diepste interesse in de medemens” hebben, zoals één 
van de respondenten het verwoordde. Er moet worden gekeken naar welke 
competenties iemand meebrengt, het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden, 
attitudes en persoonlijke eigenschappen, én de motivatie. Maar ook: welke 
competenties zijn er nodig voor de betreffende werkplek en welke dienen (verder) 
ontwikkeld te worden? 
 
Welbeschouwd zou dit antwoord ook gegeven kunnen worden op de vraag of iemand 
zonder ASS creatief therapeut zou kunnen zijn. Het maakt namelijk niet uit of iemand 
wél of géén ASS heeft als het gaat om het willen en kunnen functioneren als creatief 
therapeut. In beide gevallen zal namelijk gekeken moeten worden naar de 
competenties én de motivatie van die betreffende persoon. 
 
Er is echter wel een kanttekening te plaatsen. De diagnose ASS krijgt iemand niet 
voor niets. Er zijn, onder andere, kwalitatieve beperkingen te vinden bij mensen met 
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ASS die voor een groot deel te maken hebben met de sociale interacties en in de 
communicatie. ASS is bovendien een spectrumstoornis en dat betekent dat er 
beperkingen te vinden zijn, die zich op verschillende manieren uiten en per persoon 
anders zijn. Het zijn echter veelal beperkingen die juist te maken hebben met 
competenties die voor functies in de zorg gevraagd, zo niet vereist worden. Voor een 
groot deel van de groep mensen met ASS betekent dit dat een beroep in de zorg niet 
geëigend is, tenzij het een louter technische, analytische functie betreft. Er zijn 
beroepen binnen andere sectoren die beter aansluiten bij de meerderheid van hen. 
Veel van deze mensen zullen overigens zelf niet kiezen om te werken in een 
omgeving die veel energie van hen vraagt op een vlak waarin ze niet sterk zijn. Het 
zijn systeemdenkers, waardoor ze veel sterker zijn op technisch-analytische taken, 
waarbij systematisch denken en redeneren gevraagd wordt. Hun kracht ligt 
doorgaans niet op het vlak van de empathie. Het gaat bij hen om feiten die vastliggen 
en bewijsbaar zijn. Die zijn namelijk duidelijk en afgekaderd, dat geeft hen houvast. 
 
Mocht iemand met ASS desondanks willen kiezen voor een sociaal beroep en/of de 
functie van creatief therapeut, dan zal in een deel van de gevallen iemand met ASS 
al vastlopen tijdens de studie. In het huidige competentiegerichte onderwijs wordt 
namelijk verwacht dat studenten sturing geven aan het eigen leertraject. Daarbij 
moeten veel opdrachten in samenwerkingsverband uitgevoerd worden. Dit zijn 
kwaliteiten die veel mensen met ASS niet, of niet voldoende, in huis hebben. Het is 
voor studenten met ASS echter mogelijk om hulp te vragen bij hun studie. Op deze 
manier kunnen ze in staat zijn om hun studie af te ronden. 
 
Vervolgens blijkt dat een therapeut met ASS dan toch kan vastlopen gedurende zijn 
of haar loopbaan. Een reden hiervoor kan zijn dat de hoeveelheid energie, die het 
hem of haar kost, niet meer op te brengen is. Ook kan het gevoel ontstaan niet 
voldoende competenties in huis te hebben om goed aan te kunnen sluiten bij de 
hulpvraag van de cliënt. Het blijkt desondanks dat er therapeuten met ASS in staat 
zijn om hun beroep uit te kunnen oefenen. Hoe kan dat? In de situatie waar iemand 
succesvol in de zorg en/of als therapeut werkt, worden voorwaarden beschreven om 
dat succes te kunnen bereiken. 
 
 
5.2.2 Helpende competenties 
In het onderzoek is de deelvraag gesteld: “Welke competenties zijn helpend voor een 
persoon met ASS bij het uitoefenen van sociale beroepen?” Het blijkt dat er een 
aantal competenties door mensen met ASS beheerst worden die helpend zijn. Er 
worden daarbij een aantal voorbeelden genoemd. Mensen met ASS zijn, kunnen 
en/of hebben: 
• Integer. 
• Een goede structuur neerzetten. 
• Creatief (op hun manier). 
• Erg enthousiast over de onderwerpen die hen raken. 
• Thema’s uitleggen zonder het te ingewikkeld te maken. 
• Goed observeren. 
• Een goed ontwikkeld visueel geheugen. 
• Sterk in het zien van details. 
• Een goed ontwikkeld analytisch vermogen. 
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Ze zijn, met name vanuit de laatste vijf competenties, goed in staat dingen te 
benoemen. 
 
 
5.2.3 Belemmerende competenties 
Naast de competenties die helpend zijn, zijn er ook een flink aantal die een probleem 
kunnen vormen. Hiermee komen we bij de volgende deelvraag terecht die in het 
onderzoek gesteld is: “Welke competenties zijn belemmerend voor een persoon met 
ASS bij het uitoefenen van sociale beroepen?” 
 
De competenties empathie, sturing geven en samenwerken zijn al kort genoemd. Er 
is ook al gemeld dat er beperkingen te vinden zijn in de sociale interacties en in de 
communicatieve vaardigheden. Het zijn met name de open, spontane situaties, en de 
daarbij behorende communicatie (zoals pauzes en het voeren van ‘social talk’), die 
voor mensen met ASS moeilijk in te schatten zijn. Het gaat erom dat ze niet goed 
weten wat er dan van hun verlangd wordt en hoe een ander zal gaan reageren. In 
contact met anderen krijgen mensen met ASS niet alleen te maken met de letterlijke 
betekenis van woorden, maar ook met de subjectieve betekenis. Bovendien moeten 
ze zich openstellen (als ze dat al kunnen) voor de gevoelens van anderen om te 
proberen de ander te begrijpen. Het blijkt dat veel mensen met ASS moeite hebben 
met, of zelfs een gemis hebben aan, de theory of mind (ToM), het intuïtief inlevend 
vermogen. De spiegelneuronen werken niet, of niet goed, waardoor er niet tot een 
invoelend empathisch vermogen gekomen kan worden. Ze hebben echter wel de 
mogelijkheid om tot een beredeneerde empathie te komen. Ze kunnen alle 
geobserveerde details optellen en daarmee tot een antwoord komen op de vraag wat 
er bij de ander kan spelen. Vervolgens kunnen ze begrijpen wat de ander nodig kan 
hebben. 
 
Processen gaan niet vanzelf. De executieve functies werken niet goed, waardoor ook 
moeite optreedt bij plannen en organiseren van gegevens. Informatie wordt daardoor 
moeizaam verwerkt. Dit zijn echter niet de enige beperkingen, want ook het 
prikkelverwerkingssysteem van mensen met ASS werkt niet goed. Er komt daardoor 
een veelheid aan informatie binnen die niet al van te voren gefilterd wordt, zoals bij 
mensen zonder ASS het geval is. In die veelheid aan informatie is het ook nog eens 
lastig om een zinvol geheel te maken van alle details die binnenkomen (de theorie 
van de centrale coherentie (CC)). Al met al betekent dit dat het nogal wat moeite en 
energie van mensen met ASS vraagt om informatie, die ze van anderen krijgen, te 
verwerken en daar vervolgens een passende reactie tegenover te kunnen zetten. 
Zich staande houden in de informatiemaatschappij, zoals we deze tegenwoordig 
kennen, is dus al veel gevraagd, laat staan binnen een functie in de zorg en/of als 
creatief therapeut. Het merendeel van de respondenten zien dan ook dat het voor 
een persoon met ASS doorgaans geen voor de hand liggende en zeker ook geen 
verstandige keuze is om voor zo’n functie te kiezen. 
 
Andere belemmerende of doorgaans niet goed beheerste competenties, die veelal 
voortkomen uit bovenstaande theorieën, zijn: 
• De veelal verminderde vermogens tot het afstemmen op de ander. 
• De voeling met de eigen emotionele geschiedenis. 
• Initiatief tonen. 
• Het hebben van inzicht in het eigen handelen. 
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• Zelfreflectie. 
• Omgaan met diversiteit. 
• Ruimte voor een ander of een andere kijk. 
• Stressbestendig zijn. 
 
 
5.2.4 Van helpende naar belemmerende competenties 
Behalve dat er competenties zijn die duidelijk helpend of belemmerend zijn, zijn er 
ook veel competenties die in de basis helpend zijn, maar kunnen doorslaan naar 
belemmerend. Zo is een voordeel dat mensen met ASS goed kunnen focussen op 
hun werk, vooral als het binnen hun interessegebied ligt. Ze gaan in hun werk dan 
ook schijnbaar eindeloos door, zodra ze eenmaal gestart zijn (opstarten is lastiger). 
Die continue voortgang zit in het zeer gedreven zijn en het hebben van een enorm 
doorzettings- en uithoudingsvermogen. Dit wordt nog eens extra gestimuleerd door 
hun grote rechtvaardigheidsgevoel, betrokkenheid, gevoel voor verantwoordelijkheid 
en hoge mate van idealisme. Daarbij zijn ze zorgvuldig en gedegen. 
 
Dit zijn allen goede competenties, maar daarin zit ook meteen hun valkuil. Een 
persoon met ASS heeft daardoor ook kans op te uitgebreid zijn en door hun 
perfectionisme is ‘goed nooit goed genoeg’. Hoewel de regel ‘afspraak=afspraak’ 
doorgaans strikt nageleefd wordt, kunnen ze daardoor in tijdnood komen en alsnog 
hun afspraken niet nakomen. De moeite met plannen en organiseren is daarin ook 
niet helpend. In het slechtste geval kunnen de zojuist genoemde valkuilen zover 
gaan dat ze in een burnout raken. 
 
Er zijn ook een aantal competenties die meer aspecten in zich verenigd hebben en 
waarvan niet direct gezegd kan worden of deze vermoedelijk wel of niet beheerst 
worden. Bij de communicatieve vaardigheden is al genoemd dat bijvoorbeeld de 
subjectieve betekenis van woorden moeilijk ligt. Maar ook kan de betekenis anders 
uitgelegd worden dan bedoeld is. Het is daarom belangrijk om te controleren of er 
over hetzelfde gesproken wordt. Er is doorgaans behoefte aan concrete uitleg. Het is 
juist ook die eigen behoefte aan concreetheid, die ervoor zorgt dat mensen met ASS 
zelf doorgaans helder en duidelijk zijn in hun communiceren. Met name voor 
kinderen en jongeren blijkt dit een gunstige uitwerking te hebben. Er gaat een gevoel 
van veiligheid vanuit. 
 
Wat bij deze vaardigheden hoort, is de competentie ‘goed kunnen luisteren’. Hierover 
worden wisselende dingen gezegd. Enerzijds wordt gezegd dat mensen met ASS 
goed kunnen luisteren en bovendien geduldig zijn. Aan de andere kant wordt de 
kanttekening geplaatst of deze competentie niet vooral voortkomt uit een gebrek aan 
andere mogelijkheden binnen het repertoire, dan dat het bewust ingezet wordt. De 
condities lijken hierop ook nog een duidelijke invloed te hebben. Het ‘geduld’ en het 
‘goed kunnen luisteren’ zijn namelijk vlug voorbij als de persoon met ASS 
bijvoorbeeld overbelast raakt. 
 
Andere competenties waarvan het de vraag is of mensen met ASS deze nu wel of 
niet beheersen, zijn: 
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• Betrouwbaarheid 
Enerzijds zijn ze zeer betrouwbaar omdat ze doen wat ze zeggen en zeggen wat 
ze doen. Aan de andere kant kan hun niet invoelen van de subjectieve betekenis 
en de ander daardoor niet begrijpen als onbetrouwbaar ervaren worden. 

• Een niet-oordelend vermogen 
Mensen met ASS zijn minder sterk in het interpreteren van het gedrag, de 
(gezichts)uitdrukkingen en subjectieve deel in taal. Er worden daardoor niet al 
heel vlug allerlei ideeën over die ander gevormd en krijgt die persoon een 
neutrale benadering. Door dezelfde argumenten kan echter ook tot het resultaat 
gekomen worden dat iemand daardoor de ander ook makkelijker in het ‘verkeerde 
hokje’ kan stoppen en er dus niet juist geïnterpreteerd wordt. Ook hierbij lijken de 
omstandigheden een rol te spelen. 

• Het ondersteunen van initiatieven van anderen 
Enerzijds wordt gezien dat ze erg uitgaan van hun eigen interesses en zullen ze 
niet zo gauw een ander steunen, tenzij het in hun straatje past. Aan de andere 
kant kunnen ze het, vanuit hun eigen gebrek aan initiatief, juist erg prettig vinden 
als ze een ander in zijn of haar initiatief kunnen steunen. 

• Kunnen leiden & begeleiden 
Bij kinderen en jongeren wordt gezien dat dit juist goed kan gaan. In andere 
omstandigheden wordt het eerder als een mindere kwaliteit gezien. De 
communicatieve vaardigheden hangen hier nauw mee samen, maar ook andere 
competenties die minder goed beheerst worden. Ze hebben doorgaans 
bijvoorbeeld al veel moeite om zelfsturend te zijn, laat staan dat ze ook nog eens 
overzicht moeten hebben over de taken van anderen. Het kunnen plannen en 
organiseren zijn ook van die competenties die daarbij komen kijken, waarvan al 
genoemd is dat dit echt een lastig punt voor hen is. 

• Onderhandelingscapaciteiten, flexibiliteit & consequent zijn 
Ze zijn wel consequent, juist wel, maar proberen daarmee flexibel om te gaan en 
daarin met anderen te kunnen onderhandelen, het spreekwoordelijke ‘water bij de 
wijn doen’, dat is eigenlijk niet mogelijk. Dit komt onder andere door hun hoge 
mate van idealisme, perfectionisme en grip willen houden op de situatie. Als er 
namelijk afgeweken wordt van de regels, dan wordt de controle verloren. Ze 
kunnen het wel, maar niet makkelijk en liever niet dan wel. 

• Assertief & ik-sterk zijn 
Het lijkt erop dat mensen met ASS assertief zijn en een sterke ‘ik’ hebben, 
doordat ze doorgaans goed kunnen overtuigen, met goede argumenten komen 
en veel kennis hebben op hun interessegebied. Het blijkt echter dat dit een 
buitenlaag kan zijn waaronder iemand ‘verstopt’ zit die erg op de tenen loopt in 
contact met anderen en maar moeilijk de grens kan aangeven. Dit is zeker het 
geval als ze in een voor hen overbelastende situatie zitten en daardoor te ver van 
hun eigen gevoel, denken en wensen zitten. 

 
 
5.2.5 Manieren van camoufleren & compenseren 
Wat mensen met ASS helpt, is dat ze in staat blijken te zijn om een aantal van de 
beschreven competenties te kunnen camoufleren en/of te compenseren. De 
deelvraag die daarop aansluit is: “Op welke manier is een persoon met ASS in staat 
om minder of niet aanwezige competenties te camoufleren en/of te compenseren?” 
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Er zijn drie manieren gevonden tijdens het onderzoek waardoor een persoon met 
ASS zijn of haar belemmeringen kan camoufleren en/of compenseren. Dit is door de 
persoonlijke mogelijkheden in te zetten, gebruik te maken van hulpmiddelen en hulp 
in te roepen van anderen. 
 
Het hebben van een gemiddelde tot hoge intelligentie is een heel belangrijke 
persoonlijke component in het kunnen compenseren van beperkingen die door de 
ASS veroorzaakt worden. Iemand kan dan letterlijk leren hoe dingen werken en kan 
daardoor vanuit ‘weten’ handelen, zoals tot het kunnen komen van beredeneerde 
empathie. Het ‘kunnen leren’ is ook helpend gebleken, omdat competenties te 
ontwikkelen zijn. In de huidige maatschappij en binnen het onderwijs wordt er juist 
veel aandacht besteed aan competentievergroting. Er wordt door de respondenten 
zodoende positief gestaan tegenover de mogelijkheid dat competenties geleerd 
kunnen worden en te verbeteren zijn, ook bij mensen met ASS. Empathie is zo’n 
competentie. De kanttekening daarbij is echter wel dat iemand deze competentie op 
z’n minst in enige mate in huis moet hebben maar dan kan het wél verder ontwikkeld 
worden. Vaardigheden die ook te leren zijn, zijn bijvoorbeeld het tactisch brengen 
van een boodschap en het voeren van ‘social talk’ (ook al blijft het lastig). 
 
Andere eigen mogelijkheden die een persoon met ASS in kan zetten, zijn: 
• Het aanpassen aan de omstandigheden door het kopiëren van anderen. 
• Het benoemen van dat wat gezien wordt (ook al wordt het niet zelf gevoeld). 
• Het naleven van de opgestelde regels. 
• Het extra inzetten van aanwezige kwaliteiten in het werk en de sociale omgang. 
• Het kiezen zich te specialiseren op een deel van het werk, waardoor hij of zij door 

de beheerste kennis en/of vaardigheden gewaardeerd wordt door anderen. 
 
Er zijn ook competenties die niet met de eigen capaciteiten te camoufleren en/of te 
compenseren zijn. In zulke situaties kunnen praktische hulpmiddelen een uitkomst 
bieden. Er bestaan bijvoorbeeld planningsapparaten. Het Dr. Leo Kannerhuis heeft 
bijvoorbeeld een iPod ontwikkeld met een soort probleemoplosser. Maar ook een 
agenda kan uitkomst bieden, door daarin bijvoorbeeld alle taken overzichtelijk te 
plannen. Ook de computer kan daarbij een helpend middel zijn, door pop-ups met 
herinneringsberichtjes. 
 
De laatste mogelijkheid is het inroepen van ondersteuning van anderen. Dit kan in de 
vorm van het eigen sociale netwerk zijn, maar ook collega’s en hulp van buitenaf 
kunnen hierin belangrijk zijn. Zij kunnen de persoon met ASS bijvoorbeeld helpen bij 
het plannen en structureren. Taken kunnen op volgorde van prioriteit gezet worden 
en opgedeeld worden in kleinere, overzichtelijkere taken, zodat de persoon met ASS 
het beter kan overzien. Ook kan besloten worden dat bepaalde taken door iemand 
anders gedaan worden. 
 
 
5.2.6 Helpende condities 
Er wordt iets extra’s van mensen met ASS verlangd om de beperkingen, die ze zullen 
ondervinden binnen een sociaal beroep en/of de functie van creatief therapeut, te 
kunnen compenseren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde (rand)voorwaarden 
voor zichzelf te scheppen waardoor ze goed (of beter) kunnen functioneren. De 
manieren waarop mensen met ASS hun beperkingen kunnen camoufleren en/of 
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compenseren vormen al een aantal van die voorwaarden. In de literatuur, door de 
respondenten en tijdens het mediumonderzoek wordt gezien dat er een flink aantal 
interne en externe condities zijn die iemand met ASS kunnen helpen. Er wordt nu 
daarom toegekomen aan het beantwoorden van de deelvraag: “Welke condities zijn 
helpend voor persoon met ASS in een sociaal beroep te kunnen functioneren?” 
 
Bij de interne condities, die ook al aan de orde gekomen zijn bij de competenties, 
worden genoemd: 
• Intelligentie. 
• Motivatie. 
• Empathisch vermogen. 
• Zelfinzicht en kunnen reflecteren. 
 
Er moet voldoende motivatie aanwezig zijn om de aanwezige intelligentie in te willen 
zetten om bepaalde competenties aan te leren en/of verder te ontwikkelen. De 
persoonlijke motivatie vormt bovendien een belangrijke drijfveer om, ondanks de 
hoge energie-inzet, toch de gewenste functie te willen uitoefenen. 
 
Vereisten voor de zorg zijn het hebben van (enig) empathisch vermogen en het 
hebben van zelfinzicht en kunnen reflecteren op het eigen handelen. Het is daarbij 
belangrijk dat iemand zelfonderzoek gedaan heeft. Een persoon die in een sociaal 
beroep en/of als creatief therapeut werkzaam wil zijn, moet namelijk weten waar de 
persoonlijke kwaliteiten en belemmeringen liggen. Het moet duidelijk zijn welke 
condities de persoon nodig heeft om goed te kunnen functioneren. De uitkomsten uit 
dat zelfonderzoek zullen ook naar anderen gecommuniceerd moet kunnen worden. 
Anderen kunnen daardoor aansluiten op de behoefte van de persoon en weten waar 
de krachten en lasten liggen. 
 
Als externe conditie wordt een goede samenwerking gezien, dat misschien wat 
vreemd lijkt bij mensen met ASS. Het ‘gedragen’ worden door de werkgever en de 
collega’s is een conditie waardoor een persoon met ASS beter kan functioneren. 
Hieruit ontstaat namelijk de bereidheid om de persoon in kwestie te ondersteunen en 
te accepteren in wie hij of zij is, met de kwaliteiten en de mindere kanten die iemand 
meebrengt. Er ontstaat daardoor ruimte ‘om anders te zijn’, voor de eigenheid en 
authenticiteit van de persoon met ASS. Eventueel ontstaat daarmee ook de 
bereidheid om iemand die werkzaamheden te laten doen waarin hij of zij het sterkst 
is en te ontlasten van de taken die minder goed gaan of zelfs belemmerend werken. 
Het is dan ook verstandig voor iemand met ASS om te zoeken naar een team waarin 
hij of zij een aanvulling kan leveren en waarbij dit ook andersom het geval is. 
 
Eén van de over het algemeen bekende kenmerken van mensen met ASS is hun 
behoefte aan een omgeving die duidelijk en gestructureerd is met heldere regels. De 
respondenten melden, maar ook in de literatuur wordt het gemeld, dat dit inderdaad 
een belangrijke voorwaarde vormt. Hierbij kunnen anderen ondersteunend zijn, door 
bijvoorbeeld te helpen bij het afbakenen van tijd, taken, doelen en de te verwerken 
informatie. 
 
Het blijkt bovendien dat lichamelijke inspanning en ervarend leren belangrijke 
hulpbronnen vormen. De lichamelijke inspanning kan ervoor zorgen dat de spanning 
die ontstaan is, bij een teveel aan zintuiglijke prikkels en overbelasting, gereguleerd 
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kan worden. De persoon met ASS krijgt daardoor weer ruimte om zich te kunnen 
concentreren op de benodigde competenties voor de uitoefening van het werk. Het 
ervarend leren levert een intense manier van daadwerkelijk voelen wat situaties met 
een persoon doen en wat voor beslissingen daar tegenover gezet kunnen worden. 
Het zelf ervaren levert een grotere kans van begrip op voor zichzelf en de ander. 
 
 
5.2.7 Belemmerende condities 
Behalve dat in de literatuur en uit de ervaringen van de respondenten en het medium 
helpende condities gevonden worden, zijn er ook een aantal belemmerende 
condities. De vraag is dan ook: “Welke condities zijn belemmerend voor persoon met 
ASS in een sociaal beroep te kunnen functioneren?” 
 
De gevoeligheid van de zintuiglijke prikkels is al even ter sprake gekomen, omdat dit 
overbelasting kan veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van geluidsoverlast 
zijn, maar ook door het soort verlichting of de (te hoge of te lage) temperatuur in de 
ruimte. Werken met mensen die vooral ‘in het hoofd zitten’ blijkt een appèl te doen op 
de voorkeur van mensen met ASS om vooral vanuit hun ratio situaties te benaderen. 
Dit geldt voor zowel de directe collega’s als cliënten. Het wordt dan ook als prettig 
ervaren om te werken met mensen die juist als een tegenpool kunnen functioneren. 
 
Er wordt gezien dat het aanpassen van de werkzaamheden en het rekening houden 
met de (omgevings)condities noodzakelijk is. Dit vraagt dus ook wat van de collega’s 
en anderen uit de directe omgeving van iemand met ASS. Als de omgeving niet 
accepterend is of de voorwaarden op een bepaald moment niet meer kunnen 
hanteren, zal dit belemmerend werken. 
 
Pauzes worden zowel belemmerend als helpend ervaren. Pauzes met anderen 
doorbrengen is doorgaans niet prettig en wordt ook veelal gemeden. Er ontstaat dan 
een open situatie, waarover al geschreven is. Mensen met ASS hebben het nodig 
om een overgang te kunnen maken van de ene (drukke) situatie naar een andere. 
Ruimte om te kunnen schakelen wordt gevonden in een pauze waarin zij even alleen 
zijn. Zo’n pauze helpt ook om de kans te krijgen uit een overbelaste situatie te 
stappen en op adem te komen. Deze pauzes kunnen wisselen qua lengte, maar 
even naar de wc of naar buiten gaan kan daarin al voldoende helpend zijn om de 
werksituatie weer aan te kunnen. 
 
 
5.2.8 Specifieke doelgroepen 
Vanuit de helpende en belemmerende competenties en condities komen we uit bij de 
vraag: “Kan ASS helpend zijn bij het functioneren als creatief therapeut? Zo ja, op 
welke manier?” 
 
Hoewel er veel nadelen kleven aan de combinatie van ASS en sociale beroepen, 
worden er ook voordelen gezien. Er zijn al eerder verschillende kwaliteiten genoemd 
die juist bij specifieke doelgroepen als prettig ervaren worden. Mensen met ASS 
weten wat het is om een beperking te hebben. Als zijzelf een goede manier 
gevonden hebben om daarmee om te gaan, kunnen ze daarin mogelijk iets voor 
anderen met een beperking betekenen. In elk geval kunnen mensen met ASS goed 
werken met kinderen en jongeren, vooral met kleine kinderen, met mensen met een 
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verstandelijke beperking en ouderen. Het zijn veelal doelgroepen die behoefte 
hebben aan structuur en duidelijkheid. Doorgaans zijn het ook groepen waarvoor de 
wereld (nog) vorm moet krijgen. Mensen met ASS kunnen terug naar de basis. Ze 
kunnen goed uitleggen wat de regels zijn, hoe iets gedaan moet worden en een 
veilige structuur bieden. Zij stappen makkelijker in dat beginproces dan in het 
gevorderde proces. Het is voor de persoon in kwestie dan ook belangrijk te 
achterhalen bij welke doelgroep hij of zij het best tot zijn of haar recht komt. Hierbij 
blijkt bovendien dat één-op-één-contact doorgaans een gunstige manier van werken 
is en te prefereren boven groepswerk. 
 
Er wordt vooral één duidelijke helpende kant gezien van een creatief therapeut met 
ASS binnen het uitoefenen van het beroep. Dit voordeel betreft de ervaringsdeskun-
digheid van de therapeut ten aanzien van de eigen doelgroep. Uit het onderzoek 
blijkt dat het hebben van ASS in combinatie met de juiste competenties van groot 
voordeel kan zijn bij het lesgeven, begeleiden en behandelen van kinderen en 
volwassenen binnen het autistisch spectrum. Deze persoon kent namelijk de 
belemmeringen, de kwaliteiten en de wijze waarop zij in de wereld staan van 
binnenuit. Eén van de respondenten plaatst hierbij wel de kanttekening dat het ook 
kan gebeuren dat deze doelgroep te dicht bij de therapeut kan komen. Het is daarom 
zaak dat een persoon met ASS voor zichzelf nagaat of hij of zij niet te zeer 
geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld de eigen belemmeringen. Het werk zou 
daardoor wel eens té confronterend kunnen worden en dan is het verstandiger om te 
beslissen met een andere doelgroep te gaan werken. 
 
 
5.2.9 Antwoord op de centrale vraagstelling & conclusie 
Dat brengt het onderzoek tot het beantwoorden van de centrale vraagstelling: “Wat 
kan helpend en belemmerend zijn voor een creatief therapeut met een autisme 
spectrum stoornis (ASS) bij het uitoefenen van het beroep?” Samenvattend uit de 
beantwoorde deelvragen is tot de volgende conclusie te komen. 
 
Als belemmerend worden gezien de specifieke competenties, die nodig zijn voor het 
uitoefenen van de functie, die door de ASS en het persoonlijke karakter niet, of niet 
voldoende, beheerst (kunnen) worden. De condities waaronder de persoon niet goed 
kan functioneren horen daarbij. 
 
Helpend zijn de juiste persoonlijke competenties (deze kunnen mede voortkomen uit 
de ASS) en de daarbij behorende condities. Maar ook de juiste omgevingscondities 
zijn een grote hulp. Het betekent dat, wil iemand werken als creatief therapeut, deze 
persoon die competenties in huis moet hebben die in het specifiek gekozen beroep 
gevraagd, zo niet vereist, worden. Bovendien zal de persoon gemotiveerd moeten 
zijn om deze (verder) te willen ontwikkelen en de capaciteiten daarvoor moeten 
bezitten om dat te kunnen. Er is ook een sterke motivatie nodig om te willen werken 
in een functie als creatief therapeut, omdat er veel gevraagd wordt van juist de 
doorgaans minder sterke kanten van een persoon met ASS. 
 
Al met al kost het mensen met ASS veel energie. Er zal overwogen moeten worden 
of de kosten opwegen tegen de baten. Het kan namelijk ten koste gaan van de 
andere aspecten uit het leven waaraan iemand ook aandacht moet en/of wil 
besteden. Het komt erop neer dat het advies aan mensen met ASS is om dicht bij 
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zichzelf te blijven en een goed zelfonderzoek te doen om na te gaan of ze dit 
werkelijk ervoor over hebben. 
 
Het ligt er dus aan of de in de titel gestelde vraag “Een therapeut met ASS… kan 
dat?” met een ‘ja’ of een ‘nee’ beantwoord kan worden. Het kan een ‘ja’ worden bij 
voldoende beheersing, of nog te ontwikkelen, van de benodigde competenties, bij 
een sterke motivatie en de keuze voor bepaalde doelgroepen. Maar ook door het 
werkniveau en/of hoeveelheid werkuren af te stemmen, zodat de persoon met ASS 
de kans krijgt zich weer te herstellen en opgedane ervaringen en indrukken verwerkt 
kunnen worden. Ook hebben ze het nodig om ‘anders’ te mogen zijn. Ofwel: waar 
voelt iemand zich gewaardeerd en op z’n plaats, waarbij de energie die het kost en 
de energie die het oplevert zoveel mogelijk in balans is. Want ondanks de kritische 
kanttekeningen die gezet worden, sluiten uiteindelijk zowel de respondenten als de 
geraadpleegde literatuur niet uit dat een persoon met ASS in een sociaal beroep 
werkzaam kan zijn. Zelfs een beroep als creatief therapeut wordt gezien als één van 
de mogelijkheden. Met name naar de eigen doelgroep zien ze mogelijkheden die 
zelfs heel positief zouden kunnen uitpakken. Een beperking hoeft dus geen 
belemmering te zijn. Het kan ook een meerwaarde opleveren. Het is dan ook 
belangrijk om iemand in de eerste plaats als ‘mens’ te blijven zien en van daaruit te 
kijken wat de mogelijkheden van die persoon zijn. 
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5.3 Evaluatie 
 
 
 
 

Elke verandering begint met een andere manier van kijken. 
 

Olaf Hoenson, voormalig journalist en uitgever, 
oprichter van de ‘Dagelijkse Gedachte’ 

 
 
 
5.3.1 Verloop van het onderzoek 
Er zijn meerdere pogingen ondernomen om ervaringsdeskundigen te vinden die 
werkzaam zijn als creatief therapeut. Helaas heeft dit niet tot resultaat mogen leiden. 
Er is daarom gekozen om breder te zoeken en wel door te vragen naar therapeuten 
met ASS en mensen met ASS die in sociale beroepen werken. Zelfs ná het 
verbreden van de doelgroep was het niet eenvoudig om ervaringsdeskundigen te 
vinden die mee wilden doen aan het onderzoek, zoals gemeld in hoofdstuk 2.3.3. Dit 
betekent dat de onderzoeker minder kritisch kon zijn in de keuze van respondenten. 
De resultaten zijn daardoor bovendien gebaseerd op mensen met ASS die binnen 
een sociaal beroep werken. 
 
Het effect van de moeizaam verlopen zoektocht is dat er uiteindelijk gekozen is om 
de tijdspanne, waarin oorspronkelijk het onderzoek gepland was, met twee maanden 
te verlengen. Het voordeel daarbij was wel dat een aantal respondenten daardoor 
meer tijd kregen om de uitgewerkte interviews na te kijken en van akkoord te 
voorzien. 
 
Ondanks de verlenging is gebleken dat er nog een aantal maanden gevuld hadden 
kunnen worden met het werken aan dit onderzoek. In feite zou er een werkbaar 
leven aan gespendeerd kunnen worden zonder tot een afronding te komen. De 
onderzoeker heeft daarom een moment moeten bepalen waar dit onderzoek 
afgesloten kon worden. 
 
 
5.3.2 Onderzoeksopzet 
In dit onderzoek is ervoor gekozen om middels literatuuronderzoek en het 
interviewen van respondenten (waarbij aanvullende gesprekken gevoerd zijn met 
andere deskundigen) tot verschillende informatiebronnen te komen. Vanuit deze 
bronnen kon een antwoord gegeven worden op de deelvragen en de centrale 
vraagstelling. Als het om de kwaliteit van de resultaten en het totale onderzoek gaat, 
was het misschien interessanter geweest om te kiezen voor de Delphi-techniek. Het 
bleek, gaandeweg het onderzoek, dat er nogal wat verschillen waren in de zienswijze 
van de deskundigen ten aanzien van ASS. De vraag ontstond waar het spectrum 
begint en waar het eindigt. Maar ook over hoe groot het spectrum is. Nu heeft de 
onderzoeker een grens moeten bepalen. 
Het was met de Delphi-techniek misschien mogelijk geweest om de respondenten tot 
die grensbepaling te laten komen. Middels deze techniek is het namelijk mogelijk om 
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individuele meningen van respondenten te laten ontwikkelen tot één groepsmening 
of consensus. Misschien is dat teveel gevraagd en kan op deze manier in elk geval 
het verschil in opvattingen geëxpliciteerd en helder gemaakt worden. Door de 
respondenten in verschillende vragenrondes met de antwoorden van de andere 
respondenten te confronteren, kan er namelijk een aanscherping of herziening van 
de eigen opvattingen ontstaan (Migchelbrink, 2009). Het onderzoek, zoals het nu 
aangepakt is, heeft bruikbare kennis opgeleverd voor de praktijksituatie. Het 
bovenstaande vormt dan ook een suggestie voor vervolgonderzoek. 
 
 
5.3.3 Verkregen resultaten 
De anders te nemen beslissingen gelden ook ten aanzien van de wijze waarop de 
resultaten verkregen zijn. Er zijn aan de hand van dit traject een drietal 
aandachtspunten ontstaan die als praktische tips voor een onderzoeker kunnen 
dienen. 
 
Het beperken van informatiestromen en de te investeren tijd is bijvoorbeeld geen 
overbodige luxe en dat had door de onderzoeker meer ingekaderd kunnen worden. 
Iemand, die de techniek van interviewen goed beheerst en de respondent daardoor 
goed weet te sturen in het gericht geven van antwoord op de gestelde vragen, heeft 
daarbij zeker baat. Het beperkt de hoeveelheid ruis waaruit de relevante informatie 
geselecteerd moet worden. Een interview kan daarom ook beter niet langer dan één 
uur duren. Bij de informatie die uit een interview van meer dan één uur komt, is de 
vraag te stellen hoe betrouwbaar deze nog is, als een klein element uit een grote 
context gehaald wordt. 
 
De respondenten zijn gevraagd om de uitgewerkte interviews goed te keuren als 
deze kloppend zijn met de strekking van hun verhaal. Er is gedurende dit onderzoek 
voor gekozen om dicht bij de uitspraak van de respondent te blijven. Achteraf hadden 
de uitspraken wat aangepast kunnen worden naar beter lopende zinnen. Als deze 
uitgewerkte teksten dan goedgekeurd waren door de respondenten, hadden er in het 
onderzoeksverslag wat sterker geformuleerde citaten gebruikt kunnen worden, die 
nog steeds aan de kwaliteitseisen voldaan hadden. Er is tenslotte in een gesprek van 
iemand niet te verwachten dat teksten in één keer goed geformuleerd worden. Dit zal 
in een volgend onderzoek zeker anders aangepakt worden ten gunste van de 
respondenten en de leesbaarheid van het onderzoeksverslag. 
 
Daarbij is ook te melden dat vier van de ervaringsdeskundigen op enige manier zijn 
vastgelopen in hun functioneren binnen het beroep. De respondenten zijn, op één 
na, allen gevonden via hulpverleners of -instanties. Er zijn echter beslist meer 
personen met ASS (gediagnosticeerd of niet) werkzaam binnen sociale beroepen die 
succesvol zijn en zodoende niet in het zorgcircuit terechtgekomen zijn. Deze groep is 
via dit onderzoek niet of nauwelijks bereikt. Het zou beslist interessant zijn om juist 
deze groep uit te nodigen om te reageren op dit onderzoek en te vernemen wat hun 
ervaringen zijn. Herkennen zij zichzelf in de bevindingen van dit onderzoek? 
Herkennen zij de voorwaarden die nodig zijn voor het uitoefenen van een sociaal 
beroep en/of het functioneren als creatief therapeut? 
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5.4 Discussie 
 
 
 
 

Wees de verandering die je in de wereld wil zien. 
 

Mahatma Gandhi, Indiaas politicus & jurist 
 
 
 
5.4.1 Wat is normaal? 
Er is in dit onderzoeksverslag gezien dat er verschillende meningen zijn over het 
spectrum waarvoor ASS staat. Hoe breed is dat spectrum en waar ligt de grens 
tussen een mens die ‘normaal’ functioneert en een mens die functioneert binnen een 
psychische stoornis? Er is ook al geschreven73 over de zienswijze dat ASS een 
‘ziekte’ is of in elk geval als een vorm die afwijkt van wat we in de huidige 
maatschappij als ‘normaal’ zien (Beel, 2005). 
 
Het Eindhovens Dagblad (editie Helmond) spreekt op 20 februari 2010 in een artikel 
over een ‘informatieavond over autisme met sprekers’ over “Patricia Mers begeleidt 
kinderen en volwassenen met een vorm van autisme en gezinnen waarin de kwaal 
voorkomt.” 
 
Ziekte? Kwaal? De vraag is hierbij: door welke ‘bril’ kijken we (Hendrikse & Muijen, 
2004)? Wat is ‘normaal’? Aaltje van Zweden-van Buuren (2007) legt in haar 
onderzoek ‘Autisme & Kunst, een vruchtbare relatie’ uit dat er steeds meer aandacht 
komt voor neurodiversiteit. “Deze term verwoordt de opvatting dat autisme geen 
pathologische maar neurologische toestand is. Neurodiversiteit wil zeggen dat een 
ongebruikelijke neurologische opmaak onderdeel is van de normale menselijke 
genetische variatie. Mensen met autisme maken deel uit van een groep met 
gemeenschappelijke eigenschappen. Het concept van neurodiversiteit heeft geleid 
tot het idee dat autisme een eigen cultuur en een unieke bestaanswijze is, niet een 
stoornis die moet worden genezen.” De discussie die gevoerd kan worden, ligt in het 
uitgangspunt van die neurodiversiteit, maar ook in de vraag: waar ligt de grens 
tussen ‘normaal’ functioneren en ‘gestoord’ functioneren? 
 
 
5.4.2 Aanpassen aan de huidige maatschappij? 
Een ander discussiepunt, dat ook aansluit op het bovenstaande idee over de 
neurodiversiteit, is: moeten mensen zich wel aanpassen aan de wensen c.q. eisen 
van de huidige maatschappij? 
 
De in hoofdstuk 3.10.3 besproken documentaire ‘Kinderen van de stilte’ (RVU, 1992) 
heeft deze discussie in gang gezet bij dove mensen. Een aspect dat in deze 
documentaire besproken wordt, is: ‘tegenwoordig begrijpt men steeds beter dat 
doven niet alleen in een horende wereld leven, maar ook in hun eigen wereld’. In het 
                                                           
73 Zie hoofdstuk 3.10.1. 
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verleden werd ouders verteld dat ze dove kinderen géén gebarentaal mochten leren. 
Kinderen moesten op hun handen gaan zitten en werden op die manier gedwongen 
om de vaardigheden van het spreken te leren. Nu wordt gemeend dat kinderen beter 
wél eerst gebarentaal kunnen leren en van daaruit leren spreken. Het wordt in de film 
vergeleken met iemand die een buitenlandse taal wil leren. Dan is het ook handiger 
om eerst de eigen taal goed te leren spreken en vanuit die positie een andere taal te 
leren. Dit onderzoek doet geen uitspraak over deze discussie en verdiept zich daar 
ook niet verder in. Het is alleen een mooi voorbeeld van een wijze waarop er ook 
naar mensen met ASS gekeken zou kunnen worden. 
 
In het programma ‘OverLeven’ met het thema ‘Autisme’ (Canvas, 2002) werd een 
Canadese documentaire getoond over de ontwikkeling van Hannah Shepherd. 
Hannah is een meisje met een diagnose ‘klassiek autisme’. In deze documentaire 
wordt het meisje vijf jaar gevolgd en is te zien welke ontwikkeling zij gedurende die 
periode doormaakt. Er wordt door de ouders al het mogelijke gedaan om het meisje 
te laten functioneren binnen de niet-autistische maatschappij, zodat zij een zo’n 
‘gewoon’ mogelijk leven zal kunnen gaan leiden. 
 
Een punt van discussie is in hoeverre we van mensen met een beperking moeten 
verwachten dat zij zich zo moeten ontwikkelen zoals we dat graag willen zien. Dat 
het kind, en later als volwassene, op dezelfde manier in deze maatschappij 
functioneert als wij bij anderen zien. Houden we rekening met de authenticiteit van 
iedere persoon of niet? Deze discussie wordt al gevoerd bij andere beperkingen. In 
de uitzending van ‘Vinger aan de Pols’ (2004) worden er voorbeelden getoond van 
mensen met het Downsyndroom waarbij enerzijds juist gepleit wordt om deze 
mensen in hun eigen wereld te laten leven en anderzijds is er ook het verhaal van 
Peetjie Engels. Zij heeft als eerste persoon met Downsyndroom een VMBO-diploma 
gezondheidkunde gehaald. Zij heeft dit volgens zeggen van haar moeder kunnen 
doen met behulp van de Feuerstein-methode74. 
 
Bij kinderen is het een onderwerp waarover geen uitspraak gedaan kan worden 
vanuit dit onderzoek. Het ligt bij kinderen sowieso lastiger, omdat anderen voor hen 
beslissen. Bij volwassenen is het echter een onderwerp waarin de persoon zélf een 
grote rol speelt. Zij kunnen zelf beslissen. De respondenten melden dat mensen met 
ASS heel veel kunnen leren, zeker als iemand gemotiveerd is. Er ontstaat daardoor 
(deels) een keuze. 
 
 
5.4.3 Uitnodiging 
Voor de uitwerking van het onderzoeksverslag is gekozen voor een soepel lezende 
schrijfstijl. Bovendien zijn er meer begrippen in het verslag uitgelegd dan voor 
vakgenoten strikt noodzakelijk is. Hiervoor is bewust gekozen om ervoor te zorgen 
dat dit onderzoek gelezen wordt! Niet alleen door vakgenoten en behandelaren, 
maar ook door anderen. 
                                                           
74 De Feuerstein-methode heeft veel bekendheid gekregen door de positieve benadering van mensen 
met een ontwikkelingsachterstand. Deze methode is gebaseerd op de theorie die ervan uitgaat dat de 
cognitieve, verbale en sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind te stimuleren is door 
tussenkomst van de opvoeder (mediator). De opvoeder biedt het kind door middel van een dialoog 
denkvaardigheden aan, waardoor het kind effectiever en zelfstandiger leert denken. Uitgangspunt is: 
‘laat mij niet zoals ik nu ben’, ‘leg je niet neer bij een situatie, maar zoek verder naar een ingang’. Kijk 
bij elk kind naar wat de volgende stap kan zijn. (www.feuerstein.nl, 2009) 
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Het is gebleken dat het onderzoek weliswaar antwoord geeft op een aantal vragen, 
maar het roept ook weer veel vragen op. Het onderzoeksverslag is daarom zó 
geschreven dat het als discussiestuk kan dienen. 
 
In het voorwoord van dit onderzoeksverslag is al aan de orde geweest dat er veel 
misverstanden in de communicatie kunnen ontstaan tussen mensen onderling. Door 
met elkaar aandacht te geven aan wat de ander bedoelt, om dit helder te krijgen, 
kunnen een hoop van die misverstanden uit de weg geruimd worden. Dit 
onderzoeksverslag is een uitnodiging aan de lezer: ga de discussie met elkaar aan, 
deel meningen en gedachten met elkaar en luister er vooral ook naar! In de eerder 
besproken documentaire ‘Kinderen van de stilte’ wordt gemeld dat de dove kinderen 
aangemoedigd werden om voor zichzelf op te komen. Een kanttekening, die daarbij 
geplaatst werd, was dat het ook grotendeels afhankelijk is van de maatschappij of 
mensen met een beperking kunnen slagen. Mensen zijn in staat om kansen voor 
zichzelf te creëren, maar steun krijgen van de omgeving en het krijgen van een kans 
is toch zeker ook van belang. 
 
Zoals in hoofdstuk 2.2.2 beschreven staat, valt het ingrijpen in de bestudeerde 
situatie in de kwalitatieve benadering niet tot de taak van de onderzoeker 
(Migchelbrink, 2009). Dat is ook in dit onderzoek het geval. Het kan echter wel een 
verandering tot gevolg hebben. Er kan mogelijk anders gehandeld worden ten 
aanzien van personen met ASS die de wens uiten om een functie te vervullen binnen 
de zorg en welzijn. Het is geen overbodige luxe om hen de kans te bieden om die 
wens te onderzoeken. Misschien blijkt er dan zelfs een optie te zijn om deze wens 
werkelijkheid te laten worden. Een bijkomend voordeel van het individueel bekijken 
van die wens, is dat eventueel verkeerd gestelde diagnoses, vanwege de 
onduidelijke grenzen, geen belemmering meer vormen. 
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5.5 Aanbeveling voor vervolgonderzoek 
 
 
 
 

Elk bereikt doel vormt weer het begin van een nieuwe tocht. 
 

Arthur Schopenhauer, Duits filosoof 
 
 
 
5.5.1 Breder trekken onderzoek 
Het onderzoek levert een beeld op welke mogelijkheden mensen met ASS hebben 
binnen de sociale beroepen en als creatief therapeut. Het is echter een beeld dat 
zeker discussie kan oproepen. Om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden 
van mensen met ASS, zal er onderzoek in een bredere setting moeten plaatsvinden 
dan nu gebeurd is. Het is dan bovendien van belang dat er succesvollere 
ervaringsdeskundigen bij dat onderzoek betrokken worden en deskundigen die te 
maken gehad hebben met die succesvolle ervaringsdeskundigen. 
 
Dit onderzoek is bovendien bekeken vanuit het perspectief van de mensen met ASS 
die in een functie binnen de zorg werken. Er zijn géén cliënten geïnterviewd die 
ervaring hebben met een hulpverlener en/of therapeut met ASS. De onderzoeksre-
sultaten hadden op die manier nog aangescherpt kunnen worden. Er is gekozen om 
ervaringsdeskundigen en deskundigen aan het woord te laten, waardoor de antwoor-
den vanuit deze twee perspectieven ontstaan zijn. Er is nu voornamelijk een beeld 
ontstaan over wat helpend en/of belemmerend voor de beoefenaar zelf is bij het 
uitoefenen van een sociaal beroep. De mogelijke ervaring van een cliënt is tijdens 
een aantal interviews aan bod gekomen. Het onderzoek geeft echter geen antwoord 
op de vraag wat een cliënt als helpend of belemmerend ervaart bij een hulpverlener 
en/of therapeut die ASS heeft. Dat zou voor een vervolgonderzoek zeker interessant 
kunnen zijn en de bruikbaarheid van de gevonden resultaten verhogen. 
 
 
5.5.2 Omgaan met emoties van de cliënt 
De klinisch neuropsycholoog heeft de vraag gesteld waarom iemand met de 
diagnose ASS kiest voor een sociaal beroep. Hij wilde graag weten wat iemand in 
zo’n beroep zoekt. Deze vraag is meegenomen in de vervolginterviews en er is ook 
antwoord op gekomen. Desondanks zou deze vraag in een vervolgonderzoek nog 
verder uitgediept kunnen worden. 
 
Een vraag, die echter niet meer meegenomen is in dit onderzoek, komt van Dana 
Popa. Zij was namelijk nieuwsgierig naar een antwoord op de vraag: “…hoe gaan 
mensen met ASS met de emoties van anderen om? Dat kan wel belangrijk zijn. Hoe 
ga je in therapie om met verdriet, maar ook boosheid… Bij kinderen kun je zelfs te 
maken hebben met gestoord gedrag, dat is nog explosiever… en ik ben benieuwd 
hoe mensen met een autisme spectrum stoornis daarmee omgaan. Of hoe denken 
ze daarmee om te kunnen gaan en hoe is de ervaring van anderen?” 
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Dit is een vraag die binnen een vervolgonderzoek zeker aan de orde gesteld kan 
worden. Het is tenslotte toch anders als het ‘kabbelt’ binnen een therapie, of andere 
hulpverlenende settings, dan wanneer het er veel emotioneler aan toe gaat. Kan 
iemand met ASS daarmee omgaan? Zijn er in dit geval voorwaarden te benoemen 
waarmee rekening gehouden kan worden, zodat iemand met ASS daarmee goed 
kan omgaan? 
 
 
5.5.3 Kwaliteit of beperking? 
In gesprek met de GZ-psycholoog komt nog een ander thema aan de orde. Er zou 
een ontmoeting kunnen ontstaan tussen mensen met en zonder stoornis, waarbij 
gekeken wordt naar wanneer gedrag afwijkend is en wanneer niet. Hoe wordt 
daarmee omgegaan? Zoals de GZ-psycholoog het zich afvraagt: “Wanneer wordt het 
nou een kwaliteit en wanneer een beperking?” 
 
Een vriend van hem werkt met kinderen en jongeren met verschillende 
ontwikkelingsstoornissen. Hij heeft hen een gedicht laten schrijven vanuit het 
perspectief van die stoornissen: “…dat ze een ‘Gilles de la Tourette’-gedicht schrijven 
of met autisme en hoe ze dat dan in poëzie of in een gedicht vertalen…” Het levert 
een beeld op van de kijkwijze vanuit die verschillende belevingen op de wereld, de 
omgeving om hen heen en de mensen en voorwerpen die daarin een rol spelen. 
 
Een grote waarde die de GZ-psycholoog hierin ziet, is dat mensen elkaar daarin 
kunnen ontmoeten. Ze kunnen de ander gaan zien binnen de beperking die iemand 
heeft en de ander daardoor leren erkennen. Er kan echter ook gezien gaan worden 
wat iemand daarmee wél kan, welke voordelen het heeft. Mensen leren elkaar 
daardoor meer te respecteren en waarderen in hoe ze zijn. Een dergelijke opzet zou 
ook een basis kunnen vormen voor een vervolgonderzoek. De vraag die daarin 
meegenomen zou kunnen worden is of iemand zich dan maar aan anderen moet 
aanpassen of zichzelf mag zijn in alle kwaliteiten en belemmeringen, zoals ook al in 
de discussie aan de orde gekomen is. 
 
 
5.5.4 Verdiepend mediumonderzoek 
Het is uit dit onderzoek gebleken dat creatieve therapie iemand met ASS 
behulpzaam kan zijn bij het doen van zelfonderzoek. Het materiaal en hoe daarmee 
omgegaan wordt, vormt een analoog proces met hoe de handelingen en 
gedragingen zijn in het dagelijks leven en binnen de werksituatie. Een persoon kan 
ervaren wat de verschillende wijzen van handelen aan voordelen en nadelen 
opleveren en vandaar uit een bewuste keuze maken. Er kunnen vanuit dit 
uitgangspunt dan ook (verdiepende) vervolgonderzoeken uitgevoerd worden op 
basis van het medium. Bij het vormen van de onderzoeksvraag voor het 
mediumonderzoek zijn al een aantal thema’s gezien die te groot waren voor dit 
onderzoek, namelijk: 
• Hoe leert iemand met ASS inzien wat de impact van de ASS is op het dagelijks 

en beroepsmatig functioneren? 
• Hoe kan iemand met ASS leren daarmee anders om te gaan? 
• Hoe kan iemand met ASS leren om de energiebalans beter in de gaten te 

houden? 
• Hoe kan iemand met ASS de ervaren verhoogde spanning reguleren? 
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Er kan daarmee ingezet worden op de educatieve, inzichtgevende en preventieve 
kant van de creatieve therapie, maar ook op het moment dat iemand al vastgelopen 
is. Het ontwikkelen van inzichtgevende en -vergrotende werkvormen voor mensen 
met ASS op basis van de ervaringen uit dit onderzoek is zo’n mogelijkheid. De 
effectiviteit ervan kan vervolgens onderzocht worden. 
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Bijlage 1 - Vragenlijst deskundigen 
 
 
 
Algemene gegevens 
 

• Datum interview: 
 
• Naam: 
 
• Geslacht: 
 
• Leeftijd: 
 
• Gevolgde opleiding: 
 
• Beroep: 
 
 
 
Start interview 
Ik ben bezig met mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding creatieve therapie (CTO) 
aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De onderzoeksvraag is: “In 
hoeverre is ervaringsdeskundigheid van de therapeut op het gebied van autisme 
spectrum stoornis (ASS) helpend of belemmerend binnen de creatieve therapie." Het 
onderzoeksgebied is binnen vaktherapeuten zeer klein en ik heb er daarom voor 
gekozen om het onderzoeksgebied uit te breiden naar mensen die werkzaam zijn in 
sociale beroepen. 
 
Ik wil middels het interviewen van mensen met ASS, die binnen één van deze 
beroepsgroepen werkzaam zijn, achterhalen wat zij als helpend en belemmerend 
ervaren binnen het uitoefenen van hun beroep. Ik ben ervan overtuigd dat, hoewel 
het misschien een contradictie lijkt, er wel degelijk mensen met ASS werkzaam zijn 
binnen deze beroepsgroepen en mogelijk zelfs als creatief therapeut. Ik kan me 
namelijk voorstellen dat bepaalde eigenschappen uit de ASS helpend kunnen zijn 
binnen het uitoefenen van een sociaal beroep, al is dat niet de algemene 
verwachting. 
 
Daarnaast wil ik een aantal deskundigen interviewen die veel te maken hebben met 
mensen met ASS. Zij kunnen hun visie geven op de vragen die binnen dit onderzoek 
gesteld worden. Het is interessant om te zien in hoeverre er overeenstemmingen 
en/of verschillen zijn.  
   
Ik vind het persoonlijk belangrijk dat er een positievere kijk komt op de diagnose ASS 
in de maatschappij en de zorgverlening en dat vooral duidelijker wordt wat het 
inhoudt. Ik realiseer me dat, i.t.t. wat ik hoop, het onderzoek ook kan uitwijzen dat het 
eerder belemmerend dan helpend is. Ook dan is het onderzoek waardevol, omdat 
bekend wordt om welke reden(en) dat is. 
 
• Vragen akkoord opname geluid voor uitwerking interview. 
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Sociale, (para)medische en educatieve beroepen 
• Welke eigenschappen, en in welke mate, zijn volgens u nodig voor het uitoefenen 

van een sociaal, (para)medisch en educatief beroep? 

 
 Niet Minder Neutraal Belangrijk Heel 
 belangrijk belangrijk      belangrijk 

 
Empathie 0 0 0 0 0 
Goed kunnen luisteren 0 0 0 0 0 
Inlevingsvermogen 0 0 0 0 0 
Open staan voor en betrokken zijn bij ande- 
ren en hun problemen/zorgen/ontwikkeling 0 0 0 0 0 
Ik-sterk 0 0 0 0 0 
Positie innemen 0 0 0 0 0 
Assertief zijn 0 0 0 0 0 
Kritische zelfreflectie 0 0 0 0 0 
Interpersoonlijke vaardigheden 0 0 0 0 0 
Sturend vermogen 0 0 0 0 0 
Kunnen leiden / begeleiden 0 0 0 0 0 
Autoriteit 0 0 0 0 0 
Doortastend optreden 0 0 0 0 0 
Bijstaan zonder overnemen 0 0 0 0 0 
Beroepsmatig altruïsme75 0 0 0 0 0 
Betrokken 0 0 0 0 0 
Verantwoordelijk 0 0 0 0 0 
Consequent 0 0 0 0 0 
Afspraken nakomen 0 0 0 0 0 
Doelgericht werken 0 0 0 0 0 
Samenwerken / ‘teamspeler’ 0 0 0 0 0 
Betrouwbaarheid 0 0 0 0 0 
Flexibel 0 0 0 0 0 
Geduldig zijn 0 0 0 0 0 
Goede contactuele vaardigheden 0 0 0 0 0 
Communicatief sterk (op verschillende 
niveaus en manieren kunnen communiceren) 0 0 0 0 0 
Sensitiviteit 0 0 0 0 0 
Tact 0 0 0 0 0 
Sociale vaardigheden 0 0 0 0 0 
Netwerken 0 0 0 0 0 
Omgaan met diversiteit 0 0 0 0 0 
Kunnen overtuigen 0 0 0 0 0 
Conflicthantering 0 0 0 0 0 
Onderhandelingscapaciteiten 0 0 0 0 0 
Probleemoplossend vermogen 0 0 0 0 0 
Niet-oordelende houding 0 0 0 0 0 
Initiatief tonen 0 0 0 0 0 
Initiatieven van anderen steunen 0 0 0 0 0 
Flexibiliteit & tolerantie voor ambiguïteit76 0 0 0 0 0 
Creatief 0 0 0 0 0 
Enthousiasme 0 0 0 0 0 
 
 

• Zijn er nog eigenschappen die u mist in bovenstaande lijst en die u wel relevant 
vindt voor een sociaal, (para)medisch en educatief beroep? 

 
 
                                                           
75 Onbaatzuchtigheid, het laten bepalen van zijn handelwijze door de belangen van anderen 
   (Van Dale, 2000) 
76 Dubbelzinnige taalconstructie. 
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ASS & sociale, (para)medische en educatieve beroepen 
• In hoeverre beheerst iemand met ASS volgens u bovenstaande eigenschappen? 
• Is iemand met ASS volgens u in staat om manieren te kunnen vinden om deze 

eigenschappen te camoufleren en/of te compenseren? 
• Denkt u of heeft u het gevoel dat ASS helpend is binnen het uitoefenen van een 

sociaal, (para)medisch en educatief beroep? 
• Onder welke condities is ASS helpend? 
• Denkt u of heeft u het gevoel dat ASS een belemmering vormt binnen het 

uitoefenen van een sociaal, (para)medisch en educatief beroep? 
• Onder welke condities is ASS belemmerend? 
• Welke condities zijn er nodig wil in uw ogen ASS geen belemmering vormen voor 

het uitoefenen van bovenstaande beroepsgroepen? Bijv. in de (therapeutische) 
relatie met de cliënt of in contact met leerling, student, klant, cliënt, patiënt en/of 
hulpbehoevende? 

• Zijn er voorwaarden die een persoon met ASS voor zichzelf moet scheppen om 
zijn of haar werk te kunnen doen? Te denken aan prikkelarme ruimte en de 
verdeling van het werk ‘in en uit contact met anderen’. 

• Wat is uw persoonlijke mening over de combinatie van de diagnose ASS en 
sociale, (para)medische en educatieve beroepen? 

 
 
Ervaringsdeskundigheid 
Ervaringsdeskundigheid heeft iemand die zelf (veel) ervaring heeft op een bepaald 
gebied. De kennis van de persoon in kwestie is dus niet (alleen) gebaseerd op 
studie, maar (ook) op eigen ervaring. 
 
• Beschouwt u ervaringsdeskundigheid als een voordeel of een nadeel? Algemeen,  

gericht op het uitoefenen van een sociaal, (para)medisch en educatief beroep en 
als het gaat om ASS (bij de persoon zelf). 

• Wat zijn de voor- en nadelen? 
 
 
Begeleiding van ervaringsdeskundigen 
• Heeft u les of begeleiding (gehad) of bent u onder behandeling (geweest) van 

iemand met de diagnose ASS? 
• Hoe heeft u dat ervaren? 
• Wat waren voor u de voor- en nadelen? 
 
 
Afsluitende vragen 
• Zijn er nog vragen die u heeft gemist en die u aan dit interview zou willen 

toevoegen? 
• Hoe was het om op deze manier na te denken en te praten over mensen met 

ASS in combinatie met sociale, (para)medische en educatieve beroepen? 
• Ik zou ten behoeve van het onderzoek meer mensen willen interviewen. Kent u 

misschien nog mensen die in sociale, (para)medische en educatieve beroepen 
werkzaam zijn die de diagnose ASS hebben? Of kent u deskundigen die veel te 
maken hebben met mensen met ASS die ik mogelijk mag interviewen? 
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Ik wil u graag danken voor uw medewerking aan dit interview. 
 
Met twee weken zult u de uitwerking van dit interview (niet letterlijk maar verwerkt in 
een logisch lezend verhaal) ontvangen. Ik zou het op prijs stellen als u dit doorleest 
en van akkoord voorziet en/of van evt. opmerkingen, bijv. als u het gevoel heeft dat 
de tekst niet overeenkomt met de intentie van uw verhaal. 
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Bijlage 2 - Vragenlijst ervaringsdeskundigen 
 
 
 
Algemene gegevens 
 

• Datum interview: 
 
• Naam: 
 
• Geslacht: 
 
• Leeftijd: 
 
• Gevolgde opleiding: 
 
• Beroep: 
 
 
 
Start interview 
Ik ben bezig met mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding creatieve therapie (CTO) 
aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De onderzoeksvraag is: “In 
hoeverre is ervaringsdeskundigheid van de therapeut op het gebied van autisme 
spectrum stoornis (ASS) helpend of belemmerend binnen de creatieve therapie." Het 
onderzoeksgebied is binnen vaktherapeuten zeer klein en ik heb er daarom voor 
gekozen om het onderzoeksgebied uit te breiden naar mensen die werkzaam zijn in 
sociale, (para)medische en educatieve beroepen. 
 
Ik wil middels het interviewen van mensen met ASS, die binnen één van deze 
beroepsgroepen werkzaam zijn, achterhalen wat zij als helpend en belemmerend 
ervaren binnen het uitoefenen van hun beroep. Ik ben ervan overtuigd dat, hoewel 
het misschien een contradictie lijkt, er wel degelijk mensen met ASS werkzaam zijn 
binnen deze beroepsgroepen en mogelijk zelfs als creatief therapeut. Ik kan me 
namelijk voorstellen dat bepaalde eigenschappen uit de ASS helpend kunnen zijn 
binnen het uitoefenen van een sociaal, (para)medisch of educatief beroep, al is dat 
niet de algemene verwachting. 
 
Daarnaast wil ik een aantal deskundigen interviewen die veel te maken hebben met 
mensen met ASS. Zij kunnen hun visie geven op de vragen die binnen dit onderzoek 
gesteld worden. Het is interessant om te zien in hoeverre er overeenstemmingen 
en/of verschillen zijn. 
   
Ik vind het persoonlijk belangrijk dat er een positievere kijk komt op de diagnose ASS 
in de maatschappij en de zorgverlening en dat vooral duidelijker wordt wat het 
inhoudt. Ik realiseer me dat, i.t.t. wat ik hoop, het onderzoek ook kan uitwijzen dat het 
eerder belemmerend dan helpend is. Ook dan is het onderzoek waardevol, omdat 
bekend wordt om welke reden(en) dat is. 
• Vragen akkoord opname geluid voor uitwerking interview. 
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Sociale, (para)medische en educatieve beroepen 
• Welke eigenschappen, en in welke mate, zijn volgens u nodig voor het uitoefenen 

van een sociaal, (para)medisch en educatief beroep? 

 
 Niet Minder Neutraal Belangrijk Heel 
 belangrijk belangrijk      belangrijk 

 
Empathie 0 0 0 0 0 
Goed kunnen luisteren 0 0 0 0 0 
Inlevingsvermogen 0 0 0 0 0 
Open staan voor en betrokken zijn bij ande- 
ren en hun problemen/zorgen/ontwikkeling 0 0 0 0 0 
Ik-sterk 0 0 0 0 0 
Positie innemen 0 0 0 0 0 
Assertief zijn 0 0 0 0 0 
Kritische zelfreflectie 0 0 0 0 0 
Interpersoonlijke vaardigheden 0 0 0 0 0 
Sturend vermogen 0 0 0 0 0 
Kunnen leiden / begeleiden 0 0 0 0 0 
Autoriteit 0 0 0 0 0 
Doortastend optreden 0 0 0 0 0 
Bijstaan zonder overnemen 0 0 0 0 0 
Beroepsmatig altruïsme77 0 0 0 0 0 
Betrokken 0 0 0 0 0 
Verantwoordelijk 0 0 0 0 0 
Consequent 0 0 0 0 0 
Afspraken nakomen 0 0 0 0 0 
Doelgericht werken 0 0 0 0 0 
Samenwerken / ‘teamspeler’ 0 0 0 0 0 
Betrouwbaarheid 0 0 0 0 0 
Flexibel 0 0 0 0 0 
Geduldig zijn 0 0 0 0 0 
Goede contactuele vaardigheden 0 0 0 0 0 
Communicatief sterk (op verschillende 
niveaus en manieren kunnen communiceren) 0 0 0 0 0 
Sensitiviteit 0 0 0 0 0 
Tact 0 0 0 0 0 
Sociale vaardigheden 0 0 0 0 0 
Netwerken 0 0 0 0 0 
Omgaan met diversiteit 0 0 0 0 0 
Kunnen overtuigen 0 0 0 0 0 
Conflicthantering 0 0 0 0 0 
Onderhandelingscapaciteiten 0 0 0 0 0 
Probleemoplossend vermogen 0 0 0 0 0 
Niet-oordelende houding 0 0 0 0 0 
Initiatief tonen 0 0 0 0 0 
Initiatieven van anderen steunen 0 0 0 0 0 
Flexibiliteit & tolerantie voor ambiguïteit78 0 0 0 0 0 
Creatief 0 0 0 0 0 
Enthousiasme 0 0 0 0 0 
 
 

• Zijn er nog eigenschappen die u mist in bovenstaande lijst en die u wel relevant 
vindt voor een sociaal, (para)medisch en educatief beroep? 

 
 
                                                           
77 Onbaatzuchtigheid, het laten bepalen van zijn handelwijze door de belangen van anderen 
  (Van Dale, 2000) 
78 Dubbelzinnige taalconstructie. 
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ASS & sociale, (para)medische en educatieve beroepen 
• In hoeverre beheerst u bovenstaande eigenschappen? 
• Indien u één of meerdere eigenschappen niet of onvoldoende beheerst, heeft u 

manieren gevonden om deze eigenschappen te kunnen camoufleren en/of 
compenseren? 

• Denkt u of heeft u het gevoel dat ASS helpend is binnen het uitoefenen van uw 
beroep? Wat gaat u gemakkelijk af? 

• Onder welke condities is ASS helpend? 
• Denkt u of heeft u het gevoel dat ASS een belemmering vormt binnen het 

uitoefenen van uw beroep? Wat gaat u moeilijk af? 
• Onder welke condities is ASS belemmerend? 
• Welke condities zijn er nodig wil in uw ogen ASS geen belemmering vormen voor 

het uitoefenen van uw beroep? Bijv. in de (therapeutische) relatie met de cliënt of 
in contact met leerling, student, klant, cliënt, patiënt en/of hulpbehoevende? 

• Zijn er voorwaarden die u voor uzelf schept om uw werk te kunnen doen? Te 
denken aan prikkelarme ruimte en de verdeling van het werk ‘in en uit contact met 
anderen’. 

• Wat is uw persoonlijke mening over de combinatie van de diagnose ASS en 
sociale, (para)medische en educatieve beroepen? 

• Wat is voor u de reden om te kiezen voor een beroep binnen dit werkveld? 
 
 
Ervaringsdeskundigheid 
Ervaringsdeskundigheid heeft iemand die zelf (veel) ervaring heeft op een bepaald 
gebied. De kennis van de persoon in kwestie is dus niet (alleen) gebaseerd op 
studie, maar (ook) op eigen ervaring. 
 
• Beschouwt u ervaringsdeskundigheid als een voordeel of een nadeel? Algemeen,  

gericht op het uitoefenen van een sociaal, (para)medisch en educatief beroep en 
als het gaat om ASS (bij de persoon zelf). 

• Wat zijn de voor- en nadelen? 
 
 
Begeleiding van ervaringsdeskundigen 
• Heeft u les of begeleiding (gehad) of bent u onder behandeling (geweest) van 

iemand met de diagnose ASS? 
• Hoe heeft u dat ervaren? 
• Wat waren voor u de voor- en nadelen? 
 
 
Afsluitende vragen 
• Zijn er nog vragen die u heeft gemist en die u aan dit interview zou willen 

toevoegen? 
• Hoe was het om op deze manier na te denken en te praten over uw diagnose in 

combinatie met uw beroep? 
• Ik zou ten behoeve van het onderzoek meer mensen willen interviewen. Kent u 

misschien nog anderen die in sociale, (para)medische en educatieve beroepen 
werkzaam zijn die de diagnose ASS hebben? Of kent u deskundigen die veel te 
maken hebben met mensen met ASS die ik mogelijk mag interviewen? 
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Ik wil u graag danken voor uw medewerking aan dit interview. 
 
Met twee weken zult u de uitwerking van dit interview (niet letterlijk maar verwerkt in 
een logisch lezend verhaal) ontvangen. Ik zou het op prijs stellen als u dit doorleest 
en van akkoord voorziet en/of van evt. opmerkingen, bijv. als u het gevoel heeft dat 
de tekst niet overeenkomt met de intentie van uw verhaal. 
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Bijlage 3 - De 5 ritmes van Gabrielle Roth 
 
 
 
Vloeiend 
Je lichaam wordt zachtjes wakker gewiegd door het zalige vloeiende ritme. 
Vanuit je bewegende voeten gaat je hoofd langzaam heen en weer, je schouders, 
armen, handen en vingers volgen. Je rug kronkelt, je heupen rollen en draaien en je 
geniet. De dragende moederenergie zorgt voor je, je lichaam kan zweven, vallen en 
oprichten in vol vertrouwen. Je opent en sluit, je bent ontvankelijk en vrouwelijk. 
Je beweegt in oneindige cirkels, en ademt diep in. Alles is rond, elke beweging vloeit 
uit de andere terwijl je gedragen wordt door de aarde 
 
Bij het vloeiende ritme hoort de geboortefase. In de geboortefase is het de bedoeling 
dat je leert je eigen moeder te worden. Een moeder die er werkelijk voor haar kind is, 
hem leert aandacht voor zichzelf te hebben en zichzelf te voeden en te bevestigen. 
Deze fase duurt ongeveer vijf jaar. Door de natuurlijke instincten van een kind te 
honoreren, leert hij wie hij is en wat hij echt nodig heeft en wil, zonder daarover te 
hoeven nadenken of zich bewust in te spannen. Het kind wordt een eigen persoon 
die verzekerd is van zijn eigenwaarde en unieke identiteit. 
 
 
Staccato 
Dan vallen de drums in, de beat wordt versterkt, het vuur in je ontwaakt. 
Je uitademing wordt krachtiger en je bewegingen volgen: je voelt de staccato. 
Je heupen gaan krachtig heen en weer en volgen je adem. Je lijf wendt en keert, je 
ademt uit bij elke beweging. Je beweegt in begrensde bewegingen. Je slaat, duwt en 
stoot en laat nu echt zien wie je bent. Passie laait op en je ontmoet de ander. Je bent 
duidelijk en je bakent je grenzen af, je bent één en al expressie. De mannelijke 
energie is geboren. 
 
Bij staccato hoort de kindfase. In deze fase is jouw vader je belangrijkste leraar. Hij 
leert je met andere mensen omgaan, omdat hij de eerste is buiten jezelf met wie je 
moet omgaan, d.w.z. met wie je een relatie moet opbouwen. Het is de rol van de 
vader om het paternale instinct door te geven, het instinctieve vermogen om goed 
met anderen te kunnen omgaan, en om je loyaliteit, kameraadschap, en eerlijk delen 
bij te brengen. Je vader leert je grenzen te stellen en in dit hele proces leer je in 
meerdere en mindere mate je eigen vader en je eigen vriend te worden.  
 
 
Chaos 
De beat bouwt zich op, het tempo wordt verhoogd. Je verliest stilaan de controle en 
gaat in chaos. Je mannelijke en vrouwelijke energie versmelten in één pulserende 
beweging.  
De drum dweept je meer en meer op, je wordt rondgedraaid en heen en weer 
geschud en je geeft je eraan over. 
Je voelt je als een lappenpop, je hoofd zit los, je rug zakt en welt op, je heupen 
smelten, je knieën golven. Je voelt je lichaam golven als water. Je verstand staat op 
nul en je laat alles los in vol vertrouwen. Je verwerkt. 
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Bij chaos hoort de puberteitsfase. Het is de tijd waarin we onze eigen autoriteit 
moeten worden, onze eigen dromen gaan dromen, onze eigen visies volgen en onze 
eigen stappen op het danspad zetten. Het is een chaotische periode voor de psyche: 
we verbreken de banden met alle uiterlijke autoriteiten en veranderen plotseling 
totaal – omhoog, omlaag, vanbinnen en vanbuiten – maar alles in overeenstemming 
met onze innerlijke drijfveer. De puberteit is onze onafhankelijkheidsverklaring. We 
gaan op zoek naar wie we werkelijk zijn en niet naar wie we denken te zijn. 
 
 
Lyrisch 
Op het hoogtepunt van de chaos voel je de muziek lichter worden en je lichaam 
volgt. Je fladdert als een veertje in de lucht en een warme gelukzaligheid 
overmeestert je. Het lyrische ritme maakt zoet, elegant en sierlijk, licht en luchtig. Je 
voelt vreugde en liefdevolle overgave en geniet van dit verrukkelijk gevoel. 
 
Bij lyrisch hoort de fase van de volwassene. De overgang naar de fase van de 
volwassene hoort in onze cultuur plaats te vinden rond de leeftijd van dertig jaar. 
Volwassen zijn houdt in dat men de verantwoordelijkheid voor zijn aandeel in de 
onderling verweven facetten van het leven in de wereld kent en neemt. De uitdaging 
is om anderen te geven wat jij als individu te geven hebt, terwijl je tegelijkertijd je 
individualiteit bewaart en in je eigen behoefte voorziet. Je gaat op zoek naar werk 
wat bij je past en je gaat gelijkwaardige relaties met anderen aan, vanuit het gevoel 
dat je weet wie je bent, wat je wil en wat je te geven hebt. 
 
 
Stilte 
De muziek bouwt af en je wordt stil vanbinnen. De stilte doet je lichaam zinderen en 
je creëert ruimte. Je laat je adem los en beweegt dan wel en dan weer niet, als een 
mimespeler. Je hoofd is leeg en je aandacht is in je lichaam. Je komt in een 
meditatieve toestand en je beweegt vanuit die leegte, helemaal voor jezelf. 
 
Bij stilte hoort de laatste fase, de fase van het sterven. Het is loslaten. Laten zijn. 
Gewoon maar zijn. Alleen zijn. En dat is alles. 
De laatste fase is een tijd om de teugels van beheersing en ambitie over te dragen. 
Het is een tijd die vrijgemaakt is om impulsen van zijn, voelen en denken op te 
volgen. In het ideale geval komt men steeds dichter bij een stil centrum.  
Vanuit de vloeiende energie van een baby, via de staccato stap van het kind en de 
chaos van de puber, voorbij het lyrische ritme van de volwassene bereiken we nu de 
dynamische stilte van het leven in ons wezen.  
 
 
“Als we in ons leven momenten van extase beleven in spel, in stilte, in kunst of in 
sex, dan zijn dit geen uitzonderingen maar een tastbaar bewijs van de essentie van 
het leven. Waarom zouden wij niet in staat zijn om meer en meer in extase te leven 
als we de moed hebben ons los te breken uit passiviteit en imitatie?” 
 
 
Samenvatting uit het boek van Gabrielle Roth: ‘Dans het leven’ (1990) geschreven 
door Kirsten Stockbauer. 
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Bijlage 4 - Beroepenlijst met advies t.a.v. ASS 
 
 
 
Karen van den Bosch (2005) geeft in haar artikel ‘Kansen op de arbeidmarkt’ een lijst 
met beroepen weer, waarbij ze meldt welke beroepen wat haar betreft aansluiten bij 
de kwaliteiten (of juist niet) van mensen met ASS. Deze lijst is ook terug te vinden op 
de site van PAS-Nederland (www.pasnederland.nl). 
 
Deze beroepen zijn: 
• Alle wetenschappelijke beroepen: wetenschappelijk onderzoeker, AIO, 

onderzoeksassistent, etc.  
• Alle creatieve beroepen: schrijver, journalist, tekenaar, schilder, fotograaf, etc.  
• Veel beroepen uit de IT-sector: programmeur, websites maken, grafisch 

vormgever, netwerkbeheerder, systeembeheerder, etc.  
• Als je kunt autorijden: transport en logistieke functies.  
• De administratieve, economische, juridische en financiële sector: vrijwel alle 

functies. Boekhouder, accountant, econoom, jurist/juridisch medewerker, 
administratief medewerker, secretaris, loonadministrateur, notarieel medewerker, 
voor een bank werken (niet als baliemedewerker, maar op een kantoorafdeling).  

• Management- en beleidsfuncties: soms is dit moeilijker in verband met veel 
contact met mensen, maar het kan ook, indien de nadruk ligt op theoretische en 
schriftelijke (advies) kanten, bijv. aan de hand van protocollen beoordelen van 
subsidieaanvragen bij een gemeente, schriftelijke beleidsadvisering aan de hand 
van het lezen van rapporten en die samenvatten, waarna je zelf een gedegen 
advies opstelt.  

• Verkoopfuncties en marketing: zijn moeilijker wanneer je direct aan klanten iets 
moet verkopen. 

• Technische sector: als je handig bent, zijn hierin ook functies te vinden waarin je 
niet hoeft samen te werken. 

• Zorg, onderwijs en de hulpverlening: niet meteen aan te raden, goed over 
nadenken of het echt bij je past. 

• Horeca, toerisme en recreatie: ook hiervoor geldt het voorgaande. 
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Bijlage 5 - Uitgewerkt interview 3 - deskundige 
 
 
 
Algemene gegevens 
 

• Datum interview: 12 april 2010 
 
• Naam:   Alida Stukker 
 
• Geslacht:   vrouw 
 
• Beroep:   poliklinisch behandelaar 
 
 
 
Over de geïnterviewde 
Alida Stukker werkt bij het Dr. Leo Kannerhuis te Doorwerth als poliklinisch 
behandelaar van de afdeling opleiding en arbeid in het team ‘Volwassenen 
Doorwerth’. De poliklinische behandeling is bedoeld voor mensen met een autisme 
spectrum stoornis. Zij kunnen hier advies krijgen over een passend opleidings- of 
arbeidstraject en daarnaast zijn er behandeltrajecten op het gebied van opleiding en 
arbeid in brede zin. 
 
Zij werkt tevens bij het Lectoraat ‘Levensloopbegeleiding bij Autisme’ aan de 
Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). 
 
 
Eigenschappen bij sociale, (para)medische en educatieve beroepen 
Alida begint tijdens ons gesprek met het invullen van haar persoonlijke gegevens en 
de eigenschappenlijst. De lijst is samengesteld uit eigenschappen die doorgaans als 
kenmerkend gezien worden voor sociale, (para)medische en educatieve beroepen. 
Het gaat bij het invullen van deze lijst erom of zij deze eigenschappen belangrijk of 
minder belangrijk vindt bij het kunnen uitoefenen van sociale, (para)medische en 
educatieve beroepen. Zij mag hierbij het eerste aankruisen dat bij haar opkomt. 
 
Haar reactie is: “Dan heb ik natuurlijk gelijk al beelden, dat ik denk, het ligt eraan wat 
precies de functie is en de verantwoording. Dus het zal ook wel verschillend zijn. 
Maar een beetje globaal. Ik zal het proberen.” 
 
Het is vervolgens stil en ze vraagt: “Je mag niet twee invullen, hè?” Als zij het gevoel 
heeft dat het tussen twee mogelijkheden in zit, dan mag ze bij beiden een kruisje 
zetten. 
 
Het is weer stil en zegt ze: “Ik zit toch een beetje tussen verschillende functies te 
denken.” Na overleg vult ze uiteindelijk de lijst in op basis van de eigenschappen 
waarvan zij vindt dat die horen bij een creatief therapeut. “Zo ver ik dat kan overzien, 
want ik ben het zelf natuurlijk niet. Maar ik heb er wel mee te maken gehad.” 
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 Niet Minder Neutraal Belangrijk Heel 
 belangrijk belangrijk      belangrijk 

 
Empathie 0 0 0 X 0 
Goed kunnen luisteren 0 0 0 X 0 
Inlevingsvermogen 0 0 0 X 0 
Open staan voor en betrokken zijn bij ande- 
ren en hun problemen/zorgen/ontwikkeling 0 0 0 X 0 
Ik-sterk 0 0 0 X 0 
Positie innemen 0 0 0 X 0 
Assertief zijn 0 0 0 X 0 
Kritische zelfreflectie 0 0 0 0 X 
Interpersoonlijke vaardigheden 0 0 0 X 0 
Sturend vermogen 0 0 0 0 X 
Kunnen leiden / begeleiden 0 0 0 X 0 
Autoriteit 0 0 X 0 0 
Doortastend optreden 0 0 0 X 0 
Bijstaan zonder overnemen 0 0 0 X 0 
Beroepsmatig altruïsme79 0 0 0 X 0 
Betrokken 0 0 0 X 0 
Verantwoordelijk 0 0 0 X 0 
Consequent 0 0 0 X 0 
Afspraken nakomen 0 0 0 X 0 
Doelgericht werken 0 0 0 X 0 
Samenwerken / ‘teamspeler’ 0 0 0 X 0 
Betrouwbaarheid 0 0 0 X 0 
Flexibel 0 0 0 X 0 
Geduldig zijn 0 0 0 X 0 
Goede contactuele vaardigheden 0 0 0 X 0 
Communicatief sterk (op verschillende 
niveaus en manieren kunnen communiceren) 0 0 0 X 0 
Sensitiviteit 0 0 0 X 0 
Tact 0 0 0 X 0 
Sociale vaardigheden 0 0 0 X 0 
Netwerken 0 0 X 0 0 
Omgaan met diversiteit 0 0 0 X 0 
Kunnen overtuigen 0 0 X 0 0 
Conflicthantering 0 0 0 X 0 
Onderhandelingscapaciteiten 0 0 0 X 0 
Probleemoplossend vermogen 0 0 0 X 0 
Niet-oordelende houding 0 0 0 X 0 
Initiatief tonen 0 0 0 X 0 
Initiatieven van anderen steunen 0 0 0 X 0 
Flexibiliteit & tolerantie voor ambiguïteit80 0 0 0 X 0 
Creatief 0 0 0 X 0 
Enthousiasme 0 0 0 X 0 
 
 

 
Zodra de lijst ingevuld is, geeft ze deze aan mij terug met de woorden: “Het is maar 
een eerste ingeving, hoor!” Ik reageer daarop dat het daar ook om gaat. 
 
Alida meldt n.a.v. de lijst dat er bij het Dr. Leo Kannerhuis verschillende therapeuten 
werkzaam zijn, waaronder een creatief therapeut. Ik mag contact met deze mensen 
opnemen. Mijn laatste vraag van de vragenlijst is daarmee al beantwoord, waarop 
Alida lachend reageert: “We beginnen gewoon onderaan.” 
                                                           
79  Onbaatzuchtigheid, het laten bepalen van zijn handelwijze door de belangen van anderen 
     (Van Dale, 2000). 
80 Dubbelzinnige taalconstructie. 
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Ik vertel Alida over de reden van het onderzoek zoals dit in de ‘Vragenlijst 
deskundigen’ (bijlage 1) beschreven staat. Ik meldt dat ik vooral erg nieuwsgierig ben 
naar wat mensen met ASS zelf ervaren binnen de sociale, (para)medische en 
educatieve beroepen en wat zien de deskundigen daarvan. Komt dat overeen met 
wat zij allebei vertellen en waar zitten dan de eventuele verschillen. Gezien de 
diagnose zou je kunnen denken dat het een contradictie vormt, dat mensen met ASS 
niet geschikt zouden zijn voor dit soort beroepen. Toch blijkt dat mensen daarvoor 
kiezen. Hierop reageert Alida: “Ja, dat klopt. Er zijn er veel die deze richting op willen 
of zijn gegaan.”  
 
Ik vertel verder en kom tot slot bij de vraag: “Is het nou echt zo dat, als je deze 
diagnose hebt, het niet verstandig is om zo’n beroep te kiezen? En is het nog 
verschillend hoe de ervaringsdeskundigen en de deskundigen dit zien?” Alida zegt 
hierover: “Nou is het helaas zo dat het ook heel divers is, dat je niet ‘ze’ kan zeggen. 
Het is per persoon verschillend. Ik kom daarbij met name de mensen tegen die zijn 
vastgelopen of die nog geen plek hebben gevonden. De groep die hierin succesvol 
is, zal hier niet terechtkomen. Soms voor een andere vraag misschien, als ze wel een 
diagnose hebben en ze behoefte hebben aan een training, of zo. Dat zijn de mooiste 
voorbeelden natuurlijk. Maar ik heb altijd te maken met arbeids- of 
opleidingsproblemen. Dus ik zie vooral de dingen die lastig zijn.” 
“Maar goed, ik heb wel cliënten die zich bijvoorbeeld al twintig jaar in die sector 
staande hebben gehouden. Dan zou je zeggen: nou, het is toch een poos goed 
gegaan. Daardoor kun je denken: dus het kan wel… Maar soms kun je ook zien dat 
het eigenlijk lang heeft geduurd, voordat iemand er achter komt dat hij daarom zo op 
zijn tenen moest lopen en zoveel energie kwijt raakt. Ik ben er wel van overtuigd dat 
bepaalde mensen met autisme wel geschikt zijn voor bepaalde vormen van werken 
met mensen in de zorgsector. Maar het is wel heel belangrijk te kijken: wat heeft die 
persoon nodig om goed te functioneren? Zoals de zorg er op het moment uitziet, is 
het vaker een contra-indicatie, want de meeste mensen met autisme… ze moeten 
niet alleen vaardigheden hebben over sec het zorgstuk, maar ook nog over het in de 
organisatie fungeren. Dat ze allerlei dingen erom heen geacht worden te kunnen, dat 
is vaak waarop het mis is gegaan bij die mensen. Door een reorganisatie, teamwork, 
allerlei verantwoordelijkheden eromheen, de snelheid. De dingen die meestal wel 
goed gingen waren de één-op-één-contacten en… dat is bijna nergens waar je dat 
alleen maar hebt. Sowieso in de opleiding, je maakt toch al meer… dan alleen maar 
individueel. In het werkveld ook eigenlijk. Je gaat toch in een team werken, je moet je 
in een organisatie kunnen voegen. Als je nou heel veel kwaliteiten hebt en mensen 
zeggen: “Nou, je bent zo goed in je werk, dus we houden je lekker uit de wind.” Dan 
moet je al heel goed zijn, dan moet het heel erg passend zijn en toevallig net mensen 
hebben die dat zien. Maar ja, vaak als het heel goed gaat, is er nog niet eens sprake 
van een diagnose. Dat komt pas vaak als iemand uitvalt... Maar ik wijdt uit!” 
 
Dat is geen probleem. Het is interessant en het past ook als voortraject naar de 
andere vragen toe. Dit is van waaruit zij kijkt. “Ja, dat is mijn invalshoek natuurlijk.” 
Het is belangrijk te weten wie zij ziet en dus van waaruit zij reageert. “Ja, precies!” 
 
Ik ga nog even terug naar de lijst. Zijn er nog eigenschappen die zij heeft gemist en 
waarvan zij het belangrijk vindt dat deze daarbij staat? “Even kijken hoor… Het dekt 
de lading wel.” 
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ASS & sociale, (para)medische en educatieve beroepen 
 
Het beheersen van eigenschappen 
Ik ga verder naar de vragen die te maken hebben met de combinatie van ASS en de 
sociale, (para)medische en educatieve beroepen. We kijken opnieuw naar de lijst, 
waarover we eerst algemeen gesproken hebben. In hoeverre vindt Alida dat mensen 
met ASS dit soort eigenschappen beheersen. Zij reageert hierop: “Nou, ik denk dat 
best veel eigenschappen mogelijk zijn, die ze beheersen van deze lijst. Alleen dat het 
altijd op bepaalde punten begrensd is of beperkt is. Bij de ene is dat op contactuele 
vaardigheden. Bij de ander is het op het sturend vermogen. Bij weer een ander is het 
inlevingsvermogen het zwakke punt. Dat wisselt dus per cliënt. Bij sommigen is 
empathie best sterk, maar dan is het weer heel lastig om doortastend te zijn of 
communicatief sterk of qua onderhandelingscapaciteiten. Bij een cliënt van mij zit 
altijd wel ergens een pijnpunt. Vaak heeft dat te maken met hun autisme. Ook een 
sterk iets, dat ze het vaak lastig vinden om water bij de wijn te doen, zeg maar. Wat 
bijna altijd moet als je het hebt over organiseren en organisaties, ook in de zorg. Het 
ideaal, dat ze vaak heel sterk nastreven, waarin ze vaak ook gelijk hebben dat het op 
die manier de beste is. In de praktijk moet je daar toch vaak wat aan afdoen, soms 
wat meer schipperen. De realiteit is helaas niet ideaal. Daar kunnen sommige 
cliënten heel slecht tegen. Ze zijn daarin vaak toch heel consequent en zwart-wit in 
hun denken, Daarbij kunnen ze een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben. Daar 
kunnen ze tegenaan lopen. Of gewoon… dat het ze zoveel energie kost om op die 
manier ermee om te gaan. Ze zullen het misschien op een gegeven moment wel 
kunnen, omdat ze ook wel vanuit die intelligentie zien dat het toch moet, maar het is 
heel ingewikkeld. Het is dus gewoon heel erg afhankelijk van hoeveel ze aankunnen, 
de belastbaarheid en de draagkracht. Ook de omgeving, hoe die daarmee omgaat.” 
 
Daar klinkt een beetje doorheen, als ik het goed heb, dat het dan gaat om flexibiliteit 
in handelen en reageren. “Ja! In tempo ook en flexibiliteit. Dat het gewoon iets meer 
tijd kost om te schakelen. Ze kunnen op zich wel schakelen… sommige… het kan 
wel… maar het kost wat meer tijd. Of het kost veel meer energie van collega’s om 
iemand te overtuigen van het waarom.” Dus met goede argumenten komen om 
dan… “Ja! Ja! En die zijn bij sommige cliënten niet snel hard genoeg. Dus dat is 
lastig.” 
 
En als zij het heeft over dat schakelen, dat dit niet snel genoeg kan. Is dit dan een 
aspect dat in het spectrum van de ASS zit? “Ja, het spectrum, niet per definitie  
allemaal, maar veel mensen hebben last met omschakelen qua denken en dus ook 
qua doen. Dus dat heeft alles te maken met… elk mens met autisme heeft in principe 
wel last van enige vorm van problematische informatieverwerking. Het is een 
beetje… het heeft een organische oorzaak, zo ver als ik heb gehoord. Mensen 
worden ook altijd onderzocht, ook bij een arbeidskundig onderzoek, hoe het nu 
precies bij deze cliënt zit, bijvoorbeeld met de cognitie… ja, allerlei leerstijlen worden 
dan getest, hè. Of iemand detailgericht is, heel veel mensen met autisme, maar 
sommigen ook niet, die zijn wel in staat om het geheel te zien. Heeft het te maken 
met inderdaad het omschakelen: het toepassen van de theorie in de praktijk? 
Uitvoeren van dingen die ze wel weten, maar dan nog het uitvoeren… executieve 
functies, ja… Het zijn drie componenten, hè! Dan heb je nog de Theory of Mind81, 

                                                           
81 Doorgaans wordt dit afgekort met ToM. 
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een hele grote... Het is per persoon eigenlijk wel verschillend, maar die drie dingen 
zijn vaak, of allemaal of deels, wel een probleem. Want heel vaak is het zo dat 
mensen een ander tempo hebben. Sommigen hebben ook een veel sneller tempo en 
zijn daardoor veel sneller moe. Maar doen dan bijvoorbeeld drie keer zoveel als een 
ander in dat uur. Als ze een fulltime baan willen, dan moeten ze echt leren om dat te 
doseren of toch maar accepteren dat ze niet fulltime kunnen werken. Dus dat is ook 
een probleem. De energieverdeling, maar ook sowieso hoeveel energie het extra 
kost zonder dat het zichtbaar is, om dezelfde dingen te doen. Het schakelen, extra 
energie kwijt zijn, het toepassen, het water bij de wijn doen, al die uitzonderingen en 
ongeschreven regels en… nou ja, dat is heel vermoeiend. Heel veel mensen, 
cliënten van mij, zijn ook vermoeider door het reizen naar het werk, als ze met het 
openbaar vervoer gaan, of door de pauzes als ze die in een kantine moeten 
doorbrengen dan door het werk zelf. Soms is het mogelijk om dat te omzeilen, maar 
soms ook niet.” 
 
Kan ze uitleggen wat ze tegenkomt bij haar cliënten? Bijvoorbeeld die pauzes kosten 
meer moeite dan de werkuren zelf. Wat is de reden dat dit meer moeite kost? 
“Nou, het werk dat ze dan vaak doen is duidelijk, de taakomschrijving is vaak 
duidelijk. Ze weten precies waar ze aan toe zijn, wat ze moeten doen.” 
 
“Er zijn dan bepaalde structuren gewoon, die voorspelbaar zijn. Bij het reizen kom je 
onverwachte dingen tegen, je komt mensen tegen, onvoorspelbare situaties en heel 
veel prikkels. Dat kan op allerlei gebieden zijn, op alle zintuigen. Dat is ook heel 
verschillend, hè, bij cliënten, sommige zijn op het ene zintuig gevoelig, de anderen 
op het andere. Dus de prikkels onderweg en de onvoorspelbaarheid. In de pauze net 
zo, de gesprekken… de verwachting dat er gesproken wordt, of dat je ook gevoelig 
bent. Sommigen hebben niet zo’n moeite met een praatje maken, maar wel met het 
afstemmen, die ook maar doordenderen. Sommige anderen denken: laat me 
alsjeblieft. Terwijl collega’s denken: hij hoort erbij, we gaan hem gezellig erbij  
betrekken. Soms is daar wel begrip voor, kan het anders. Gaat hij in het hoekje zitten 
of wordt er gezegd: “Ga jij maar een wandeling maken”, zonder dat zij denken dat het 
vervelend is voor die persoon. Zonder dat ze eisen dat hij normaal meedoet. Het is 
verschillend wat er op zo’n werkplek verwacht wordt. Dus die pauzes zijn vaak wel 
lastig. Sommige mensen weten niet precies wat ze kunnen bespreken. Zij vinden alle 
verhalen van anderen vaak ook niet zo interessant. Ik heb ook wel vaker mannelijke 
cliënten die in een pauze in een vrouwengezelschap terechtkomen en die praten dan 
over hun kinderen. Dat is voor de meeste dan ook niet iets om daar leuk over mee te 
praten. Maar goed, dat is sowieso, hè, dat veel cliënten zich prettig voelen bij niet 
leeftijdgenoten. Dat ze zich vaak met bepaalde dingen op hun plek voelen, maar bij 
andere dingen dan niet zoveel aansluiting hebben. Maar dat verschilt wel.” 
 
Manieren van camoufleren en compenseren van eigenschappen 
Ze noemde al bepaalde eigenschapen die lastig zijn. Is iemand in staat, heeft hij of 
zij mogelijkheden, om deze eigenschappen te camoufleren of te compenseren? “Ja! 
Dat is ook de reden dat mensen het zo lang volhouden, zonder dat ze inderdaad in 
de hulpverlening terechtkomen. Ze hebben het altijd gered. Altijd kunnen 
beredeneren, en op die manier gewoon meekomen, aanpassen. Door hun 
intelligentie ook dingen gewoon aanleren, bijvoorbeeld door te kopiëren. Ze hebben 
een manier gevonden om inderdaad te compenseren, door bepaalde vaardigheden 
waarin ze zich specialiseren… dat het goed valt, zeg maar. Alleen ja, er gebeuren 
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wel eens dingen in het leven, bijvoorbeeld als iemand een gezin krijgt met kleine 
kinderen of als een relatie stuk gaat of als de organisatie verandert of een collega 
weggaat, dan blijkt dat iemand toch wel heel belangrijk was, dat die factor heel 
steunend was. Als er iets wegvalt, dan kan soms het hele kaartenhuis in elkaar vallen 
of dat zogenaamd iemand overspannen wordt en dan pas blijkt, misschien na twee of 
drie keer, dat er toch echt iets meer aan de hand is en het niet zomaar is dat hij 
overspannen was, maar dat hij eigenlijk autisme heeft en niet wist hoe dat in elkaar 
zat. Soms kan dat heel positief werken als iemand dan uiteindelijk denkt: “Goh, zo 
zat dat bij mij!” Dat hij dan wel een reëel zelfbeeld op een gegeven moment 
ontwikkelt.  Dus dat maar niet en dat maar wel opzoeken. Maar het is heel vaak een 
heel lang proces. Het is niet vreemd dat ze er jaren over doen, omdat er ineens een 
heel ander beeld is van de toekomst, van hun leven zelfs, wat ze kunnen. En dat is 
soms een rouwproces dat een paar jaar duurt en soms zal het nooit lukken om het te 
accepteren. Als het maar even goed gaat, dan gaan ze toch weer alle valkuilen in. Zo 
van: “Kijk, ik kan het wel.” Maar dat verschilt dus heel erg per persoon. Er zijn ook 
mensen die zeggen: “Nou oké, ik ben zo blij dat ik nu weet hoe het zit. Dus als ik 
daar en daar rekening mee hou, dan moet het maar iets anders dan dat mijn ideaal 
is.” Dat mensen dan toch eventueel overstappen op een ander beroep? Begrijp ik dat 
hieruit? “Ja, dat ze zich daarin dan toch veel prettiger en rustiger voelen. En dan ook 
meer energie hebben om hun vrije tijd leuk in te vullen.” 
 
Zijn daarbij ook mensen die dan zeggen: ik wil toch wel graag in dit beroep blijven? 
Dat er dan andere dingen moeten gebeuren, dat er aanpassingen gedaan moeten 
worden op de werkvloer? Of dat zij zelf er toch beter rekening mee kunnen leren 
houden. Ze had het net ook over die valkuilen… “Ja, heel vaak en dat is eigenlijk het 
meest ideaal. En dat kan het best als iemand precies weet wat hij nodig heeft…”82 
 
De helpende kant van ASS in combinatie met de functie 
We hebben het gehad over of ze het gevoel heeft dat er eigenschappen zijn die 
helpend zijn. Zij heeft toen benoemd: betrouwbaar… “Doorzettingsvermogen, 
integer... Ik heb ook cliënten die heel invoelend zijn en juist ook naar mensen van de 
eigen doelgroep. Soms ook daardoor er achterkwamen dat ze zelf misschien ook 
autistisch zouden kunnen zijn, omdat ze het zo goed snappen, zo dicht erbij komen 
staan. Alleen een hoger niveau hebben.” 
 
Ze noemde ook idealisme… “Ja, heel sterk, soms zelfs té, Veel perfectionisme ook, 
maar dat kan soms ook heel helpend zijn, als je een hoog ideaal hebt waarnaar je 
streeft. Maar dat is dus tegelijkertijd ook de valkuil. Dat is met heel veel van die 
sterke punten. Het kan ook té zijn en dan wordt het minder positief. Ik doe ook vaak 
bij het arbeidskundig onderzoek een soort kwaliteitenspel. Dat zijn van die kaartjes, 
hè, ik weet niet of jij dat kent, van Gerrickens83…? Dat zijn kaartjes waarop allerlei 
kwaliteiten staan en er is ook een stapel met vervormingen van kwaliteiten. Als 
mensen op het eind een stuk of tien kwaliteiten hebben uitgekozen die het beste bij 
zichzelf passen, die ze van zichzelf kennen. Als ze die hebben uitgekozen, vraag ik 
daarna of ze bij het stapeltje van vervormingen willen kijken…” 

                                                           
82 Hier houden de batterijen van de memorecorder ermee op. Een stuk van het interview mist  
     daardoor. 
83 Het kwaliteitenspel waarover Alida spreekt is van Peter Gerrickens (1997). Hierbij is ook het boek  
     van dezelfde auteur verkrijgbaar: ‘Kwaliteiten, een verfrissende kijk op eigen-aardigheden’. 
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Bedoelt ze met vervormingen… ik ken wel het kernkwadrant, dat het extreem wordt? 
“Juist ja, té. Té weinig of té veel, maar in elk geval: dat wat oorspronkelijk eigenlijk 
positief was, maar nu vervormd is, té geworden is. Dat doe ik dus wel eens om te 
laten zien, ook al is het nu dan op deze plek doorgeslagen, je kunt dan ook zien dat 
het eigenlijk een kracht is. Maar goed, dat is inderdaad met die kernkwadranten, hè! 
Dat is het idee.”  
 
Ik kan me voorstellen dat het inzicht hebben in zo’n situatie voor een persoon in 
kwestie ook al heel erg helpt. “Dat is eigenlijk heel belangrijk.” Dat inzicht, kan dat 
ook? “Bij sommigen is het heel lastig, maar dat is wel het eerste, waarvan ik denk, 
waarnaar je moet streven. Dat iemands zelfbeeld reëel wordt. Dat is soms heel lastig. 
De ene leert het gewoon door erover te praten en ervaringen te bespreken. Een 
ander moet het echt aan de lijve ondervinden en dan nog blijft het elke keer 
opnieuw… dus dat is ook per persoon verschillend. Het klopt als je een reëel 
zelfbeeld hebt, dat is eigenlijk bijna wel de voorwaarde om succesvol te zijn in een 
nieuw traject, als je toch weer een passende plek zoekt. Anders ga je toch weer 
jezelf overschatten. Maar het heeft met veel dingen te maken, hoor. Wij hebben altijd 
vijf topics vanuit KIRA84. KIRA heb je misschien wel eens van gehoord? Dat staat 
ook wel op onze website, daar kun je zo naar doorlinken. We hebben geprobeerd het 
op papier te zetten wat nou specifiek is voor arbeidstoeleiding met mensen met 
autisme. We kijken dus niet alleen naar vaardigheden of naar kwaliteiten, maar ook 
naar welk netwerk heeft iemand, wat voor achtergrond, wat voor persoonlijkheid. Hoe 
zit het met de manier van leren? Dus dat neuropsychologische onderdeel. En… 
motivatie. Dus vijf dingen eigenlijk die we proberen in kaart te brengen en van daaruit 
krijgt iemand dan een advies. Tijdens het onderzoek wordt iemand eigenlijk meestal 
al meegenomen, zodat dingen die… misschien voor de mensen eromheen of voor 
jou in het eerste gesprek al duidelijk zijn, …op een gegeven moment door de 
persoon zelf worden herkend en waarom bepaalde dingen worden geadviseerd. Dus 
niet alleen onderzoek, maar ook interventies tijdens het onderzoek, zodat iemand het 
zelf ook op een rijtje krijgt hoe het zit bij hem. Zodat hij inderdaad een goed zelfbeeld 
krijgt.” 
 
Dat helpt dus ook om dan vervolgens een goede stap naar het beroep te kunnen 
maken… “Ja, of juist niet. Dat bedoel ik. In het acceptatieproces. Het kan dan nog tijd 
nodig hebben, ook al weten ze het dan. Dat is gevoelsmatig ook een lange weg 
soms. Dat het toch verwerkt moet worden. Dat gaat niet zomaar. En de omgeving 
moet daar ook nog in mee. Dat is ook wel een punt.” 
 
Gezien de tijd ga ik nu toch wat vlotter door de vragen heen. Condities hebben we 
het al over gehad: structuur, persoon op de werkplek, dat soort dingen… “En dan de 
persoonlijke condities nog, die per persoon anders zijn!” Hoe bedoelt ze dat? “Nou, 
voor de een is motivatie een heel groot item. Dus dat moet je echt als meetlat erbij 
leggen. Bij anderen zijn weer andere items.” Die motivatie was ik even kwijt, maar ik 
kan me voorstellen dat die heel belangrijk kan zijn. Iemand kan dan bijvoorbeeld 
bepaalde moeilijkheden op de koop toenemen. “Ja! Precies! De drive, hè, waarvoor 
gaat iemand warm lopen.” 
                                                           
84 De doelstelling van het KIRA-project is: ‘Het verbeteren van de mogelijkheden om mensen met  
    autisme naar een werkplek toe te leiden die aansluit bij hun mogelijkheden en interesse en  
    ondersteuning te bieden gericht op duurzaam behoud van die werkplek’ (www.leokannerhuis.nl,  
    2010). 
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Helpende en belemmerende condities 
Denkt ze, of heeft ze het gevoel, dat ASS een belemmering vormt binnen het 
uitoefenen van sociale, (para)medische en educatieve beroepen? “Dat denk ik wel. 
En ik denk ook dat er best wel wat docenten zullen zijn, of anderen in de sociale 
sector, waarbij het misschien zonder diagnose heel lang goed gaat, die zo hun 
kwaliteiten hebben, maar het is in principe een belemmering, ja. Het kan haast niet 
anders. Alleen al de dingen die gevraagd worden, de competenties, in dat soort 
beroepen, zijn toch veel competenties die voor mensen met autisme lastig zijn om te 
beheersen. Beheersen ze er een paar, dan zijn die anderen er weer niet. Maar goed, 
daarom… als je het een passende plek vindt… ik heb een paar voorbeelden 
opgeschreven ter voorbereiding van het gesprek… er zijn wel wat cliënten die in de 
educatieve of de zorgsector werkzaam zijn, maar dan altijd op een plek waar ook 
rekening gehouden wordt mèt, zodat ze goed uit de verf kunnen komen.” Daar 
hebben we het dan zo meteen over, denk ik, hè? “Ja!” 
 
Heeft ze nog specifieke dingen bij die belemmerende elementen? 
“Onduidelijkheid natuurlijk, onbegrip en… het inlevingsvermogen is in de sociale 
sector toch wel heel erg belangrijk. Want de dingen die je hier noemt, daar zijn er een 
aantal bij waarvan ik denk: ja, sommige cliënten hebben dat wel, maar voor heel veel 
cliënten is het toch een probleem. En zelfreflectie bijvoorbeeld. Nu zijn ze soms best 
goed in één-op-één-contacten. En ook wel in een groep als assistent. Maar als het 
echt gaat om, zeg maar, op een hoger level…, als je bijvoorbeeld denkt aan MBO-
niveau’s, dan blijft het toch vaak op niveau twee, het uitvoerende, steken. Als het 
echt moet gaan om het retrospectieve of zelfreflectie, dan wordt het lastig om naar 
jezelf op afstand te kijken. Sommigen zullen dat wel kunnen, maar dat is wel vaak het 
struikelblok. Het abstracte kijken naar jezelf. Dat is op HBO-niveau natuurlijk vaak 
wel nodig. Dus ook het overzicht, hè, het overzicht in groepen… Dat gaat één-op-één 
prima, maar ja, het is ook de bedoeling dat je soms de leiding kunt nemen. Sowieso 
leidinggeven, sturend zijn naar andere mensen toe, dat vraagt toch heel veel 
vaardigheden die veel mensen met autisme niet beheersen of onvoldoende 
beheersen.” 
 
Wat ziet zij daar dan in, in dat leidinggeven of dat sturen, wat is daar dan… “Wat 
daar niet goed gaat?” Ja. “Nou dat ze vaak gewoon niet non-verbale signalen kunnen 
lezen. Dat ze dingen, denk ik, gewoon verkeerd interpreteren, ook de verbale 
communicatie: taal. Dat is vaak bij mensen met autisme van een hoog niveau lastig, 
omdat het lijkt alsof ze gewoon een hele goede woordenschat hebben. Als je 
doorvraagt, blijken soms toch de betekenissen niet altijd te zijn wat wij denken. Het is 
altijd goed om te checken hoe het precies… hoe iedereen het bedoeld heeft, of je op 
hetzelfde level zit. En ook het onbegrip voor mensen die anders denken, dus die niet 
zo zijn zoals jij. Vaak hebben mensen met autisme het idee dat iedereen wel zo 
denkt zoals zij. Dat is wel logisch. Als iemand op andere gronden, bijvoorbeeld vanuit 
emotionele gronden een bepaalde mening heeft, is dat heel lastig. Dan moet je soms 
wel van goede huize komen om iemand op andere gedachten te brengen, als 
iemand met autisme een mening heeft… Daarom is het in een andere sector vaak 
minder problematisch, omdat het daar om bewijsbare en feitelijke informatie gaat. 
Maar als het gaat om emoties, sociale dingen, communicatie, dan is het allemaal niet 
zo zwart-wit en zo waterdicht. Dan heb je heel gauw dat je langs elkaar heen kunt 
gaan praten. Dat hebben mensen zonder autisme al (lacht) en daar kom je dan ook 
achter: niks is eigenlijk zo vanzelfsprekend! Er zijn zoveel dingen die te maken 
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hebben met dingen die niet echt expliciet zijn opgeschreven en afgesproken en 
toch… iedereen weet dat. Dat zijn van die gekke dingen.” 
 
Ik ben ondertussen aan het denken over haar opmerking: wat betreft of iemand wel 
of niet vooroordelend is ten opzichte van anderen en andere dingen. Ik ben tot nog 
toe tegengekomen dat een aantal mensen het gevoel hebben vanuit zichzelf, dat ze 
juist niet zo vooroordelend zijn, omdat ze voor iedere persoon een nieuw soort vakje 
moeten aanmaken. Daarin gaat dan alles wat bij die persoon hoort. “Dat herken ik 
ook. Het is ook zo dat heel veel cliënten die ik ken op die manier… wat dat betreft 
wat ongecompliceerder zijn. Wat opener, betrouwbaar, eerlijk.. vooral naïef en eerlijk. 
En ook in die zin, wat jij zegt, herken ik wel. Maar toch hebben ze ook, doordat ze 
bepaalde dingen niet helemaal goed kunnen inschatten, soms al gauw iemand in een 
bepaald vakje gezet, omdat iemand op een bepaalde manier praat of iets heeft 
gezegd wat daar hoort. Het ligt er ook net aan welke cliënt het is, hoe dat werkt. Het 
is niet over de hele linie allemaal hetzelfde, maar… ja, zeker als je ook heel stellig, 
overtuigend bent en alles logisch moet kunnen beredeneren... Er zijn ook mensen, 
met name in de zorg, die dat niet doen, die dat niet kunnen, die zijn daarin niet zo 
sterk en die doen dat op een andere manier, ook alleen al in het formuleren. Dat is 
dan voor veel mensen met autisme toch niet te verkroppen, die gaan dan in 
discussie. Daar is soms niet de ruimte voor en soms ook niet het goede tijdstip voor. 
Soms heeft het ook helemaal geen zin om over bepaalde dingen te discussiëren tot 
het gaatje. Vaak is daar de tijd niet voor. Soms is het ook niet relevant. Dus dat kan 
soms heel lastig zijn, terwijl het goed bedoeld is. Iemand die zó integer is, iemand 
met autisme die wil gewoon… dat idealisme en dat logische, maar dat kan soms in 
de vlugheid van het praktische, sociale werk erg lastig zijn.” 
 
En sommige dingen zijn ook niet zo logisch te verklaren. “Nee, ook dat nog eens. 
Dus ga er maar eens aan staan om dat allemaal uit te leggen: waarom doen we dat 
zo?” En helpt het daarin om te zeggen: zo doen we dat! Zo is dat! “Ja, bij sommigen 
wel. Dan moet je daarover afspraken maken: over wie bepaalt en wanneer er wel tijd 
is om erover te praten. Maar dat is een kwestie van… als het duidelijk is, dan is het 
soms te doen. Maar soms is het ook nog niet besproken, omdat daartoe geen 
aanleiding was. Totdat het helemaal botst, en langs elkaar gaat, dan is het lastig om 
weer terug naar af te gaan. Er is dan al een tijdje zoveel irritatie en al zoveel 
onbegrip, zoveel onder- en overschatting geweest. En als je dan zegt, ja maar, zo en 
zo zit het bij deze… en vandaar dat jullie elkaar niet bereiken. Dan is het ook de 
vraag of die collega dat überhaupt wil en ziet zitten om daarmee rekening te houden. 
Soms is het niet te matchen. Wel proberen we er altijd heel vroeg bij te zijn en wordt 
het vaak al gezien als ‘niets aan de hand’, ‘hij is slim’ en ‘geen probleem’. Ja, oké, 
maar ik wil erbij zijn als de eerste irritatie er is, want voordat je het weet is het weer te 
laat.” Dan is het te groot geworden. “Ja, dan is het kapot. Dat heeft met jobcoachen 
te maken. Ja, ik weet het, het lijkt overdreven, maar we moeten er toch even bij zijn.” 
 
Welke condities zijn er nodig wil in haar ogen ASS géén belemmering vormen voor 
het uitoefenen van de sociale beroepsgroepen? “Eerst heel goed kijken wat hij in 
huis heeft aan vaardigheden en wat niet en is het mogelijk om dat te organiseren op 
die manier in deze functie? Is er iemand, een collega of een leidinggevende, die dan 
kan opvangen wat er schort. Is het praktisch haalbaar om dan toch iemands 
kwaliteiten hier in te zetten. Het is maar net of het reëel is en of het mogelijk is en het 
daar kan. Ik heb wel wat voorbeelden van mensen in de zorg, maar dat zijn meestal 
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functies die niet de eindverantwoording hebben, die een beetje specialistisch zijn. 
Dat is natuurlijk bij een therapeut wat lastig, omdat je dan toch zelf de 
verantwoording hebt voor de therapie die je geeft. Maar zelfs dat kan bij sommige 
cliënten goed gaan. Maar dan moeten ze dat in de organisatie, waarin ze de therapie 
geven, nog verantwoorden, alles vastleggen in systemen, overleggen. Communicatie 
onderling, dat is dan weer moeilijker. Daar heb ik wel voorbeelden van.” 
 
Ik check bij Alida hoe strikt ze in haar tijd zit. Kunnen we een kwartier uitlopen? Ze 
reageert: “Prima, ja hoor, ik vind het zelf ook de moeite waard dat iemand zich daar 
eens goed in verdiept. Het is alleen maar goed. Er wordt nog zoveel zwart-wit 
gedacht. Ik werk ook bij het lectoraat op de HAN en daar heb je heel veel docenten 
van bijvoorbeeld de afdeling pedagogiek en de SPH, die er erg gefrustreerd door zijn 
dat mensen sowieso niet geweigerd kunnen worden, ook als ze al in het begin 
denken: “Nou, dit is niet echt slim om deze opleiding te gaan doen als je deze dingen 
niet kunt. Maar goed, sommige mensen met autisme willen dan toch door. Ze zoeken 
echt naar wegen om mensen… ze zeggen het dan wel… maar om mensen wat 
vroeger te confronteren met de praktijk waar je voor opgeleid wordt…” 
 
Ze zegt dat mensen niet geweigerd mogen worden voor deze opleidingen… “Nee!” 
…maar aan de andere kant, lijkt me, loopt iemand vanzelf wel vast, of blijkt dat dit 
dus niet het geval is, gaandeweg het traject. Of zie ik dat verkeerd? “Het is soms heel 
ingewikkeld. Soms hebben ze wel… weet ik het hoeveel herkansingen. Soms zijn ze 
vrij hardnekkig en halen ze het toch met de hakken over de sloot. En misschien met 
een bepaalde stage net wel of net niet. Het is altijd dat mensen dan denken: eigenlijk 
is het gewoon zonde. Je kunt beter zo snel mogelijk een beetje meer links of rechtsaf 
gaan en iets anders kiezen. Aan de andere kant denk ik ook: maar ja, ik vind het ook 
wel goed dat mensen in Nederland de kans krijgen als ze echt graag iets willen… 
tenzij ze echt te veel onvoldoendes hebben, ja, dan moeten ze stoppen. Soms zijn 
mensen niet bereid om te luisteren naar het advies, dan gaan ze door totdat het echt 
mis gaat.” 
 
Terugkijkend op mijn eigen opleiding zijn er toch duidelijke momenten dat er een 
selectie plaatsvindt. Halverwege en op het einde van het eerste jaar vindt een 
assessment plaats, waarbij heel duidelijk gekeken wordt naar de competenties. Als 
iemand bepaalde competenties niet voldoende in huis heeft, krijgt die persoon 
bijvoorbeeld een 4. “Dat zou het mooiste zijn als mensen op die manier weten: dit is 
gewoon niet haalbaar. Het blijkt in de praktijk toch dat heel veel mensen opleidingen 
doen, die eigenlijk… volgens de docenten dan, maar goed, dat is vaak ook een 
persoonlijke mening, …die per definitie eigenlijk niet zo’n opleiding zouden moeten 
doen. Nou, dat vind ik een beetje zwart-wit.” Dan zou er eigenlijk dus al bij voorbaat 
iets afgekapt worden. “Ja, precies, als je de diagnose hebt, moet je niet pedagogiek 
gaan doen of de SPH gaan doen. Dat is natuurlijk cru.” Dan kijk je dus naar de 
sticker en niet meer naar de persoon. “Precies! Precies! Maar dan zeggen ze: “Ja 
maar, wat zegt die sticker? Die zegt toch: dit, dit en dit? Het is toch een 
communicatiestoornis of informatieverwerking die heel veel invloed heeft op de 
communicatie… Daarin moet je juist heel goed zijn bij deze opleiding.” Maar goed, 
dan denk ik ook altijd: “Ja, maar het ligt niet zo zeer… er zijn mensen die, misschien 
voor een deel, toch wel heel goed functioneren en soms zelfs meer dan een deel. Ik 
kan me voorstellen dat zij gefrustreerd zijn, ze hebben zoveel mensen en waarvoor 
ze weinig tijd en aandacht hebben, voor die extra investeringen. Zij moeten er 
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natuurlijk ook heel veel energie in steken om elke keer weer zo’n tentamen na te 
kijken. Herkansing na herkansing. Dat zit er achter.”  Oké, ik snap beide kanten wel. 
“Ja, ik ook.” Maar het is wel zo eerlijk om iemand… “Een kans te geven.” Ja! Iemand 
niet op basis van een label te zeggen: “Nee, jij mag niet!” “Plus dat het probleem 
vaak is dat ze nog geen label hebben. Dat komt dan pas tijdens de opleiding, als ze 
tegen dingen aanlopen.” 
 
Zijn er voorwaarden die een persoon met ASS voor zichzelf moet scheppen om zijn 
of haar werk te kunnen doen. Ik heb daarbij nog wat voorbeelden, te denken aan een 
prikkelarme ruimte en de verdeling van het werk ‘in en uit contact met anderen’. “Dat 
kan. Maar voor sommigen is dat niet nodig, die prikkelarme ruimte. Er zijn mensen 
met autisme die prima tegen drukte kunnen, maar die hebben dan weer andere 
afbakeningen nodig. Dus dat is, denk ik, heel persoonlijk. Ik denk dat een 
voorwaarde is dat je zelf goed weet wat je nodig hebt, waar jouw grenzen liggen en 
wat je nodig hebt aan netwerk. Ik denk dat de meeste mensen met autisme baat 
hebben bij een netwerk dat goed aansluit. Dus dat ze gewoon, zowel op het werk als 
naast het werk, áls ze ondersteuning nodig hebben op een bepaald vlak, dat dit goed 
georganiseerd en op elkaar afgestemd is. Zoals bijvoorbeeld bij een opleiding 
hebben ze vaak te weinig uren om extra ondersteuning te bieden. Dus dat gaat vaak 
via een PGB85 naast de opleiding. En als er dan dingen zijn die niet met het werk of 
het beroep te maken hebben, zou je weer naar een andere hulpverlener moeten. Het 
is heel belangrijk dat zo’n netwerk goed in elkaar zit. Dat het ook weer niet 
belemmerend werkt, wat ook wel weer eens zo kan zijn. Bijvoorbeeld familie, partner 
of vriend, die dat heel anders ziet en het overschat, stimuleert of afremt, die geen 
reëel beeld heeft van wat wel mogelijk is en wat niet. De belangrijkste voorwaarde is 
dus echt: wat is nou een reëel beeld, wat is er nu wel en niet mogelijk.” Voor deze 
persoon. “Precies! Dat hij het zelf weet. Dat zijn omgeving dat weet. Hoe gaat hijzelf 
daarmee om? Hoe kan hij zoveel mogelijk zelf, ook al heeft hij ondersteuning, de 
regie houden? Dat is natuurlijk het mooiste! Je hebt ook de regie als je zegt daarbij 
heb ik die ondersteuning nodig, want jij weet waarom, wanneer en bij wie. Dat is dus 
niet voor iedereen weggelegd, maar dat is wel het streven, denk ik, als je mensen 
begeleid met autisme. In hoeverre kan hij dingen zelf bepalen en hoeveel inzicht is 
er.” 
 
Combinatie ASS met sociale, (para)medische en educatieve beroepen 
Dan ben ik nog benieuwd, als afsluiting van dit stuk van het interview, wat haar 
persoonlijk mening is over de combinatie van ASS met de sociale, (para)medische 
en educatieve beroepen. “Nou ja, ik zei het al een beetje, hè! Het is heel verschillend 
per persoon. En in het algemeen is het, denk ik, best wel lastig. Dat er in principe 
bijna bij iedereen toch wel wat haken en ogen zijn. Er zijn voorbeelden die heel goed 
gaan, maar dan heeft het altijd te maken met dat de functie heel goed passend is en 
dat het goed afgegrensd is en dat de eindverantwoording meestal niet ligt bij de 
cliënt. Dat soort dingen. Dan kán het heel goed gaan. Ja! Maar vaak als mensen zo’n 
sociale opleiding willen, denk je: “Oh…!” Even goed kijken wat nou precies mogelijk 
is en of iemand echt bereid is daar echt… soms moet je mensen gewoon laten 
ervaren. Nou, wat wil je dan precies en wat heb je er dan voor nodig. Als iemand dan 
bijvoorbeeld een MBO-opleiding niet op niveau 4 afrondt om naar het HBO te gaan. 
                                                           
85 Het persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee mensen met een lichamelijke en  
    geestelijke handicap verzorging, verpleging en begeleiding kunnen inkopen die zij nodig hebben  
    (www.rijksoverheid.nl, 2010; www.zorgmatch.org, 2010). 
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Nou, ik ga wel de HAVO doen en dan ga ik daarna naar het HBO. Dan probeer je wel 
in gesprek te blijven. Zo van: “Weet je nog hoe je stage ging, welke feedback je 
kreeg. Wat ging wel en wat niet? Weet je wat er voor een HBO nodig is?” “Ja, maar 
ik ontwikkel me nog steeds.” “Ja, dat is ook zo.” Ieder moet zijn eigen leven leiden, 
maar je probeert wel proactief dingen in te zetten als hulpverlener, als er nog contact 
is. Zodat mensen niet onnodig allerlei energie in dingen steken en negatieve 
ervaringen opdoen. Maar sommige mensen hebben dat nodig. Andere mensen 
hebben, door die negatieve ervaringen, ook helemaal geen reserves meer. Nu moet 
er ook echt een succeservaring komen, anders willen ze nooit meer.” 
 
 
Ervaringsdeskundigheid 
Ik heb nog een paar vragen over ervaringsdeskundigheid. Beschouwt ze 
ervaringsdeskundigheid als een voordeel of een nadeel. Algemeen, gericht op de 
sociale, (para)medische en educatieve beroepen en ook nog specifiek als het over 
de ASS gaat. “Ja, dat is ook heel divers. Ik denk dat het heel vaak een meerwaarde 
kan hebben.” 
 
Heeft ze het dan over het algemeen? “Ja, over het algemeen kan het een 
meerwaarde hebben. Als je het speciaal hebt over zo’n beroep als therapeut, dan 
kan het, denk ik, ook juist dan een meerwaarde hebben. Maar dat ligt ook aan de 
persoon of die inderdaad voldoende zelfreflectie heeft en een goed beeld heeft van 
zichzelf. En bepaalde vaardigheden om met die ander om te gaan. Ik heb wel zo’n 
cliënt gehad die dat had, maar dus inderdaad met de collega’s en de organisatie in 
de knoop kwam. En met alle andere eisen die tegenwoordig in de zorg worden 
gesteld. Maar ik denk dat het zeker meerwaarde kan hebben in een één-op-één-
contact, maar of dat voldoende is om echt zo’n functie te kunnen behappen, dat is 
natuurlijk nog een tweede.” 
 
Heeft dat nog voor- of nadelen die ervaringsdeskundigheid? Ze zei dat het een 
voordeel kan zijn in één-op-één-contact. Wat is dan het voordeel daarbij? “Nou, dat 
ze precies weten waar het over gaat. Dat ze het zelf ook hebben, dat ze gewoon 
weten hoe het voelt als je overvraagd wordt of als het onduidelijk is. Ze weten wat de 
cliënt nodig heeft. Dat is iets dat je dan beter weet als iemand die het zelf niet heeft 
ervaren. Die doet dat dan vanuit wat hij ziet en hoort van een cliënt. Als die dat kan, 
want ik denk dat heel veel cliënten, ook al zijn ze autistisch, niet die deskundigheid in 
kunnen zetten, omdat ze nog niet eens goed met zichzelf om kunnen gaan, laat staat 
ook nog eens met die ander. Dus dat is niet goed te zeggen.” 
 
Dat vormt dan eigenlijk eerder weer een nadeel? “Ja! Ja, ja, meestal is het een 
nadeel. Maar aan de andere kant vind ik het juist ook heel vaak opvallend dat 
cliënten van mij heel goed zijn met bijvoorbeeld het educatieve stuk, met kinderen 
omgaan, dingen duidelijk uitleggen. Juist omdat ze zelf ook zoveel duidelijkheid 
nodig hebben, kunnen ze vaak heel goed moeilijke dingen uitleggen. Iets dat veel 
mensen zonder autisme…, zoals een wiskundeleraar, die kan niet eens meer terug 
naar dat niveau om simpele sommen uit te leggen. Dat kunnen mensen met autisme 
vaak nog wel en vinden het ook heel leuk om kennis te delen. Dat is vaak iets dat 
mensen met autisme heel fijn vinden, dan worden ze ook helemaal enthousiast en 
dan gaan ze ook helemaal gedetailleerd alles weer opbouwen. Niks vergeten? Waar 
een ander mens vaak dan overheen stapt, omdat het zo vanzelfsprekend is voor 



 251

hen. Net zoals mensen met autisme blindgangers ook sneller vinden, hè. 
Bijvoorbeeld bij bepaalde beroepen, zoals bijvoorbeeld Autest, die leiden mensen 
met autisme op tot softwaretester… Het wordt op een bepaald ogenblik routine. Ook 
al is het op HBO-niveau, mensen met autisme zullen altijd bepaalde dingen allemaal 
nalopen en nooit denken: “Oh, ik kan best wel een paar stappen overslaan.” Dat is 
vaak ook waarom ze zoveel energie kwijt zijn, maar waarmee ze ook alle 
blindgangers eruit halen.” 
 
Iemand maakte ooit de opmerking dat als een autist alles nagelopen was bij het 
ruimteveer de Challenger, dan was het niet fout gegaan. Dat zou aan een boutje, of 
zo, gelegen hebben.86 “Dat is natuurlijk ideaal voor dat soort dingen. Als iemand op 
een bepaald niveau zich staande kan houden met de dingen erom heen, dan heb je 
vaak hele geweldige werkkrachten. Net zoals je wetenschappers met autisme hebt, 
van die specialisten. Wat daarom bekend is, is Silicon Valley. Daar zitten ze bij 
elkaar. Ja, dat heb je ook gewoon nodig in deze maatschappij, mensen die zich zó 
goed kunnen specialiseren. Maar dat is in de praktijk soms ook lastig: de gestoorde 
professor. Mensen die zich verliezen en de rest van de dingen niet meekrijgen.” 
 
 
Begeleiding van ervaringsdeskundigen 
Het volgende stuk gaat over begeleiding van ervaringsdeskundigen. Heeft ze zelf wel 
eens les of begeleiding gehad of is ze onder behandeling geweest van iemand met 
de diagnose ASS. Daarbij is natuurlijk de grote vraag of ze dat dan ook weet… “Ja, 
dat is altijd de vraag, ja!” (lacht) “Nee, dat geloof ik niet. Ik wil wel zeggen dat ik 
gedurende mijn werken hier bij het Kannerhuis heel veel geleerd heb van mijn 
doelgroep, omdat je jezelf elke keer weer moet afvragen: waarom doen we dat zo? 
Niets is vanzelfsprekend. Het is altijd leerzaam. Het is een andere manier van kijken 
en dat vind ik interessant. Maar… ik zou het niet weten of ik bijvoorbeeld een collega 
met autisme heb gehad. Nee.” Ik laat de rest van de vragen vervallen. 
 
 
Afsluiting 
 
Geen gemiste vragen 
Zijn er nog vragen die ze gemist heeft en waarvan ze vindt dat daaraan nog 
aandacht besteed moet worden? “Nee, dat zou ik zo niet weten. Ik heb het idee dat 
ik soms wat te breed uitzwaai.” Ze levert mij daarmee echter ook heel veel informatie 
die heel interessant is. “Nou, daarom dacht ik ook al, je kapt me vanzelf wel af en dat 
doe je ook wel goed.” (lacht) 
 
Praten over beroep en ASS 
Hoe is het voor haar om op deze manier te praten en na te denken over de 
combinatie van ASS met dit soort beroepen. “Ja, ik vind dit een heel hot item 
eigenlijk, omdat wij hier vaak tegenaan lopen. Maar het is ook echt ingewikkeld. 
Omdat ik, net als jij, denk dat iedereen per persoon bekeken moet worden en een 

                                                           
86 In totaal werd de Challenger tien maal gelanceerd. De laatste lancering op 28 januari 1986 
     eindigde echter in een ramp doordat het ruimteveer 73 seconden na zijn vertrek uit elkaar spatte.  
     Bij dit tragische ongeval kwamen zeven astronauten om het leven waaronder de 37-jarige  
     onderwijzeres Christa McAuliffe. De oorzaak van deze ramp bleek achteraf niet enkel een  
     technische oorspong te hebben, maar vooral ook een menselijke (www.spacepage.be, 2010). 
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kans moet krijgen. Dat laatste vooral! Ook al zou jij denken: “Daaraan moet je niet 
beginnen.” Als je echt bewijzen hebt en goede redenen, kun je dat wel delen met die 
persoon, maar het ligt er ook een beetje aan hoe iemand in elkaar zit. Soms moet je 
iemands dromen ook niet meteen wegpakken en gewoon beginnen bij stap 1. Hoe 
zou je daarmee willen beginnen en kan dat? Laat je iemand gewoon… soms komen 
ze dan ergens uit, misschien niet daar waar ze wilden, maar wel op een plek waar ze 
helemaal happy zijn. Zo van: “Nou, hier blijf ik. Dit is eigenlijk wel genoeg voor mij. Ik 
zit toch lekker in deze richting…” Dat ze zelf ondervonden hebben dat ze nog een 
stapje verder, richting bijvoorbeeld helemaal de verantwoording hebben, beter niet 
kunnen doen. En soms doen ze het wel, dan moeten ze een stapje terug doen. Dat is 
niet helemaal te voorspellen, denk ik, of het wel of niet lukt. Als sommige dingen heel 
duidelijk zijn, dan geef je dat mee als advies. Het is aan hen wat ze ermee willen 
doen. En soms willen ze graag dat je meehelpt om het advies te implementeren. Dat 
doen we dan ook.” 
 
Netwerken 
We hebben het er al aan het begin even over gehad dat ik voor het onderzoek nog 
op zoek ben naar mensen. Ze heeft me toen ook al een aantal namen genoemd 
waarmee ik contact mag opnemen. “Ja.” Qua deskundigen merk ik dat het best 
redelijk lukt om mensen te vinden, maar qua ervaringsdeskundigen is het heel lastig. 
En daarvan had ze al te kennen gegeven dat ze daarin misschien wat voor me kan 
betekenen. “Ja, ik heb wel wat cliënten, die ik zou kunnen vragen of ze geïnterviewd 
willen worden. Dat zijn dan wel cliënten die niet allemaal nog succesvol in de zorg 
zijn, maar die óf ervaring in de zorg hebben óf bezig zijn met het idee dat ze in de 
zorg willen gaan werken. Sommigen zijn succesvol, maar dat zijn toch vaak de 
eenvoudigere baantjes.” 
 
“Ik heb in elk geval voor jou een website, dat kun je wel overschrijven. Ik weet niet of 
jij toevallig Zembla87 gezien hebt over zo’n meisje dat helemaal verkeerd zat in een 
woonvorm, een autistisch meisje, waarbij heel veel ellende aan de hand was, in het 
omgaan met de leiding en geld…” Nee, dat heb ik niet. Is dat kort geleden geweest? 
“Ja! Maar ik weet niet hoe dat heet. In elk geval heeft zij nu een website, dat meisje, 
en dat is interessant, want ze werkt in de zorg. Dat gaat heel goed. Ze heeft een 
eigen website en dat heet ‘www.mjmworld.com’ en daar geeft ze autismevoorlichting 
op. Ik hoorde dit net van een collega. Ik moet deze zelf nog zien, maar het schijnt 
heel leuk te zijn. En die werkt dus bij een…, ze doet boodschappen voor mensen, 
ging ook andere dingen aanbieden, ze heeft een visitekaartje en ze schrijft wat zij is 
en doet… het is wel grappig… Ze heet Melanie.” 
 
“Verder is er nog een film, ik kon deze net niet vinden in de bieb, dat heet ‘Aan de 
slag met autisme’, waarin een paar mensen met autisme worden gefilmd in hun gang 
naar werk. En één man werkt als klassenassistent in het speciaal onderwijs. En dat 
wordt dan ook getoond hoe dat gaat.” Is dat een film van de Nederlandse Vereniging 
voor Autisme? “Het werd destijds in Den Bosch in de Verkadefabriek gepresenteerd. 
Ik weet niet meer precies wie die film heeft gemaakt. Ik dacht ook met mensen van 
… hoe heet dat nou in Brabant… een bekende organisatie…” PAS Nederland 
misschien? “Nee… iets met werk en autisme. Maar het kan ook zijn dat de NVA 
daarmee heeft samengewerkt, hoor.” Ik ga het in elk geval opzoeken. “Aan de slag 
met autisme, heet het. En… zo zijn er nog meer hele leuke films. Zo was er laatst 
                                                           
87 Zembla is het documentaireprogramma van VARA/NPS (www.zembla.vara.nl, 2010). 

http://www.mjmworld.com/
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eentje bij… met een meisje die zat op de opleiding fotografie, in Den Bosch denk ik, 
die kwam tijdens de opleiding er achter dat ze autistisch is. Ze zat in niveau 4 en 
heeft uiteindelijk niveau 2 gedaan. Ze heeft toen gedacht: “Ik wil eigenlijk ook wel een 
film maken. Ik ga een film maken over mensen met autisme.” En die film heb ik laatst 
gezien. Het zijn ook hele mooie portretten geworden mensen, hele verschillende 
niveaus, en ook over werk. Ik geloof niet dat daar nog mensen bij zaten in de zorg. 
Wel een creatief beroep… Nou goed, ik vond het in elk geval een hele leuke film. Ik 
zal nog even in mijn agenda kijken of anders zoek ik het nog voor je op…” Dit soort 
tips zijn in elk geval altijd welkom! “Inside Aut, geloof ik. Die is al een poos geleden in 
première gegaan, maar ze lieten ‘m 18 maart zien aan de docenten op die school en 
toen heb ik ook even meegekeken.” 
 
“Ik ken wat mensen die op een kinderdagverblijf werken… Ik ken iemand die nu 
werkt in de thuiszorg. Hij heeft heel lang als… ja, hij heeft van alles gedaan. Hij heeft 
op een zorgboerderij gewerkt als groepsleider of als begeleider. Hij heeft bij een 
antroposofische instelling gewerkt. Hij doet zelf clownerie en hij heeft gewerkt met 
gehandicapten, met onder andere autistische mensen. Toen kwam hij op een 
gegeven moment in de knel, doordat er in de organisatie van alles veranderde. Het 
was eigenlijk niet echt meer mogelijk om daar goed te functioneren, met name door 
het team, de overlegsituatie, problemen in de communicatie… Hij is toen toch op een 
bepaald ogenblik maar gestopt. Hij is nu, na jaren acceptatieproces, toch maar in de 
thuiszorg gaan werken, wat hij tussendoor ook wel eens deed, aangezien dat toch 
wel goed te doen is voor hem en hij in elk geval een inkomen heeft en hij daarnaast 
zijn creatieve dingen met de clownerie heeft. Het is ook wel een bijzondere 
persoon… Nou ja, nog iemand die zwemles geeft…” 
 
Hoe stelt zij zich dat voor? Geeft zij mijn gegevens aan die personen? “Oh, dat kan 
ook!” Of weet ze al van die mensen dat ze het goed vinden dat ik met hen contact 
opneem? “Nee, dat zou ik dan eerst moeten vragen. Dat kan ik niet zo maar doen. Ik 
zou het inderdaad zo kunnen doen dat ik jouw gegeven doorgeef en als ze willen dat 
ze jou dan bellen.” Prima als ze dat doet. 
 
“En er is nog een meisje die net op een school voor speciaal onderwijs begonnen is 
als klassenassistent. Dat lijkt ook wel goed te gaan. Ik heb een cliënt die heeft veel 
stage gelopen met onder andere mensen met een verstandelijke handicap. Dat ging 
eigenlijk niet zo goed als ze wilde. Dat is dat meisje dat nu de HAVO gaat doen, die 
denkt: “Ik ga toch naar het HBO.” Maar ze is er ook nog niet over uit. Zij denkt: “Eén-
op-één-gesprekken kan ik wel.” En ze wordt ook gauw overschat, hoor. En wie weet 
kan ze die één-op-één gesprekken ook wel goed, maar ja, in zo’n HBO-opleiding 
moet je meer kunnen dan alleen individuele begeleiding geven. En daar haalde ze in 
de MBO-opleiding al een onvoldoende op. Daar hadden ze zoveel clementie met 
haar, toen had ze nog geen diagnose, dat ze meer stage mocht doen, zodat zij weer 
meer hoop kreeg in het begin. Uiteindelijk heeft ze het gehaald op niveau 2, 
uitvoerend, en niet op niveau 4, dat nodig is om door te kunnen naar het HBO.” 
 
“Dan heb ik nog iemand die op dit moment werkt in de verslavingszorg. Hij kwam er 
achter dat hij de diagnose ook heeft naar aanleiding van zijn kind. Dat erg slecht voor 
hem is, dat gaat niet goed daar. Hij wil een arbeidskundig onderzoek. Maar goed die 
werkt dus ook al jaren in de zorg. Maar wel altijd… verschillende dingen gedaan, en 
nu zit hij dus daar. En ik heb nog iemand die doet in z’n vrije tijd heel veel met 
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bejaarden en kinderen. Hij doet als beroep iets anders, maar hij wil eigenlijk via een 
arbeidskundig onderzoek onderzoeken of hij niet de zorg in kan… Dus dat is een 
zoektocht. Ja, onder bepaalde condities dan.” Eigenlijk waar we het al eerder over 
gehad hebben.” “Ja, precies. Dus dat is aan de orde van de dag bij ons bij de 
arbeidshulpverlening. Ik heb ook wel eens mensen laten meedraaien, bijvoorbeeld 
op de PABO. Omdat ze op de opleiding soms niet worden aangenomen, bij voorbaat, 
of juist wel, terwijl ze weten van het autisme. Waarbij ik zeg: “Kijk even speciaal bij 
stages of het echt haalbaar is.” Dat wordt dan toch weer vergeten door de rommelige 
organisatie. Totdat het ineens weer duidelijk wordt en dat iemand dan moet stoppen. 
Het is soms heel lastig, hoor, ook om dit goed gericht in te zetten, omdat mensen zelf 
op een gegeven moment op school niets meer vertellen en degene die het in het 
begin wist, heeft het ook niet goed doorgesluisd. Als hij een middag meedraait in zo’n 
basisschoolgroep, gaat het fantastisch, dus dan wordt hij ook niet van overtuigd dat 
het misschien niet heel handig is.” 
 
“Veel cliënten van mij doen ook iets op de scouting. Ze zijn daar dan zelf als kind 
geweest. Daar is veel structuur. Dan gaan ze later leiden, maar wel vaak samen met 
iemand anders. Daar zijn ze in hun sociale leven heel actief.” Daar is inderdaad veel 
duidelijkheid: regels, je weet wat er hoort en wat er niet hoort. Van de scouting weet 
ik dat het heel helder is. “Heb je het zelf ook gedaan?” Nee, dat heb ik zelf niet 
gedaan, maar ik weet het wel van anderen. Het is echt een organisatie die in elkaar 
zit van structuur, regels… “Ja, het is dus geen wonder dat daarin veel mensen fijn 
functioneren.” 
 
Bedanken 
We zijn door onze tijd heen. Ik ga de opname stopzetten en we regelen daarna de 
laatste praktische zaken. Ik wil haar echter nog wel graag hartelijk bedanken voor dit 
interview! “Geen dank! Graag gedaan! 
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Bijlage 6 - Uitgewerkt interview 5 - ervaringsdeskundige 
 
 
 
Algemene gegevens 
 

• Datum interview: 15 april 2010 
 
• Naam:   José Martens van Rooyen 
 
• Geslacht:   vrouw 
 
• Beroep:   docent Hogeschool Utrecht (HU) 
 
 
 
 
Over de geïnterviewde 
José Martens van Rooyen heeft eerst de Pabo gedaan en vervolgens heeft ze haar 
doctoraal in psychologie en theologie gehaald. Ze werkt tegenwoordig als docent bij 
de Hogeschool Utrecht (HU) voor de master-opleidingen (master autisme). 
 
 
Start interview en persoonlijke gegevens 
Ik vertel José over de reden van het onderzoek zoals dit in de ‘Vragenlijst  ervarings-
deskundigen’ (bijlage 2) beschreven staat. Zo vertel ik José ook over het feit dat ik 
twee groepen vraag voor het interview. Dit zijn mensen die deskundig zijn op dit 
gebied, de mensen die veel te maken hebben met mensen met ASS, en de mensen 
die het zelf hebben. José reageert hierop: “Nou, ik heb beiden.” Inderdaad! Dat is de 
reden dat ik juist ook haar graag wil interviewen om haar mening over dit onderwerp 
te vernemen. Ik ben benieuwd naar welke overeenkomsten en verschillen er zijn in 
de antwoorden: of de ervaringsdeskundigen iets anders zeggen dan de deskundigen 
en andersom. Ik ben er een voorstander van dat er een positievere kijk komt op wat 
mensen met ASS aan mogelijkheden hebben. “Oh, zat! Zat mogelijkheden! Echt 
waar!”, vult José hierop aan. Ik ben daarom erg benieuwd naar wat mensen hierover 
te vertellen hebben. 
 
Waarmee ik wil beginnen is het invullen van haar persoonlijke gegevens. “Kom maar 
gauw hier! Ik word daar heel onrustig van”, reageert José, en voegt daaraan toe: “Het 
beginnen, weet je, dat is al lastig voor mij. Het geneuzel ervoor!” 
 
Het is voor het onderzoek niet nodig dat de naam van de geïnterviewde 
ervaringsdeskundige bekend wordt. Van belang is het beroep, het feit dat de persoon 
een ASS-diagnose heeft en de antwoorden die door de persoon in kwestie gegeven 
worden. Deze antwoorden kunnen dan vergeleken worden met andere 
(ervarings)deskundigen en zo tot een uitkomst leiden. Ik heb dan ook besloten dat de 
ervaringsdeskundige zelf besluit of hij of zij gebruik wil maken van een pseudoniem 
ter bescherming van zijn of haar privé-leven. Ik vraag dan ook aan José of ze er 
behoefte aan heeft om gebruik te maken van een pseudoniem of dat haar eigen 
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naam gebruikt mag worden. Ze lacht en zegt: “Je mag gerust mijn naam gebruiken. 
Mijn naam is in heel Nederland behoorlijk bekend, dus dat maakt niet uit.” 
 
 
Eigenschappen bij sociale, (para)medische en educatieve beroepen 
Ik geef José hierna een lijst met eigenschappen. Het zijn eigenschappen die 
doorgaans als kenmerkend gezien worden voor sociale, (para)medische en 
educatieve beroepen. Het gaat bij het invullen van deze lijst erom of zij het met deze 
lijst eens is en deze eigenschappen belangrijk of minder belangrijk vindt bij het 
kunnen uitoefenen van sociale, (para)medische en educatieve beroepen. Zij mag 
deze lijst vlot invullen: het eerste dat bij haar opkomt mag zij aankruisen. 
 
 
 
 Niet Minder Neutraal Belangrijk Heel 
 belangrijk belangrijk      belangrijk 

 
Empathie 0 0 0 X 0 
Goed kunnen luisteren 0 0 0 0 X 
Inlevingsvermogen 0 0 0 X 0 
Open staan voor en betrokken zijn bij ande- 
ren en hun problemen/zorgen/ontwikkeling 0 0 0 0 X 
Ik-sterk 0 0 0 0 X 
Positie innemen 0 0 0 0 X 
Assertief zijn 0 0 0 0 X 
Kritische zelfreflectie 0 0 0 0 X 
Interpersoonlijke vaardigheden 0 0 0 0 X 
Sturend vermogen 0 0 0 0 X 
Kunnen leiden / begeleiden 0 0 0 0 X 
Autoriteit 0 0 0 X 0 
Doortastend optreden 0 0 0 0 X 
Bijstaan zonder overnemen 0 0 0 0 X 
Beroepsmatig altruïsme88 0 0 0 X 0 
Betrokken 0 0 0 X 0 
Verantwoordelijk 0 0 0 X 0 
Consequent 0 0 0 0 X 
Afspraken nakomen 0 0 0 X 0 
Doelgericht werken 0 0 0 X 0 
Samenwerken / ‘teamspeler’ 0 0 0 X 0 
Betrouwbaarheid 0 0 0 0 X 
Flexibel 0 0 0 0 X 
Geduldig zijn 0 0 0 0 X 
Goede contactuele vaardigheden 0 0 0 0 X 
Communicatief sterk (op verschillende 
niveaus en manieren kunnen communiceren) 0 0 0 0 X 
Sensitiviteit 0 0 0 X 0 
Tact 0 0 0 0 X 
Sociale vaardigheden 0 0 0 0 X 
Netwerken 0 0 0 0 X 
Omgaan met diversiteit 0 0 0 0 X 
Kunnen overtuigen 0 0 0 X 0 
Conflicthantering 0 0 0 X 0 
Onderhandelingscapaciteiten 0 0 0 X 0 
Probleemoplossend vermogen 0 0 0 0 X 
Niet-oordelende houding 0 0 0 0 X 
 
 

                                                           
88 Onbaatzuchtigheid, het laten bepalen van zijn handelwijze door de belangen van anderen 
     (Van Dale, 2000). 
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Initiatief tonen 0 0 0 0 X 
Initiatieven van anderen steunen 0 0 0 X X 
Flexibiliteit & tolerantie voor ambiguïteit89 0 0 0 0 X 
Creatief 0 0 0 0 X 
Enthousiasme 0 0 0 0 X 
 
 
 

José spreekt haar antwoorden tijdens het interview hardop uit. Bij een aantal 
eigenschappen geeft ze aanvullende opmerkingen. Zo meldt ze bij ‘kunnen leiden / 
begeleiden’: “Dat is belangrijk, anders moet je iets anders gaan doen. Als je een 
autoriteit bent, ja, wat versta je daar precies onder, … wat bedoel je daar precies 
mee, dus dan ga ik naar belangrijk, als het is wat ik bedoel wel.” … “Bijstaan zonder 
overnemen: zeer belangrijk! Zo leiden wij docenten op, hè.” … ”Afspraken nakomen: 
dat is belangrijk, zeker in de educatieve sfeer. Doelgericht kunnen werken. Nou, ja, 
dat moet je wel, maar … ja, daar zit voor mij…, daar hadden keuzevragen bij mogen 
zitten. Dat is wel belangrijk. Teamplayer moet je zijn. Dat is wel zo. In het 
enneagram90 kom je dan uit op een zes of een twee. Betrouwbaar zijn. Jazeker, dat 
is zeer belangrijk. Zeker als je met jongeren werkt. Flexibel. Dat moet je. Dat is wel 
heel belangrijk. Trouwens ook als onderzoeker, vind ik dat heel belangrijk.” … “Tact, 
ja handig. Niet altijd trouwens. Sociale vaardigheden moet je kunnen. Je moet heel 
goed kunnen netwerken. Omgaan met diversiteit. Absoluut. Dat is niet des autisme, 
maar kan wel.” … “Niet oordelen graag, dat vind ik heel belangrijk.” 
 
Ze heeft bij ‘initiatieven van anderen’ twee kruisjes gezet. Ik vraag haar of dit bewust 
zo ingevuld is of dat dit niet de bedoeling was. Het was bewust gedaan. Ze meldt 
hierbij: “Dat hangt er vanaf. Je kunt het initiatief van anderen steunen, maar dat kan 
niet altijd. Dat ligt aan hoe het werkt.” 
 
Ze zei bij autoriteit: als het op mijn manier is, is het belangrijk. “Ja nou, kijk, een 
autoriteit heeft ook iets te maken met gezag. Je hebt een intrinsieke autoriteit, 
autoriteit van jezelf. Maar autoriteit heeft ook iets te maken met gezag, zeker als je 
met jongeren werkt. Voor mij betekent gezag iets te zeggen hebben en niet als een 
autoriteit autoritair zijn. Je bent pas een goeie autoriteit, vind ik altijd maar, als je het 
middelpunt van jezelf bent. Wat dan ook zijn mag.” 
 
Heeft ze nog eigenschappen gemist in deze lijst, waarvan ze vindt dat deze nog 
gemeld moeten worden? “Ja, hadden we creativiteit?” Ik bevestig dit. “Dat vind ik 
heel belangrijk. Nou, kijk als ik hier een enneagram op zet dan kom ik hier aan de 
twee of zes.” … “Een doorlopende ontwikkeling, hebben we dat ook?” Nee, dat staat 
er niet bij. “In zowel educatieve beroepen of in paramedische beroepen moet er echt 
in jouw leven een doorlopende ontwikkeling zijn, anders loop je hartstikke vast. Dat is 
mijn idee. Dus je blijven ontwikkelen. En dat zie ik wel eens, ook in de educatieve 
beroepen, zeker in het onderwijs is dat zo, dat ik denk: wanneer heb je voor het 
laatst iets aan je eigen ontwikkeling gedaan? Zonde!” 
 
                                                           
89 Dubbelzinnige taalconstructie. 
90 Het enneagram is een eeuwenoud persoonlijkheidmodel. Het beschrijft negen types mensen, met 
     hun eigen patronen in hun gedrag. Het enneagram vertelt iemand iets over diens sterke en zwakke  
     punten en de bijbehorende drijfveren. Het wordt o.a. vaak gebruikt door managers om een beter  
     inzicht in de mensen te krijgen aan wie ze leiding geven en ervoor te zorgen dat mensen beter met  
     elkaar samen te laten werken (www.carieretijger.nl, 2010). 



 258

ASS & sociale, (para)medische en educatieve beroepen 
 
Het beheersen van eigenschappen 
In hoeverre heeft José het gevoel dat mensen met ASS de eigenschappen uit deze 
lijst beheersen? Zij reageert hierop: “Een aantal wel en een aantal niet. Bijvoorbeeld 
als je gaat kijken naar empathie, dat wil niet zeggen dat men niet empathisch is… 
maar het is dus niet zwart-wit, hè, houdt daar even heel goed rekening mee… maar 
voor een heleboel mensen is dat wat lastiger. Een inlevingsvermogen bijvoorbeeld is 
voor een ASS-er iets lastiger en ook weer niet omdat ze zich niet kunnen inleven, 
maar dat is iets lastiger. Ik-sterk zijn ze heel goed. Een positie innemen kunnen ze 
eigenlijk ook goed. Assertief zijn, dat ligt aan de ASS-er.” 
 
Wat bedoelt ze met: “Dat ligt aan de ASS-er?” “Nou, dat ligt eraan waar die zit, 
ongeveer, op een schaal van 1 tot 10. Er zijn erbij die dat niet zo goed kunnen en er 
zijn erbij die dat wel goed kunnen. Zelfreflectie is voor een ASS-er wat lastiger. Dat 
vinden ze wat lastiger. Het sturend vermogen, dat is ook wat lastiger, omdat het zo 
constant een herrie in je kop is, moet je zorgen dat je mensen om je heen verzamelt 
die je daarbij een beetje sturen. Ze kunnen wel heel goed leiden en begeleiden. Dat 
wel. Een aantal, niet allemaal.” 
 
Heeft ze het gevoel dat het specifiek met de ASS te maken heeft, dat het leiden en 
begeleiden zo goed gaat? ”Ja, een aantal kunnen dat wel. Alles heeft te maken met 
de communicatie. Een ASS-er gaat auti-communiceren, dus ‘walk your talk’91. In heel 
veel beroepen, zeker in de educatieve beroepen, wordt er heel wollig 
gecommuniceerd. Er zitten heel wat dubbele agenda’s. Daar worden zij heel… daar 
hebben we het vanmorgen nog over gehad met die CIO’s, collega’s in opleiding, dat 
is voor een ASS-er heel lastig. Zeg nou wat je bedoelt!” 
 
“Nou, in een klas is dat voor de ASS-er lekker, maar ook voor de neurotype. De 
gemiddelde mens noemen we neurotypisch. Die vinden het ook heel lekker. 
Kinderen vinden dat heerlijk.”  Wat vindt iemand dan heerlijk? Dat iemand duidelijk 
is? “Ja, natuurlijk, zeg niet wat je niet wilt, maar zeg wat je wel wilt. Want als je tegen 
mij als ASS-er zegt: “Dat moet je niet doen!”, dan gaan bij mij alle bellen rinkelen en 
zeg ik: “Wat moet ik dan wel?” Snap je? Dus, het mes snijdt aan twee kanten. Dus 
daarom kunnen zij best goed leiden. Ik ken een aantal juffen en meesters, binnen 
scholen in Nederland, die absoluut in het autistisch spectrum zitten. Dat zijn dijken 
van juffen en meesters, doen het ook heel goed. Want kinderen voelen zich daar 
heel veilig bij. Als ik hier in een klas kom, en ik zei de jongens vanmorgen, ik heb de 
afspraak hier: bij de derde waarschuwing ga je even afkoelen. Dat je dat niet na de 
eerste keer doet, want dan flip ik en ook niet na de vierde, want dan flip ik ook. Drie, 
je hebt afgesproken drie, drie, drie… Dus als docent, zeker in educatieve beroepen 
en zeker in begeleiding van mensen met ASS, is dat van wezenlijk belang. En wat je 
hen moet leren is…, de meeste klappen dan naar binnen, die gaan niet vragen wat 
bedoel je nou precies, dat gaat stapelen en dan in een keer floep… Wat je de ASS-er 
moet leren is: vragen stellen, absoluut vragen stellen. Het moet voor jou duidelijk zijn. 
Jij bent het middelpunt van de wereld, die ander ook, maar jij ook. Voor jou moet het 
duidelijk zijn en daar moet je op af.” En dat is dus met die begeleiding… “Ja, dat gaat 
heel goed, dat gaat prima. ASS-ers zijn hele goede huiswerkbegeleiders, 
                                                           
91 Na het interview vraag ik haar wat ze bedoelt met ‘walk your talk’ als ze de uitdrukking nogmaals  
    gebruikt. Ze heeft het toen uitgelegd als ‘doen wat je zegt’. 
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bijvoorbeeld. Hoogfunctionerende wel, hè! Ja! Ook in het bedrijfsleven. Als jij daar 
een ASS-er hebt zitten, zeker in het Limburgse is dat zo,… als jij met hen afspreekt: 
dit, dit en dit is de taak voor deze week… die mensen zitten de hele dag achter 
computers. En is het vrijdag vijf uur en hij is niet klaar, moet je echt niet denken dat 
hij naar huis gaat, dat doet hij niet. Hij blijft zitten. Hij heeft met jou afgesproken dat 
het klaar is.” 
 
Zeker in Limburg? Hoor ik haar dat nou zeggen? “Ja, in Brabant en Limburg zitten 
natuurlijk veel ASS-ers.” Van Brabant had ik het wel eens gehoord rondom Philips. 
“Ja, zeker. Maar in Limburg heb je ook dat … dat zit daar vlakbij, daar heb je ook een 
of andere firma-achtige toestand die daar ook allemaal mee bezig is. In Maastricht 
heb je een hele grote school voor kinderen met autisme: IvOO92, zeker de moeite 
waard om daar eens te gaan kijken. En die hebben dus ook…, ze hebben een 
VMBO-T-stroom, maar ze hebben ook een HAVO en VWO. Eindhoven ook, Sint 
Joris93 heeft z’n eigen aanbod.” 
 
Ik vraag José weer terug te gaan naar de eigenschappenlijst. “Even kijken… bijstaan 
zonder overnemen zijn ze ook goed in, maar dat doen ze toch niet gemakkelijk. 
Betrokken… ja, ze zijn wel betrokken, maar alles zit in de communicatie, dus het gaat 
wat anders. Verantwoordelijk zijn ze zeer… té! De hoogfunctionerende autisten zijn 
vaak ook erg perfectionistisch. Consequent zijn ze goed. Afspraken nakomen… het 
nakomen wel, maar… een programma maken, als ik zeg deze week moet ik dit, dit 
en dit doen…  dat is veel lastiger.” Hoe bedoelt ze dat? “Waar ze absoluut hulp in 
nodig hebben, ook de studenten op de HU en op de universiteit, is het plannen van… 
het uiteindelijke doel is dit tentamen, hoe kom ik hier nou? Die neurotypen hebben 
het ook, maar die zitten gewoon in het café. Voor deze is dat wat lastiger en zorgen 
voor zo min mogelijk ruis. Dus je moet het goed verdelen in hapklare brokken, dan 
gaat het goed.” 
 
Dan gaat het dus eigenlijk meer over het plannen en het er komen, dan de afspraak 
zelf nakomen. “Ja, en dat moet je ook heel strak doen, want ze hebben ook last van 
startproblemen. ADHD-ers ook, zij hebben er ook bijna allemaal last van. Dus het zit 
wel in hun hoofd, maar dan moet ik nu achter mijn bureau, weet je…, nou dat, daar 
hebben ze best wel last van. Dus ze hebben last van het starten, en als ze eenmaal 
bezig zijn, gaan ze ook door. Je moet met ze afspreken: na anderhalf uur ga je tien 
minuten lopen. En dan zitten ze er ’s nachts nog.” Dus dan gaat het om het 
opstarten, maar vervolgens ook weer het stoppen. “Ja!” 
 
“Een teamplayer, dat zijn ze over het algemeen niet echt. Of het moet heel duidelijk 
zijn, dan zijn ze het wel. Dus als je kijkt in… bij Roermond is ook zo’n bedrijf waar ze 
ook allemaal van die technische dingen doen. Wij noemen die mensen ‘double D’94, 
echt die super bèta’s. Ja, die kunnen wel samenwerken… alhoewel… ik ben daar 
een keer bij die mannen, het zijn bijna allemaal mannen, gaan zitten, zo van hoe zou 
je nou, de meerwaarde die kan veel meer zijn, het is zonde, hoe doe je dat. Als je 
zelf best wel in dat spectrum hoort, is dat natuurlijk wel makkelijker praten, wij 
verstaan elkaar natuurlijk heel goed. Dat is natuurlijk wel makkelijk.” 
 
                                                           
92 Meer informatie hierover is terug te vinden op de site: www.op-maat.eu. 
93 Meer informatie hierover is terug te vinden op de site: www.sintjoris.sghetplein.nl. 
94 José heeft me later in het interview uitgelegd dat ‘Double D’ staat voor ‘Double Digital’. 
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“Betrouwbaar zijn ze zeer. Flexibel zijn ze wat minder. Geduldig over het algemeen 
ook iets minder.” Oh? “Ja, ja, ja, zeker als er ruis ontstaat, dan is het geduld op hoor. 
Goeie contacten… ja, bij een aantal wel, een aantal niet, dat hangt er ook weer 
vanaf. Communicatief sterk… jaha, dat zijn ze wel, op bepaalde gebieden, waar ze 
dus echt heel erg op kicken. Maar… alleen op dat gebied, verder social talk, of zo… 
als ik naar mezelf kijk… als hier zestien vrouwen zitten en dan krijg je van die Libelle-
geleuter, dan word ik helemaal gek, dan ben ik meteen weg. Daar kan ik dus 
helemaal niks mee. Even probeer ik het wel 15 minuten, maar dan ontstaat er bij mij 
zoveel ruis, dan denk ik: nou ga ik weg en ga ik ergens anders zitten. Dan is het 
over. Ze zijn natuurlijk wel sensitiever. Die zintuigen zijn wel goed, de zintuigen zijn 
over het algemeen zeer gevoelig. Kan ook hypo zijn, hyper zijn de meeste.” Hiermee 
bedoelt ze overgevoelig of ondergevoelig? “Ja! Bij de Aspergers is het meestal echt 
overgevoelig. Tact. Sommige wel, sommigen helemaal niet. Sociale vaardigheden. 
Ja, daar moeten ze echt aan werken, dat moeten ze gewoon leren. Dan kan het wel. 
Netwerken. Zitten ze in hun eigen straatje, dan lukt het wel, maar dan doen ze het 
vaak ook niet helemaal lekker. Omgaan met diversiteit is wat lastiger voor ze.” 
 
“Kunnen overtuigen kunnen ze wel. Conflicthantering hebben ze wat moeite mee. 
Onderhandelingscapaciteiten, ook wat lastiger voor ze. Probleemoplossend 
vermogen. Een aantal kunnen dat wel. Wat je bij de zeer hoogfunctionerende ‘double 
D’-autisten vind je ook echte onderzoekers, maar in het dagelijks leven is het wat 
lastiger.” 
 
Wat ik gelezen heb, is over de empathizers en systemizers95. De systemizers zijn 
eigenlijk degene die problemen graag willen oplossen. “Ja, dus dat zijn die 
onderzoekers. Die zien iets, die gaan daarvoor zitten.” 
 
“Een niet oordelende houding, daar zijn ze over het algemeen best goed in. Initiatief 
tonen, wat lastiger. Initiatief van anderen steunen, als het niet echt in hun straatje is, 
vinden ze dat wat lastiger. Tolerantie in de ambiguïteit, ook wat lastiger, hoor. 
Creatief kunnen ze zeer zijn. En enthousiast kunnen ze ook zijn, als het in hun 
straatje is.” Ik geef te kennen dat ik het mooi vind dat ze het hele rijtje langsgaat. “Ja, 
het rijtje af. Het is natuurlijk wel kort, met grote halen gauw thuis, maar er zitten wel 
een aantal bij die…” 
 
Manieren van camoufleren en compenseren van eigenschappen 
Nu hoorde ik haar bij een aantal eigenschappen noemen dat deze wat lastiger zijn. 
Ze noemde dat bijvoorbeeld bij inlevingsvermogen en initiatief tonen. Heeft ze het 
idee dat mensen met ASS deze eigenschappen kunnen compenseren of 
camoufleren. “Ja, een hoogfunctionerende autist kan dat.” Op wat voor manier zou 
dat kunnen? “Nou, eigenlijk moet je je voorstellen: het bedradingsysteem, ik zeg altijd 
de meterkast doet het net even anders. Doordat je wat omleidingen gaat leggen in je 
meterkast om toch het licht aan te doen. Zo gaat dat bij hoogfunctionerende autisten 
ook zo. Dus wat ze doen is modelleren.” 
 
Kan ze dat uitleggen? “Stel dat je ’s winters een jas aandoet. Normaal doe je dat niet, 
heb je geen zin in, want dat is lastig die stof op mijn armen. Maar ’s winters doen we 
een jas aan. Ja, oké… dan modelleren ze dat. Dan gaan ze ook kijken, hoe doet je 
dat dan, wat doe je dan precies, wanneer doe je dat wel en waneer doe je dat niet? 
                                                           
95 Zie hoofdstuk 3.5.3. 
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Of als je iemand tegenkomt die je niet goed kent, geef je een hand? Geef je iedereen 
een hand? Dat modelleren ze gewoon. Je kunt ook bijna zien hoe ze dat doen. 
Iedereen z’n comfortzone, hè! Bijvoorbeeld bij mij. Er is een jongen, die komt wel 
eens bij mij. Ik woon in Udenhout, hij zit in Vught, op Maurik, zit op vier gym. Soms 
zei hij dat die leerlingen zeiden dat hij te dichtbij stond. Toen zei hij: “José, wat is in 
godsnaam de goede afmeting?” Ik zei: “Nou, dan doe je gewoon een keer zo over 
die speelplaats, je handen laat je een keer naar achteren en naar voren… Raak je 
iemand, dan sta je te dichtbij.” Nou, tot ze op een gegeven moment dat hebben: oh, 
dan is dus de afstand, ongeveer. Snap je? Wat bij een neurotype vrij makkelijk is, die 
denkt: maar daar moet ik niet zijn. Die ziet dat daar iets… die gaat wel terug… dat 
hebben zij niet. Op de speelplaats zie je deze kinderen ook… als jij de speelplaats 
opkomt, dan zie je: daar in dat hoekje moet ik niet zijn, daar is iets aan de gang… dat 
zien zij niet. Zij lopen daar recht op af. Dus het lezen van gezichten, vooral van ogen, 
en wat je doet met je lichaamstaal, dat is heel lastig voor de meesten. Ja, en voor 
een aantal jongelui kun je dat leren, een aantal dingen, niet alles, niet de verfijning, 
maar je kunt ze wel een aantal dingen aanleren. Ook in de communicatie. Als je 
aangehouden wordt door de politie, of zo, hè.” 
 
Wat bedoelt ze met aangehouden worden…? “Nou ja, dat zij net de verkeerde 
dingen zeggen. Dan zegt zo’n agent tegen zo’n jongen: “Waar is je achterlicht?” 
“Nou, achterop mijn fiets.” Maar die man bedoelde: dat ding doet het niet. Dus die 
politieagent kijkt hem aan, dat was is Vught, dus…: “Ja, dat snap ik ook wel!” “Nou 
dan, waarom vraag je het dan?” “Hij doet het niet!” “Maar dat zei je niet!” Nou, dat! 
Ach die denkt: “Wat is dit nou voor raar kereltje!”, niet dan? Snap je? Nou, dat zijn 
van die posities waarin ze kunnen komen. Dus ook met een meisje, hè. Toen hij in de 
tweede klas was, zat er een meisje in de klas, dat vond hij best een aardig meisje, 
waarvan hij dacht: “Oh, wat een leuk meisje!” Toen zei hij hardop tegen dat meisje: 
“Ik vind jou wel een aardig meisje!” Dat had hij nou net niet… op die leef… daar 
snapt hij dan ook helemaal niets van. Dus hij komt weer bij mij: “Wat is dit nou weer?” 
“Nee vriend, dat gaat niet.” “Ja, hoezo niet? Het is toch een aardig meisje?” “Ja, dat 
is ook zo.” Uitgelegd hoe dat gaat, met groeps…, pubers, … “Oh, is dat het?” “Ja, dat 
is het jongen.” Dan is het klaar!” 
 
Ze noemt het modelleren, hè? “Ja, zij modelleren het. Zij modelleren de ander, met 
hulp van en met uitleg van: “Oh, werkt dat zo!” Ja, zo werkt dat.” 
 
De helpende kant van ASS in combinatie met de functie 
Heeft ze het gevoel dat ASS helpend kan zijn binnen het uitoefenen van de sociale 
beroepen? “Ja!” Wat voor aspecten kunnen daarin specifiek helpend zijn? “Behalve 
communicatie?” Communicatie is dus al… “Communicatie is het allerbelangrijkste! 
Dus ik heb vanmorgen nog met die docenten gezegd, als ik in de lokalen kom: “Ik 
hoor jullie twintigduizend keer zeggen wat er niet moet. Nou, dat moet je niet meer 
doen!” O ja, dat had ze natuurlijk ook al gezegd, die duidelijkheid. “Ja, binnen de 
communicatie en zeker bij jongeren. Ik denk dat een hele hoop autistisch spectrum-
achtige mensen heel goed in zo’n puber… met zo’n puber kunnen omgaan. Lekker 
helder en lekker duidelijk. Maar ook in onderzoek. Ze kunnen ontzettend focussen. 
Dus in onderzoek, zeker weten.” En als ze kijkt naar een therapeutische verhouding? 
“Dan ligt het eraan wat voor therapeutische sessie. In therapeutische sessie zou het 
kunnen… Nou stel, dat een groepje hebt, dat je tegenwoordig hebt, dat ze met een 
paar mensen samen één praktijk hebben, dan zou het leuk zijn om daar een 
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hoogfunctionerende autist bij te zetten. Ja, want dat is wel… doordat zij eigenlijk zo 
digitaal denken, heel vaak, kan dat juist voor mensen wel eens lekker zijn. Ik doe 
bijvoorbeeld ook provocatieve coaching. Ja, dat is hartstikke leuk!”  
 
Wat zit daar dan precies in waarvan zij zegt dat het… “Kijk als jij een probleem hebt 
in een therapeutische sessie en ik ga lekker met je mee en ik blijf maar met je 
meegaan… want daar gebeurt natuurlijk ook iets in die sessie… op het moment dat 
jij iets neerlegt bij mij, dan gebeurt er al wat. Het liefste dat jij wil is dat ik met jou 
meega, hè… Dat is nou eenmaal zo. En ik denk, oh ja, ik ben Rogeriaans opgevoed, 
meedeinen met de… nou dat kan heel lang duren, hoor. Dat deden ze in Amerika 
natuurlijk heel lang, iedereen heeft zijn eigen shrink… maar op het moment dat ik dus 
iets anders ga doen met jou… boef… als jij nou zegt, godsamme, dan ben ik nu al 35 
en ik heb nog geen vriend… ik zeg maar wat, hè… en ik heb een bril en… 
(jammergeluiden)… dan kan ik gerust tegen jou zeggen: “De Maas en de Waal is 
dichtbij, leuk, het water is goed… nat.” 
 
“Wat gebeurt er dan met jou, dan word jij misschien heel boos op mij. Nou, dat is 
precies wat er moet gebeuren. Want jij zit in jouw trein van: “Oh god, en wat ben ik 
een zielenpoot, hè ja, en het lukt me allemaal niet…” en daar blijf je maar in zitten. 
Dan ga je naar een therapeut en die zegt: “Hè meid, wat erg nou weer, vreselijk! Je 
zou een nieuw brilletje kunnen opzetten of een nieuw brilletje kunnen kopen.” Maar je 
blijft daarin zitten. En dan komt er een andere malloot en die zegt: “Nou meid, de 
Waal is hier vlakbij, de brug over…” Dan word jij gedwongen om uit jouw denderende 
trein, die stopt onherroepelijk, en daar moet je uit. En op dat moment kan er iets 
nieuws beginnen. En daar zijn, over het algemeen, mensen met hoogfunctionerende 
ASS, ze moeten wel iets extra’s in huis hebben, ze moeten wel inlevingsvermogen in 
huis hebben, die zijn daar goed in.” 
 
Helpende condities 
Onder welke condities is ASS helpend? Ik hoorde haar al zeggen: “Ze moeten wel 
inlevingsvermogen hebben.” “Ja,een beetje. Dat moeten ze wel hebben.” 
 
Ze zei bijvoorbeeld ook in een groep met vier mensen. “Ja, daar zou er één bij 
kunnen. Ik denk dat je het heel erg moet laten afhangen: hoe goed kan de ASS-er op 
dat moment, en welke competenties heeft hij in huis en welke zijn te leren, om 
absoluut aan reflectie en zelfreflectie te doen. Als dat er niet is, moet je hem lekker in 
een ‘double D’-afdeling zetten, als hij dat leuk vindt.” 
 
“Je vindt ze bijvoorbeeld wel, als je kijkt naar de medische sector, bij een aantal 
specialisten. Daar zitten een aantal absolute ASS-ers bij. Ja, totaal geen 
communicatie met de mensen, helemaal niet. En niet iedereen die dat niet doet is 
een ASS-er, hoor. Maar ik ken een aantal, ja, die absoluut…” Bedoelt ze dan dat ze 
in de communicatie met de mensen niet goed zijn, maar in het chirurgenwerk heel 
goed zijn? Of hoe moet ik dat dan zien? “Ja, goed! Mijn dochter is dierenarts en is 
specialist. Ze doet microbiologie op paarden, vooral in de gewrichten dan. Mijn 
dochter is niet een hele echte ASS-er, maar heeft daar absoluut vegen van. Die is 
daar keigoed in. Maar die zegt ook zelf: “Als ik het spreekuur zou hebben en er komt 
een vrouw met haar vis, hondje en een katje… daar geef ik niets om. En soms denk 
ik dan: ja, als je dat doet, logisch dat die hond dan zo vet wordt. Of als je dat doet…” 
Dat vindt ze dan lastig, want 1+1 is dan voor hun 2, dus doe dan niet zo dom.” 
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Als ik haar dit hoor zeggen, dan wil ik graag weer terugkomen op het stuk van de 
‘oordelende houding’. Daarvan zei ze eerst: “Dat hebben ze niet.” “Dat hebben ze 
niet zo. Ja, ze kennen het wel, maar niet zo. Dan vooral op emotioneel gebied. Dus 
wel op kennisgebied, daar kunnen ze goed oordelen. Maar op emotioneel gebied valt 
dat wel mee. Want ze zien een heleboel niet. Als jij nou zou zeggen… nou, 
bijvoorbeeld manipulatie… hebben ze helemaal niet door… een hoogfunctionerende 
autist heb ik het over, hè, daar moeten we het heel goed… dat is een duidelijk 
verschil.” 
 
Want zou een laagfunctionerend… “Ja, makkelijker!” Zou die dan beter manipu… 
“Ja, dat ligt er helemaal vanaf waar deze in het spectrum zit.” Die zou wel 
manipulatief gedrag in de ga… “Ja, zij kunnen wel manipuleren, maar niet zoals wij in 
het sociale verkeer mensen manipuleren. Dat snappen ze ook niet zo goed.” 
 
Dat verschil verrast me. “Ja, dat komt nou heel diep. Bijvoorbeeld een 
laagfunctionerende PDD-Nosser kan het goed, kan goed manipuleren.” Hij kan het 
zelf goed, … “Onbewust.” …maar kan hij dat ook goed zien bij een ander? “Nee!” Dát 
niet! “Nee!” Oké, dan is het voor mij nu duidelijk waarin het verschil zit. 
 
De belemmerende kant van ASS in combinatie met de functie 
Heeft ze ook het gevoel dat de ASS een belemmering zou vormen in het uitoefenen 
van de sociale beroepen? “Ja, ook! Daarom moet er heel specifiek p.p., ofwel per 
persoon, gekeken worden… Ja, er zijn er echt bij waarvoor dat niet weggelegd is en 
die moeten dat ook absoluut niet doen. Dat betekent ook bijvoorbeeld dat je die 
persoon geen leidinggevende functie moet geven in een ziekenhuis of… verplegers 
aansturen of op een school, die moet je geen directeur maken, dat is niet handig.”  
 
Heeft dat te maken met inlevingsvermogen, waarover ze het eerder gehad heeft? 
“Ja, dan moet je heel veel van deze dingen…, eigenlijk moet je zowat dat hele 
rijtje…, je moet er allemaal wat van hebben, en er zijn een aantal bij die voor hen 
echt lastig zijn. Daarmee moet je hen niet mee pesten. Willen ze ook vaak niet. 
Degene die zichzelf goed kennen, nee, dit doe ik niet.” 
 
Belemmerende condities 
We hebben het al over eigenschappen gehad, maar onder welke condities zou het 
belemmerend kunnen zijn? “Wat bedoel je daar precies mee?” Waar ik bijvoorbeeld 
aan denk, is bijvoorbeeld ‘overzicht’, ‘als het heel ongestructureerd is’, ‘heel veel 
wisselende…’ “Ja, dat is heel lastig! Als ze het overzicht kwijtraken, dan is het 
gebeurd.” 
 
Ik heb ook begrepen dat de verandering naar kantoortuinen in plaats van ieder een 
eigen kantoor niet gunstig is. “Ja, dat is ook zo. Dat moet je niet doen. Dat is ook in 
het onderwijs weer heel lastig. Zoals hier hebben ze ook van die grote ruimtes waar 
ze kunnen oefenen, om weet ik het wat te doen. Dat is voor een aantal van deze 
mensen heel lastig. Moet je niet doen. Maar de kunst is dat een ASS-er dat zelf gaat 
leren aangeven. De kunst is dat een ASS-er zelf zegt: “En hier ontstaat voor mij ruis.” 
En ook als die ruis ontstaat en het loopt op, dat ze zich terug kunnen trekken. Dus 
dat.” 
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“En die zelfregulatie kun je… en daar zal die mevrouw huppeldepup het misschien 
wel helemaal niet mee eens zijn96… je kunt het ze echt leren, want ik doe niet anders 
met die gasten en ik ben er zelf ook een. Maar het blijft een valkuil! Dat wel! Altijd! 
Net zo goed als bij de een, als hij onder druk komt te staan, last van z’n maag krijgt. 
In mijn huis is het ook zo, dan is het gelijk een zooi. “Oh? Oh!”” Dan heb je het zelf 
nog helemaal niet door en dan in een keer denk je: “Wacht even, het is hier een 
troep. Hé, wat gebeurt er in je hoofd, José? Ah, daar is het ook een rommel! Goed 
zo!” Dan haal ik er ook iemand bij die tegen me zegt: “Kom op! Je moet even…” Dat 
heb ik intussen wel geleerd. Ik heb een aantal mensen om me heen die even met mij 
m’n structuur aanbrengen, ik ben ‘m even een beetje kwijt. Klaar!” 
 
Dan volgt de vraag: welke condities zijn er nodig om ervoor te zorgen dat de ASS 
geen belemmering vormt. Eigenlijk heeft ze daar al het een en ander over gezegd. 
“Hij moet er zelf een hele hoop aan doen. Het is niet zo dat de gemeenschap een 
hoop moet doen. Dat is onzin!” 
 
“Je moet kijken naar het oplossingsvermogen van de ander en de kansen die er 
liggen, die moet je gaan zoeken met elkaar. Het kost wat meer werk, het gaat niet zo 
snel als bij een ander, dat is wel zo…, kijk hoever je daarin komt. Als iemand dan een 
hele goeie verpleegster of laborante, of zoiets is, of een hele goeie docent is, dan 
moet je bepaalde taken niet geven. Als directeur moet je dus opletten dat je niet 
tegen zo’n gast gaat zeggen: “Ga jij het schoolreisje maar organiseren.” … Nee, jij 
gaat de groepen indelen!” Die taken geven waar ze sterk in zijn… “Ja, precies! En ja, 
dan heb ik zoiets van, daar is zij het misschien niet mee eens, maar ik wel, dat doe je 
bij die neurotype ook?Je gaat toch ook doen waar je goed in bent en niet doen 
waarin je niet goed bent? Hoop ik! … Doe niet zo moeilijk!” 
 
Welke voorwaarden scheppen 
Zijn er voor haarzelf dingen die ze doet om ervoor te zorgen dat ze haar werk goed 
kan doen? “Nou, daar heb ik net al wat van gezegd, hè. Ik heb hier niet voor niets 
zo’n dikke agenda liggen. Ook op mijn bureaublad van mijn computer komen dingen 
naar boven die ik absoluut die dag nog moet doen… Nou ja, ik heb een secretaresse 
die ik dingen kan geven met de vraag: “Werk dit even voor mij uit.” Dus dat is wel 
lekker, want dat is ook moeilijk voor mij.” Wat is er dan moeilijk? “Omdat er heel veel 
in mijn hoofd tegelijk gaat, omdat de struc…, om dat te kanaliseren, ja, dat is lastig. 
Ja, en wat ik zei over mijn huis, hè, dat is opletten. Je moet alert zijn. Ik moet 
constant alert zijn. Dus wat ik aan het doen ben en hoe ik het doe, … wie, wat, waar, 
wanneer en hoe, hè… hoe doe ik dat dan?... wat voor een ander wat makkelijker 
gaat misschien, is dat voor mij wat ingewikkelder.” 
 
Dat klinkt als dat dit heel veel energie kost. “Ja, natuurlijk! Ja, maar die heb ik 
gelukkig heel veel, dus daar heb ik geluk mee. En… dat kost wel energie, ja. Bij mij is 
het zo, als ik mezelf neem, ik geef twee dagen college, ik ben één keer hier voor die 
CIO’s opleiding en… dan heb ik ook één dag, die heb ik dan, dan doe ik ook echt 
niks. In zoverre niks, dan moet ik echt dalen. Dan moet ik het in mijn hoofd allemaal 

                                                           
96 José verwijst hier naar het artikel van Francisca Scholte: ‘Asperger opnieuw gelezen’ (2008). Vóór  
     de start van het interview, hebben we kort over dit artikel gesproken. José heeft toen te kennen  
     gegeven dat de combinatie van ASS en het niet kunnen volgen van een Hogere Beroepsopleiding  
     onzin is. Ze zei daarbij: “Er zijn genoeg studenten met Asperger. Het kan echter wel zo zijn dat ze  
     daarbij een coach nodig hebben.” 
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weer keurig op een rijtje zetten. Snap je? Dus, zo werkt dat ja. Tijdens mijn studie 
psychologie…, ja, ik had de mazzel, want het is natuurlijk heel belangrijk dat je hele 
goede omgevingsfactoren hebt, anders lukt het niet, …dat ik die zes jaar daar…, niet 
eens zes, ik was eerder klaar, maar… dat het vrij gemakkelijk ging. En toen ging ik 
theologie studeren… en toen ook…” Dat komt dan door de structuur? “Door die 
structuur, ja. Je moet die structuren aanleggen. Het lijkt een beetje op ADHD, maar 
volgens mij heb ik daar een tik van. Weet ik wel zeker trouwens! Maar … ja, dat is 
wat er gebeurt.” 
 
Combinatie ASS met sociale, (para)medische en educatieve beroepen 
Ik heb haar daarover wel al iets horen zeggen, maar toch stel ik haar nog specifiek 
de vraag: “Wat is haar persoonlijke mening over ASS in combinatie met de sociale, 
(para)medische en educatieve beroepen?” “Wat mijn persoonlijke mening is? Ja, ik 
vind, zeker als … dat vind ik één van de voordelen… ja, Cruijff97 zou zeggen: “Ieder 
voordeel, heb z’n nadeel!”… maar dat men zo vroeg mogelijk… ja, en dan niet de 
hype, hè, die hype moeten we even weglaten… dat er zo vroeg mogelijk een goeie 
diagnose gesteld wordt en dan kun je zo lang mogelijk… dan heb je heel veel tijd om 
deze jongelui te coachen en te helpen met: waar ga je nou heen en wat is nou goed 
voor jou en dan is er verder niks aan de hand. Dan kan je doen wat je wil. En als je 
zelf dan ontdekt: “Nou, dit past niet bij mij.” Dan moet je het gewoon niet doen.” Dat 
geldt feitelijk voor neutotypische mensen ook. “Ja, precies. Dus ik denk dat er heel 
veel mogelijkheden zijn.” 
 
Persoonlijke reden voor keuze beroep 
Wat is haar reden geweest om te kiezen voor dit beroep en het beroepsveld waarin 
ze nu werkt? “Nou, …ik heb PABO, psychologie en theologie gedaan. Voor mij was 
de reden dat ik vond, en nog vind trouwens, dat mensen zelf moeten nadenken. Gek, 
hè. Misschien een hele gekke reden. Maar ik heb…, als ik binnen het onderwijs kijk, 
dan leiden wij meestal op tot grijze muizen en daar houd ik niet van. Dus dat is mijn 
ding…” Dat klinkt voor mij als, maar ze mag me zeggen of dat klopt, er moest iets 
veranderen. “Ja, maar dat vind ik nog steeds! Dat vind ik dus nog steeds, ja…” Een 
mooie reden om een stap te nemen, denk ik. 
 
 
Ervaringsdeskundigheid 
Ik ga verder naar het volgende onderwerp en dat gaat over ervaringsdeskundigheid. 
Beschouwt ze ervaringsdeskundigheid als een voordeel of een nadeel. Dan gaat het 
over: in het algemeen… “Ja, natuurlijk!” …gericht op de sociale, (para)medische en 
educatieve beroepen en ook nog specifiek als het over de ASS gaat. “En wat bedoel 
je dan precies? Of het een voordeel is in het beroep?” Ja, in het algemeen of 
ervaringsdeskundigheid een voor- of een nadeel is. Laten we daar eerst maar naar 
kijken. “Ervaringsdeskundigheid is natuurlijk een voordeel.” Wat is daarbij het 
voordeel? “Nou, dat jij… Nou, zeker als je het over de educatieve beroepen hebt… 
als hier een leerling zit, en ik zeg tegen Mark: “Oh, nou dat is een autistisch persoon. 
Laat mij daar maar even mee praten.” Dan zegt zo’n gastje: “Hè, hè, eindelijk iemand 
die me snapt!” Nou, lekker toch! Prima! Dus ervaringsdeskundigheid kan een 
voordeel zijn.” 

                                                           
97 Johan (Hendrik Johannes) Cruijff (Amsterdam, 25 april 1947) is een Nederlandse voetbalcoach en  
     voormalig profvoetballer (www.wikipedia.nl, 2010). 
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Ze zegt: “Het kán een voordeel zijn.” Wanneer is het géén voordeel? “Wanneer 
niet… dat hangt ook weer van de persoon af. … Als je last hebt van… ik denk als je 
echt last hebt, als je daarmee echt niet mee uit de voeten kunt, in je gedrag 
bijvoorbeeld, dat is lastig. Je moet leerbaar zijn. Dan is het goed. Dat is ‘m, denk ik. 
Er zijn ook een aantal, dat is ook bij neurotypen zo, maar er zijn natuurlijk mensen 
met ASS die absoluut niet leerbaar zijn, die in hun eigen… dan heb je er niets aan. 
Dan is het jammer, maar helaas. Maar algemeen, zou ik dus zeggen,… sowieso in 
het bedrijfsleven… ik zeg ook altijd: “Jongens, van de ASS moet het rare vanaf. Het 
is helemaal niet zo raar. Het is alleen een andere bedrading!” Als de kortste weg van 
A naar B is, als dat bedrading is die bij ons zit, dan is hij bij hun… nou, dan doet hij 
nog een rondje. Ach, … dat maakt helemaal niet uit.” 
 
“Mensen met ASS zijn over het algemeen erg visueel ingesteld. Als er nieuwe dingen 
moeten gebeuren, projecten, zoals hier op school, dan zit ik daar soms bij. Dan ben 
ik degene die echt de kritische vragen stelt: “Wat bedoel je nou precies?” Dus… het 
steeds kleiner, kleiner en kleiner maakt. Het blijft dan vaak zo’n beetje in het wollige 
hangen en dan kom ik eraan en dan: “José, kijk eens mee!” Ik kijk dan even mee en 
stel een vraagje hier en een vraagje…: “Oh, verrek ja, oh ja!” Hetzelfde met die 
studenten als ze een onderzoeksvraag moet gaan formuleren, dat ik dan vaak denk: 
“God jongens, die is voor de hele wereld.” Dat is voor een ASS-er heel makkelijk. 
Veel makkelijker weer dan een neurotype. Dus er zitten heel wat voordelen aan. Er 
zitten ook nadelen, ja, natuurlijk!” 
 
Begeleiding van ervaringsdeskundigen 
Heeft ze zelf wel eens begeleiding of les gehad of is ze onder behandeling geweest 
van iemand met de diagnose ASS. “Een van mijn vrienden is ook… en als ik het 
even niet meer weet, bel ik hem op, ja: “Kijk even mee, man!” Dat is gewoon even 
makkelijk. Ik heb ook vrienden die hartstikke neurotype zijn. Die heb ik ook.” Dat is 
natuurlijk heel fijn als iemand met haar meekijkt, vanuit het eigen perspectief. Maar 
heeft ze bijvoorbeeld ook een docent gehad, mensen die haar les hebben gegeven 
of… “Even denken…” …en dan moet ze het natuurlijk ook maar net van iemand 
weten. “Ja! Als ik kijk naar… nou ja, ik ben opgegroeid over de hele wereld en dat 
was ook mijn mazzel natuurlijk, … maar toen ik terugkwam in Nederland, even 
denken…op het gymnasium… jaha… (lacht) …dat was die uit Indonesië, dat denk ik 
nu, dat was vast iemand met Asperger, daar kon ik het heel goed mee vinden… 
Verder, nee… Toen ik terugkwam moest ik mijn gymnasium nog halen, ik hoefde nog 
maar één jaar, mijn laatste jaar, in Nederland voor het gymnasiumdiploma. En 
daarna ben ik gaan studeren en daar zaten er geheid tussen…” Maar ze weet het 
niet zeker? “Nee! En ik ben niet ergens naar een of andere shrink gegaan, nee, 
helemaal niet. Ik heb me pas toen ik volwassen was laten testen, hè.” 
 
“Toen ik psychologie ging doen, dacht ik: “Verdomd, volgens mij hebben ze het 
allemaal over mij!”, als bepaalde dingen aan de orde waren. In Utrecht heb je…, toen 
is dat centrum opgericht voor volwassenen met ASS met Rutger van der Gaag en ik 
had ook les van Rutger. Ik zei tegen Rutger: “Kun je mij een keer..” “Is goed! Goed 
plan, José! Doen we!” Ja, toen kwam er het uit, met zeer hoog IQ.” Als we nog tijd 
over hebben, wil ik het daar graag later nog over vragen. Hoe strak zit zij aan het uur 
vast? “Nee, doe maar rustig aan. Als ik hier niet uitgezet word, dan… nee, de 
jongens zijn er nog…” 
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Ze vertelde dat er op het gymnasium een docent was waarvan ze vermoedde dat hij 
ASS had. Hoe heeft zij het ervaren om van hem les te krijgen? “Als hij bepaalde 
dingen uitlegde dan… al die leerlingen, die zag je kijken: “Hè?” … Heel vaak snapte 
die dat niet en ik snapte het meteen en ik wist precies wat hij bedoelde. Als ik daar 
nu op terugkijk, dan kon hij ook … dan konden die anderen heel waterig kijken… 
(lacht) …“Weten jullie dat niet? Hè?” Ja, dat was heel grappig. Dus ik heb het idee 
dat hij ook wel ergens daarin zat. Je vindt ze natuurlijk veel bij de double D’s, hè.” 
 
Wat bedoelt ze daar nu eigenlijk precies mee. Ik heb het haar inmiddels een paar 
keer horen zeggen. “Double D? Nou, dat noemen ze zo in de techniek.” En waar 
staat dat dan voor? “Degene die dus zó technisch in elkaar zitten, waar je eigenlijk 
niks anders mee kunt doen, vaak op zo’n afdeling waar ze van allerlei dingen gaan 
uitvogelen, uitproberen en dingen ontwikkelen, dat zijn bijna allemaal bèta’s.” Oh, is 
het dan ‘double B’? “Nee, zij noemen dat heel vaak ‘double D’, van ‘Digital’ Nu snap 
ik het! “Ja, het is ‘double B’, maar zij noemen het ‘double D’, ‘double Digital’.” 
 
Wat waren de voor- en de nadelen om les te krijgen van een docent met mogelijk 
ASS. De uitleg die gegeven werd door deze man was heel fijn. Had het nog 
nadelen? “Nee, voor mij niet. Ik vond het heerlijk! Ik had daarbij geen nadelen!” 
 
 
Afsluiting 
 
Positieve benadering 
Zijn er vragen die ze gemist heeft in dit interview en waarvan ze het wel belangrijk 
vindt dat deze toegevoegd worden. “Ja, dat ligt eraan? Over 
ervaringsdeskundigheid?” Nee, ook over het eerdere stuk. Het gaat om het gehele 
interview en met in gedachten de basisvraag: “In hoeverre is ervaringsdeskundigheid 
van de therapeut op het gebied van autisme spectrum stoornis (ASS) helpend of 
belemmerend binnen de creatieve therapie." 
 
“Nou, weet je, als je het nog met een ander doet… juist om die oplossingen, om de 
mogelijkheden… Probeer eens een vraag te formuleren: wat zijn nou eigenlijk de 
mogelijkheden? Want we zitten eigenlijk in de onmogelijkheden…, de vraag is 
constant: is er ergens een belemmering?” Ook helpend, hè! Ik heb tenslotte ook de 
vraag gesteld of zij denkt dat ASS helpend is binnen het uitoefenen van deze 
beroepen. Dus ik heb allebei de aspecten telkens belicht. “Oké, ja! Ja, dus dat! Het 
helpende! En vooral de mogelijkheden. Als je nou gaat kijken… nou, focus je een 
beetje op de mogelijkheden. Leuker! Ook nog! Nóg leuker!” Ik ben het met haar 
eens. Ik wil ook graag dat er een positievere kijk op komt, maar… ik moet natuurlijk 
wel allebei de aspecten bekijken. “Ja, absoluut! Zeker weten! En er zijn ook écht 
belemmeringen, dat is natuurlijk ook zo! Neem nou maar het maken van 
vriendschappen en zeker het mannetje vrouwtje, of mannetje mannetje, dat maakt 
me ook niet uit, maar… dat is lastig. Dat is ook zo!” 
 
Dus de belangrijke aanvulling is het richten op het positieve, maar geen vragen meer 
die ze mist? “Nu niet.” 
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Praten over beroep en ASS 
Hoe is het voor haar om te praten en na te denken over de combinatie van ASS met 
de sociale beroepen. “Dat doe ik iedere dag, ik doe niet anders, ook met studenten 
en hier. Met studenten dingen uitvogelen. Gisteren moesten ze bij mij in Maastricht  
voor het derde thema een presentatie houden. En dat vind ik echt leuk. Dan zitten 
neurotypen dingen te bedenken voor kinderen in de klas. We hebben natuurlijk 
binnen het primair onderwijs bijvoorbeeld… in een klas van 29 heb je er 
tegenwoordig zo 7 zitten. Niet alleen hoogfunctionerende ASS-ers, maar van alles en 
nog wat uit het zorgcircuit. Zij hebben dingen ontwikkeld voor die kinderen, zo van: 
wat moet ik doen als… Ze hadden een enige waaier gemaakt. Daarop kan ik 
helemaal van kicken, joh. Fantastisch! En dan uitproberen, hè!” Wie heeft dan 
precies die waaier ontwikkeld? “Onze studenten! Bijvoorbeeld voor het IvOO in 
Maastricht, die school voor autisten, daar is seksualiteit een heel hot item… dat je 
dan samen gaat zitten kijken… Ik ben dan altijd met die studenten mee bezig… en 
ga nou eens kijken bij die kinderen en… Ik ben ook NLP-coach. Ik doe heel veel met 
NLP, ook met die ASS-ers. Hartstikke leuk!” 
 
Netwerken 
Ik zou ten behoeve van het onderzoek nog wat meer mensen willen interviewen. 
Waarin ik met name nog wat mis zijn mensen met ASS binnen een sociaal beroep. 
Weet zij misschien nog iemand die ik misschien mag interviewen? “Jaha, maar dan 
moet je wel naar Maastricht.” Al moet ik het hele land door! 
 
“Op de IvOO in Maastricht zit een van mijn studenten… Na de eerste keer dat hij les 
van me had, vroeg hij: “José, volgens mij heb je het over mij, hè?” Ik zei: “Nou nee. 
Hoezo?” “Godsamme, …” Nou, hij is een echte!” Hij herkende dus een hoop… “Oh, 
hij herkende zó veel! Maar hij heeft geen officiële diagnose, maar hij is er wel een.” 
Ze heeft van mij het wervingsbestand gekregen, is het een idee als zij dat aan hem 
doorstuurt met de vraag of hij met mij contact wil opnemen? “Ik zal het wel naar hem 
doorsturen!” 
 
Bedanken 
Dan kom ik bij het laatste stukje, namelijk dat ik haar heel graag wil bedanken voor 
de medewerking aan dit interview. “Ja, leuk!” 
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