
©2020 Be You support 
KVK: 75577542 
SKJ: 140016535 
Laura-beyou@outlook.com 
Tel.: 06-41 714 285 
www.beyousupport.nl 

 

Gespreksonderwerpen voor het begeleiden en bijstaan van mensen  

    met autisme in de coronacrisis 
       Ga voor meer tips naar www.beyousupport.nl  

 

   

 

 

 

 

 

Algemeen: 

1. Hoe gaat het?  

2. Hoe voel je je?  

3. Hoe is de thuissituatie? 

4. Zijn er specifieke dingen gebeurd  

   waar je over wil spreken? 

5. Waar zie je tegen op? 

 

School:  

1. Hoe gaat het op school? 

2. Wat gaat goed?  

3. Wat vind je moeilijk? (Plan maken) 

4. Hoe gaat het met je huiswerk 

(Plannen) 

5. Heb je begeleiding nodig? 

   

Werk: 

1. Hoe gaat het op het werk?  

2. Wat gaat er goed?  

3. Waar loop je tegen aan? (oplossing) 

4. Heb je begeleiding nodig? 

 

Administratief: 

1. Heb je nog belangrijke post of mail 

     ontvangen?  

2. Heb je hier hulp bij nodig? 

 

 

 

Sociale contacten: 

1. Wie heb je gesproken van je vrienden 

     en of  familie?  

2. Hoe gaat het met je familie? 

3. Plannen van sociale contacten. 

4. Kunnen zij wat voor jou betekenen?  

 

 

Dagbesteding: 

1. Hoe was je dag?  

2. Wat heb je gedaan vandaag?  

3. Wat was positief? 

4. Wat had je graag anders willen zien  

     of doen? 

5. Wat ga je morgen doen? 

6. Zorg dat de planning bekent is. 

 

 

Gezondheid: 

1. Voel je je fit?  

2. Ben je nog in beweging geweest  

    vandaag?  

3. Wat heb je gegeten?  

4. Wat ga je morgen eten? 

     (stimuleer zelf koken) 

 

   

 

 

 

Vrije tijd / ontspanning: 

1. Wat heb je vandaag gedaan om te  

     ontspannen? 

2. Wat ga je morgen doen om te  

    ontspannen?  

3. Ben je buiten geweest?  

4. Heb je nog een sportactiviteit gedaan? 

5. Op welke manier ga je je zelf (positief)  

    uitdagen? Waar je energie van krijgt. 

 

Koetjes en kalfjes: 

1. Heb jij een bucket list?  

2. Heb je vakantieplannen? 

3. Waar ben je opgegroeid? Hoe was je 

kindertijd? 

4. Wat zijn je mooiste herinneringen van 

vroeger? 

 

Gevoelens en meningen? 

1. Neem je de tijd om je eigen gedrag te 

    reflecteren? 

2.Geloof jij alles wat er op het nieuws  

    wordt gezegd? 

3. Hoe gaat het met ‘self care’? Zeg je wel  

     eens nee? 

 

 

 

 

 

Ervaringen: 

1. Hoe zou jij jezelf als persoon  

    beschrijven? 

2. Welke ervaringen hebben je gemaakt tot 

     wie je nu bent? 

3. Hoe ga je om met je angsten? 

 

 

Passie en inspiratie: 

1. Waar ben je goed in? 

2. Waar krijg jij het meeste voldoening  

     van? 

3. Wat zijn de eigenschappen die je in  

     anderen bewonderd? 

4. Wat is het grootste doel en/of uitdaging  

     in de leven? 

5. Waar draait het leven om volgens jou? 

 

 

Afsluiten: 

1. Samenvatten en afspraken herhalen. 

2. Maak zo nodig een puntsgewijs verslag 

3. Altijd positief afsluiten. 
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