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01. 
Wat houdt deze 
training in?

De training “Emotieregulatie bij jongeren met 

autisme” leert jongeren met autisme beter 

om te gaan met boosheid, onrecht en 

frustratie. 

Herken je dat? Dat dingen oneerlijk verlopen 

en je toch geen gelijk krijgt? Misschien krijg 

je daardoor wel eens conflicten en dan 

bereik je nog niet wat je wilde bereiken!

In deze training staan jouw doelen centraal: 

wat jij wil bereiken en wat jij belangrijk vindt. 

Wij leren jou hoe je deze doelen kan 

bereiken, en hoe je omgaat met tegenslag 

als het even niet lukt. 



01. 
Wat houdt deze 
training in?

Deze training bestaat uit verschillende 

onderdelen:

1. Wie ben jij en wat zijn jouw doelen?

2. Omgaan met tegenslagen

3. Sociale vaardigheden om je doelen te 

bereiken

4. Toepassen van wat je geleerd hebt in het 

dagelijks leven

Tijdens de training word je ondersteund door 

een buddy/maatje; iemand die jij goed kent 

en die je zelf uitkiest, die jou helpt om de 

dingen die je in de cursus geleerd hebt ook 

toe te passen als je thuis bent, op school, of 

op een andere plek. 

Weet je niet wie je kan vragen om je buddy 

te zijn? Neem contact met ons op, dan 

zoeken we naar een oplossing!



“Moeilijkheden zijn toch gewoon 
maar dingen om te overwinnen.” –
Sir Ernest Henry Shackleton



Deze training is bedoeld voor jongeren tussen de 15 en 21 jaar, die 

een diagnose autisme hebben of een vermoeden daarvan.

Toch is het belangrijkste om mee te doen aan deze training dat je 

gemotiveerd bent om te leren. Word je voor deze training opgegeven 

door iemand anders? Dan gaan we met je in gesprek om te checken 

of jij het óók zelf graag wilt. Het is namelijk heel moeilijk om deze 

cursus met succes te doorlopen als je er eigenlijk geen zin in hebt.

Je kunt erachter komen of je gemotiveerd bent, door te bedenken wat 

jouw doelen zijn. Misschien wil jij wel heel graag zonder conflicten je 

school afmaken, of wil je graag (meer) vrienden maken, maar lukt dat 

niet omdat je steeds conflicten krijgt. Of vind je het moeilijk om om te 

gaan met een baas op je (bij)baan, omdat je bepaalde dingen niet 

eerlijk vindt, maar wil je heel graag dat dat anders is. 

Heb het idee dat deze training wel wat voor je zou kunnen zijn, maar 

vind je het moeilijk om je doelen te bepalen, we helpen je graag op 

weg!

02.
Voor wie is de training?
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03. 
Wat kan je na de training?
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Als je klaar bent met de training:

1. Weet je van jezelf hoe jouw boosheid, frustratie of gevoel van 

onrecht ontstaat en hoe jouw gedachten daarbij een rol spelen. 

2. Leer je deze emoties herkennen in je lichaam, zodat je op tijd 

weet dat je boos/gefrustreerd bent.

3. Je weet hoe je het beste om kan gaan met die boosheid, 

frustratie of het gevoel van onrecht. Zo staan de emoties het 

halen van jouw doelen niet in de weg. 

4. De sociale vaardigheden die je leert, helpen je om goed om te 

gaan met andere mensen. Je kan je doelen, ook al ben je 

gefrustreerd, nog steeds halen, omdat je weet hoe je het beste 

kan reageren.

Je hoeft dit niet helemaal alleen te doen, wij als trainers en jouw 

buddy ondersteunen je hierbij.



04.
Wie zijn de trainers?

Yvonne Broeks Linsey Dijker-Pico
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De training heeft 10 bijeenkomsten. Het is belangrijk dat je bij alle 

bijeenkomsten aanwezig kan zijn. Eén keer in de twee weken is er 

een bijeenkomst. Twee maanden na de laatste bijeenkomst is er een 

terugkomavond. Het is belangrijk dat je daar ook bij bent.

Tussen de bijeenkomsten door krijg je steeds huiswerk. Dat huiswerk 

is het invullen van twee “zelfregulatieformulieren” en het lezen van 

een hoofdstuk uit het boek “Zelfregulatie bij jongeren met autisme”. 

Dit boek, en de zelfregulatieformulieren krijg je van ons. De uitleg 

over hoe je deze moet invullen, krijg je tijdens de eerste bijeenkomst.

Als iets niet lukt, of als iets heel lastig is tijdens de training, laat het 

ons dan weten! Wij zijn er voor jou om je te ondersteunen. Het is 

belangrijk om hulp te vragen!
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05.
Wat moet je doen tijdens de 
training?



We werken tijdens de training met dit 
werkboek. Deze krijg je van ons 
tijdens het intakegesprek.

Misschien vraag je 

je af: Waarom heet 

de training 

“emotieregulatie” 

en het boek 

“Zelfregulatie”?

Antwoord: Wij 

vonden 

“emotieregulatie” 

een duidelijker 

woord, omdat je 

dan meteen weet 

dat de cursus gaat 

over hoe je moet 

omgaan met 

emoties. De 

onderwerpen 

waarover we het 

meestal zullen 

hebben zijn 

boosheid, onrecht 

en frustratie, zoals 

ook op het boek 

staat.



Intakegesprek

december 2021

Je begint met een 

intakegesprek met 

één of twee van de 

trainers. 

We stellen je 

vragen over:

1. Wie je bent

2. Jouw motivatie

3. Wat je 

belangrijkste 

doelen zijn (of 

we helpen je met 

ze te formuleren)

Hier mogen je 

ouders, aanmelder 

of iemand anders 

die jij kiest bij zijn. 

Als je een buddy 

hebt gekozen, is het 

heel goed om deze 

mee te nemen 

tijdens het 

intakegesprek!

Bijeenkomsten

31 oktober

14 november

30 november

14 december

23 december

14 januari

30 januari

14 februari

28 februari

14 maart

Terugkomavond

20 mei

Na de bijeenkomsten 

heb je een 

eindgesprek met je 

buddy en/of je ouders. 

Daarna zul je het zelf 

met je buddy gaan 

doen. 

Om je geheugen na 

twee maanden nog 

een keer op te frissen, 

hebben we een 

terugkomavond. Ook 

hier verwachten we dat 

je erbij bent. We horen 

dan van jullie hoe het 

gaat met je doelen, en 

wat je makkelijk of 

moeilijk vindt. 

We helpen je nog een 

laatste keer op weg als 

dat nodig is. 

06.
Wanneer is de training?



07. Waar is de training?

Bij Stichting ROOZ

Alle bijeenkomsten vinden op 
maandagavonden tussen 19.00u tot 
20:30u plaats bij Stichting ROOZ.

Het adres is:

Horalaan 5-G3, Ede

We hebben een grote woonkamer tot 
onze beschikking. 

Er is altijd een pauze met wat te 
drinken en te eten tussendoor. Je 
hoeft dit dus niet zelf mee te nemen, 
maar het mag natuurlijk wel. 

Zorg ervoor dat je je 
huiswerkopdracht steeds hebt 
gedaan. Lukt dit niet? Geef het dan 
op tijd (minimaal één week voor de 
volgende bijeenkomst) aan bij één 
van de trainers.

Je kan de trainers bereiken via:

Telefoonnummer trainer 1

Telefoonnummer trainer 2

Bij jou thuis

Het is heel belangrijk om ook thuis te 
oefenen!

Je vult daarom tussen de 
bijeenkomsten steeds twee 
zelfregulatieformulieren in. Dit zijn 
formulieren waarop je een 
gebeurtenis beschrijft waarin je 
gefrustreerd of boos was, of waarin 
je iets oneerlijk vond. 

Deze formulieren helpen je om naar 
de situatie te kijken. We gaan ze ook 
bespreken tijdens de bijeenkomsten.

Als je dit lastig vindt, kan je om hulp 
vragen bij één van de trainers, of bij 
je buddy.

We geven het huiswerk niet voor 
niets. Juist omdat je dit thuis doet, 
helpt dit om de vaardigheden die je 
leert tijdens de cursus te 
‘generaliseren’: dit betekent dat je ze 
niet alleen kan tijdens de training, 
maar ook als de training weer is 
afgelopen!



08. Samenvatting

Wie

Jongeren met autisme, tussen 

de 16 en 21 jaar, die zélf 

gemotiveerd zijn om hun doelen 

te halen.

Wat

1 intakegesprek

10 bijeenkomsten

1 eindgesprek

1 terugkombijeenkomst

Huiswerk

Wanneer

Intakegesprek: in overleg met 

jouw buddy/ouders en trainer(s)

Datums en tijden bijeenkomsten

Eindgesprek: in overleg met 

jouw buddy/ouders en 

trainers(s)

Terugkombijeenkomst: datum 

en tijd

Waar

De gesprekken en 
bijeenkomsten zijn bij 
Stichting ROOZ, adres

De rest doe je thuis.

Waarom

Beter om leren gaan met je 
eigen emoties, helpt jou om je 
eigen doelen te halen.



09. Doel(en) 
behaald

Het uiteindelijke doel van de training is 

dat jij jouw persoonlijke doelen kan 

behalen, zodat jij lekker in je vel zit en 

trots kan zijn op jezelf. 

We hopen je snel te zien bij de training, 

en wensen je alvast heel veel succes en 

plezier!

Groetjes, de trainers.


