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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. 

In deze training staan de doelen van de 

jongere centraal: wat de jongere wil 

bereiken en wat belangrijk is voor de 

jongere. In de training leren we hoe de 

jongere zijn of haar doelen kan bereiken, 

en hoe de jongere omgaat met tegenslag 

als het even niet lukt. 



01. 
Wat houdt deze 
training in?

De 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 wordt de jongere 

mede ondersteund door een 

buddy/maatje; iemand die de jongere 

goed kent, en die hij of zij zelf uitkiest. De 

buddy helpt om de dingen die geleerd 

worden in de training ook toe te passen 

in het dagelijks leven.



De training is gebaseerd op het werk 
“Zelfregulatie bij jongeren met 
autisme” van Jeroen Bartels

Jeroen Bartels heeft een 

groepstraining ontwikkeld 

voor jongeren met 

autisme. Deze training is 

vooral gericht op 

boosheid. Bij ROOZ zien 

we ook veel jongeren met 

autisme die wel moeite 

hebben met het reguleren 

van emoties, maar dit niet 

per se ‘labelen’ of 

herkennen als boosheid. 

Ook wilden wij hier niet 

de nadruk op leggen, 

omdat de training ook 

effectief is gebleken bij 

internaliserende 

emotieregulatie en niet 

alleen bij 

externaliserende

boosheid.



“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 de 

jongere gemotiveerd is om te leren. Wordt de jongere opgegeven door 

iemand anders voor deze training? Dan gaan we met de jongere in 

gesprek om te checken of hij of zij het ook zelf graag wil. 

De training kan zeer helpend zijn wanneer een jongere vastloopt in 

school, stage, werk of thuis door moeilijkheden in de emotieregulatie. 

Deze zaken zijn te herkennen aan conflicten met gezaghebbenden 

(baas op werk, leraren op school), problemen in sociale contacten met 

leeftijdsgenoten of veel in conflict zijn met zichzelf (zaken niet eerlijk 

vinden en hier veel spanning of onrust van ervaren).

02.
Voor wie is de training?

7



03. 
Wat kan de jongere na de training?
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Als de jongere klaar is met de training:

1. Weet hij/zij van zichzelf hoe zijn/haar boosheid, frustratie of 

gevoel van onrecht ontstaat, en hoe gedachten daarbij een rol 

spelen. 

2. Leert de jongere deze emoties herkennen in het lichaam zodat 

hij/zij op tijd weet dat hij/zij boos/gefrustreerd is.

3. De jongere weet hoe hij/zij het beste om moet gaan met die 

boosheid, frustratie of het gevoel van onrecht, zodat emoties het 

halen van eigen doelen niet in de weg staat. 

4. De sociale vaardigheden die de jongere leert, helpen om goed 

om te gaan met andere mensen, zodat de jongere, ook al is hij/zij 

gefrustreerd, weet hoe hij/zij het beste te reageren zodat de 

doelen nog steeds haalbaar zijn.

De jongere hoeft dit niet helemaal alleen te doen, de trainers en de 

buddy ondersteunen hierbij.



De training heeft 10 bijeenkomsten. Eén keer in de twee weken is er 

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

terugkomavond. De inhoud van de bijeenkomsten is gebaseerd op 

het boek “Zelfregulatie bij jongeren met autisme”.

Tussen de bijeenkomsten door krijgt de jongere 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 krijgt de jongere van 

Stichting ROOZ.

Daarnaast is een intakegesprek onderdeel van de training. Dit om 

motivatie bij de jongere te peilen, doelen te formuleren, kennis te 

maken met de trainers en het boek te overhandigen.
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04.
Wat doet een jongere tijdens de 
training?



Intakegesprek

Januari 2022

Het intakegesprek is met 

één of twee trainers. 

Hierdoor weet de jongere 

direct wie zijn 

aanspreekpunt(en) zijn.

Tijdens het intakegesprek 

vragen/bespreken we:

1. Wie hij/zij is

2. Motivatie van de jongere

3. Wat de belangrijkste 

doelen zijn

Hier mogen de ouders, de  

aanmelder of iemand 

anders die de jongere kiest 

bij zijn. Als er al een buddy 

is gekozen, moedigen we 

aan deze mee te nemen 

naar het gesprek.

Tijdens het intakegesprek 

krijgt de jongere het 

werkboek van ons en de 

eerste huiswerkopdracht.

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 

is er een eindgesprek 

met  buddy en/of 

ouders.

Om het geheugen 

van de jongere na 

twee maanden nog 

een keer op te 

frissen, hebben we 

een terugkomavond. 

Ook hier verwachten 

we dat de jongere 

erbij is. We horen dan 

hoe het gaat met de 

doelen, en wat de 

jongere makkelijk of 

moeilijk vindt. 

We helpen de jongere 

nog een laatste keer 

op weg als dat nodig 

is. 
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05.
Wanneer is de training?



06. 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 iets te eten tussendoor. De 
jongere hoeft dit dus niet zelf mee te 
nemen, maar het mag natuurlijk wel. 

De jongere zorgt ervoor dat hij/zij de 
huiswerkopdracht steeds hebt gedaan, 
Als het niet lukt, moet hij/zij dit minimaal 
één week voor de volgende 
bijeenkomst doorgeven aan één van de 
trainers.

Je kan de trainers bereiken via:

Telefoonnummer trainer 1

Telefoonnummer trainer 2

Bij de jongere thuis

Het is heel belangrijk om ook thuis te 
oefenen!

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

Deze formulieren helpen de jongere om 
naar de situatie te kijken, en we gaan ze 
ook bespreken tijdens de bijeenkomsten. 
Het is belangrijk dat de jongere de twee 
ingevulde zelfregulatieformulieren 
meeneemt tijdens elke bijeenkomst.

Als de jongere dit lastig vindt, kan hij/zij om 
hulp vragen bij één van de trainers, of bij 
de buddy.

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



07. 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 de 

jongere, buddy/ouders en trainer(s)

Datums en tijden bijeenkomsten

Eindgesprek: in overleg met jongere, 

buddy/ouders en trainers(s)

Terugkombijeenkomst: datum en tijd

Waar

De gesprekken en bijeenkomsten 
zijn bij Stichting ROOZ, adres

Huiswerkopdrachten maakt de 
jongere in zijn eigen tijd.

Waarom

Beter om leren gaan met eigen 
emoties, een jongere helpen om zijn 
eigen doelen te realiseren.



08. Doel(en) 
behaald

Het uiteindelijke doel van de training is 

dat de jongere zelfstandig zijn of haar 

doelen kan behalen, zodat de jongere 

lekker in zijn/haar vel zit en trots kan zijn 

op zichzelf. Zelfredzaamheid en 

zelfvertrouwen wordt hierdoor vergroot.

Daarnaast heeft de training het 

bijkomende voordeel dat er in kleine 

groepen (minimaal 3, maximaal 6) 

deelnemers wordt gewerkt. Hierdoor 

komt de jongere in aanraking met 

lotgenoten en laat het de jongeren op 

een natuurlijke manier oefenen met 

sociale vaardigheden. Door de inzet van 

de buddy, wordt het geleerde 

makkelijker gegeneraliseerd in het 

dagelijks leven en blijf het geleerde 

langer hangen (hiervoor is ook de 

terugkombijeenkomst bedoeld).


