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Vriendschap wordt vaak omschreven als een
relatie die een aantal sociale behoeften vervult, zoals intimiteit, aﬀectie en kameraadschap. Onderzoek wijst uit dat mensen met
autisme vriendschap als iets waardevols beschouwen en dat ze vaak gemotiveerd zijn om
vriendschapsrelaties met anderen aan te gaan.

Maar toch hebben ze heel wat moeite om dit
te realiseren. Met dit pakket (handleiding +
werkboek) wil de auteur zowel kinderen en
jongeren als hun begeleiders en therapeuten
handvaten bieden om samen op zoek te gaan
naar de betekenis en invulling van vriendschapsrelaties voor mensen met autisme.
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Het werkpakket Vriendschap. Een gps op Mars biedt
de mogelijkheid om op vraag van het kind of de
jongere de besproken vriendenkring te verstevigen
en eventueel uit te breiden. Thema’s als plagen en
pesten, conflicten oplossen, de gevaren van het internet en ‘neen’ zeggen tegen vrienden krijgen voldoende plaats in het boek, waarbij telkens ruimte is
voor individualisering.
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De vorm van het werkboek laat toe dat er gewerkt
wordt met verschillende modules. Delen kunnen
worden weggelaten en optionele delen kunnen worden toegevoegd, waardoor er heel wat mogelijkheden ontstaan om te diﬀerentiëren. De bruikbaarheid
van het pakket is dan ook erg breed. Het biedt enerzijds voldoende houvast, maar leent zich anderzijds
probleemloos tot een flexibele en geïndividualiseerde aanpak met ruimte voor een creatieve invulling.
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‘Een goede raad voor wie vastloopt
in het begeleiden van kinderen
en jongeren met autisme met
betrekking tot vriendschapsrelaties:
Probeer om te draaien en neem dit
pakket mee aan boord.’
Herbert Roeyers
Hoogleraar ontwikkelingsstoornissen,
Universiteit Gent

Orthopedagoge Kathleen Peeters wordt reeds 10 jaar
geboeid door autisme. Door haar studies, vrijwilligerswerk en werkervaring, maar vooral door haar
vriendschapsrelaties met jongeren met autisme verbreedde ze haar blik en besloot ze in de pen te kruipen voor deze publicatie. Kathleen is werkzaam bij de
Oost-Vlaamse thuisbegeleidingsdienst voor autisme
Tanderuis vzw en zet zich daarnaast ieder weekend in
als PAB-assistente voor een jongere met autisme.
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