
Boekbespreking	  

Begeleid	  persoon	  met	  autisme	  levenslang	  
	  

	  “U	  bent	  de	  eerste	  die	  naar	  ons	  luistert”,	  zegt	  een	  moeder	  door	  de	  telefoon	  in	  tranen.	  Ze	  is	  niet	  de	  
enige	  die	  Herman	  de	  Neef	  –autismecoach	  en	  directeur	  van	  iQ	  Coaches–	  dit	  hoort	  zeggen.	  

De	  Neef	  baseert	  zich	  op	  de	  PILLAR-‐methode.	  Deze	  letters	  staan	  voor	  de	  pijlers:	  Presentie,	  Interactie,	  
Levenscoaching,	  Luisteren,	  Actie	  en	  Rust.	  

1. Presentie.	  Bij	  iemand	  met	  autisme	  is	  vaak	  sprake	  van	  innerlijk	  onrust	  en	  een	  gevoel	  van	  
onbehagen	  of	  onveiligheid.	  De	  coach	  sluit	  hierbij	  aan	  door	  goed	  te	  luisteren	  en	  present	  te	  
zijn.	  	  

2. Interactie.	  Iemand	  met	  autisme	  heeft	  moeite	  om	  gedrag	  van	  anderen	  goed	  te	  begrijpen,	  	  te	  
verklaren	  	  en	  te	  voorspellen.	  	  Dit	  heeft	  gevolgen	  voor	  de	  communicatie	  en	  leidt	  tot	  
conflicten,	  misverstanden,	  eenzaamheid.	  Een	  coach	  fungeert	  dan	  als	  tolk,	  bemiddelaar,	  
belangenbehartiger.	  Een	  coach	  helpt	  zijn	  cliënt	  en	  leert	  waar	  mogelijk	  hoe	  het	  aan	  te	  pakken.	  
Voorwaarde	  voor	  een	  goede	  relatie	  tussen	  coach	  en	  cliënt	  is	  vertrouwen.	  Hoe	  dit	  werkt	  bij	  
autisme	  wordt	  nader	  uitgewerkt.	  	  

3. Levenscoaching.	  Autisme	  heeft	  levensbrede,	  levenlange	  en	  levensdiepe	  gevolgen	  voor	  het	  
leven.	  Levensdiep	  verwijst	  naar	  vragen	  als:	  wat	  kan	  ik	  met	  mijn	  leven,	  wat	  wil	  ik.	  Wat	  past	  bij	  
mij.	  Deze	  pijler	  vertegenwoordigt	  de	  innerlijke	  behoefte	  van	  vrijwel	  alle	  mensen	  naar	  
zingeving:	  ofwel	  van	  betekenis	  willen	  zijn	  voor	  zichzelf	  en	  anderen.	  
Veel	  mensen	  met	  autisme	  zien	  dat	  anderen	  zonder	  autisme	  hun	  leven	  zelfstandig	  vorm	  en	  
richting	  geven.	  Mensen	  met	  autisme	  ervaren	  daarbij	  een	  existentiële	  pijn:	  waar	  ze	  zien	  dat	  
anderen	  dat	  doen	  en	  kunnen,	  zijn	  zij	  voor	  het	  realiseren	  hun	  eigen	  autonomie	  afhankelijk	  van	  
anderen.	  De	  coach	  die	  vanuit	  de	  PILLAR-‐methode	  werkt,	  heeft	  ook	  aandacht	  voor	  deze	  
existentiële	  kant.	  Daarbij	  zal	  de	  coach	  uiteraard	  de	  levensbeschouwelijke	  normen	  en	  
waarden	  van	  zijn	  cliënt	  meenemen	  en	  respecteren.	  

4. Luisteren.	  Door	  autisme	  hebben	  mensen	  moeite	  met	  het	  houden	  van	  overzicht.	  Dit	  werkt	  
door	  in	  het	  gehele	  leven.	  Door	  goed	  te	  luisteren	  en	  te	  analyseren	  kan	  de	  coach	  de	  
problematiek	  van	  zijn	  cliënt	  in	  kaart	  brengen.	  

5. Actie.	  	  Mensen	  met	  autisme	  hebben	  vaak	  moeite	  met	  veranderingen.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  zij	  wel	  
inzien	  dat	  zij	  moeten	  veranderen,	  maar	  er	  niet	  toekomen.	  De	  huidige	  samenleving	  doet	  een	  
steeds	  groter	  appèl	  op	  het	  eigen	  initiatief	  en	  de	  eigen	  verantwoordelijkheid.	  Mensen	  met	  
autisme	  willen	  graag	  hun	  verantwoordelijkheid	  nemen,	  maar	  verzanden	  in	  hun	  actie.	  Dat	  
willen	  zij	  niet	  zo,	  maar	  zij	  kunnen	  het	  niet.	  Een	  aanpak	  hiervoor	  kan	  bestaan	  in	  het	  voordoen	  
en	  het	  laten	  nadoen.	  Daarbij	  maakt	  de	  coach	  gebruik	  van	  strategieën	  zodat	  de	  cliënt	  
uiteindelijk	  zelfstandig	  zijn	  taak	  kan	  oppakken.	  

6. Rust.	  Stressgevoeligheid	  is	  een	  last	  voor	  veel	  mensen	  met	  autisme.	  De	  aanpak	  door	  middel	  
van	  PILLAR-‐methode	  brengt	  rust.	  rust	  bij	  de	  cliënt,	  rust	  bij	  de	  omgeving	  (ouders,	  partner).	  
Aan	  de	  hand	  van	  de	  PILLAR-‐methode	  leert	  de	  cliënt	  ook	  beter	  stress	  te	  hanteren.	  

	  



De	  PILLAR-‐methode	  kan	  de	  vicieuze	  cirkel	  doorbreken	  waar	  mensen	  door	  hun	  autisme	  zich	  in	  kunnen	  
bevinden.	  Ook	  mensen	  met	  autisme	  bij	  wie	  het	  gedrag	  een	  struikelblok	  in	  het	  leven	  is,	  of	  die	  
weerstand	  hebben	  tegen	  begeleiding,	  hebben	  baat	  bij	  PILLAR-‐werkwijze,	  aldus	  De	  Neef.	  

De	  uitgangspositie	  is:	  één	  cliënt	  heeft	  één	  coach.	  De	  kracht	  daarvan	  is	  dat	  een	  coach	  op	  alle	  
levensterreinen	  van	  het	  leven	  ondersteuning	  kan	  bieden.	  Die	  richt	  zich	  op	  onder	  meer	  
administratieve	  ondersteuning,	  praktische	  ondersteuning	  bij	  koken,	  schoonmaken	  en	  succesvol	  te	  
zijn	  met	  studie	  en	  werk.	  

De	  begeleiding	  is	  nodig	  in	  alle	  levensfasen,	  omdat	  elke	  fase	  andere	  vaardigheden	  vereist,	  stelt	  De	  
Neef.	  Bij	  deze	  levensbrede	  begeleiding	  gaat	  het	  om	  bijvoorbeeld	  werk,	  scholing,	  wonen	  ,	  financiën,	  
gezondheid,	  sociale	  relaties,	  recreatie	  en	  hobby’s.	  Soms	  gaat	  de	  coach	  	  samen	  met	  de	  cliënt	  
boodschappen	  doen,	  naar	  het	  werk	  of	  naar	  school.	  Dit	  ”leren	  op	  locatie”	  is	  effectief.	  “Omdat	  het	  
direct	  gebeurt	  kan	  je	  er	  meteen	  samen	  op	  reflecteren”,	  schrijft	  De	  Neef.	  De	  cliënt	  leert	  het	  geleerde	  
in	  de	  ene	  situatie	  ook	  toe	  te	  passen	  onder	  andere	  omstandigheden.	  Het	  boek	  biedt	  voor	  ouders	  en	  
partners	  van	  mensen	  met	  autisme	  veel	  herkenning.	  

N.a.v.	  ”Op	  weg	  naar	  rust,	  De	  PILLAR-‐methode	  voor	  levensbrede	  begeleiding	  bij	  autisme”,	  door	  
Herman	  de	  Neef,	  uitg.	  Inspired	  Quality	  Publishers;	  Amsterdam,	  2012;	  ISBN	  978	  90	  819659	  0	  3;	  190	  
blz.;	  €	  25,00.	  

	  

www.iqcoaches.nl	  voor	  meer	  informatie.	  Wilt	  u	  meer	  informatie	  over	  de	  PILLAR-‐methode,	  dan	  
bent	  u	  welkom	  op	  D.V.	  2	  april	  om	  19.45	  uur	  in	  de	  Eben	  Haëzerkerk,	  Zonnedauw	  8	  te	  Apeldoorn,	  en	  
op	  10	  april	  in	  de	  gereformeerde	  gemeente,	  Ploegwei	  1	  in	  Barendrecht.	  

	  

Jenneke	  Wolvers-‐ten	  Hove	  


