
 
 
 

 
 
 

 
 

Autisme… 
 

begeleiding en ondersteuning 
 
 
 
 
 
 
 

Communicatie 
Coaching en levensloopbegeleiding 

Voor pubers 
En hun ouders 

 
 

 

 

 

Persoonlijke begeleiding 

 

 
 
 

 autisme heb je je leven lang 
soms is dat geen probleem 
soms heb je hulp nodig 
 

 met het veranderen van je leeftijd 
wordt de wereld steeds 
ingewikkelder 
soms is dat geen probleem 
soms heb je hulp nodig 
 

 je verschillende leefwerelden 
-thuis, school, vrienden, clubs- 
vragen allemaal een verschillende 
rol van jou 
soms is dat geen probleem 
soms heb je hulp nodig 
 

 je vaardigheden toepassen in een 
nieuwe situatie 
soms is dat geen probleem 
soms heb je hulp nodig 
 
 

 
Levensloopbegeleiding op díe 
momenten dat je het zelf even 
niet kunt 
 

Coping 
 

 
 
 

 sommige dingen zijn gewoon niet 
op te lossen; daar moet je mee 
leren leven 
 

 soms heb je aansporing en 
aanwezigheid nodig om de dingen 
te doen die nodig zijn 
 

 soms heb je iemand nodig die jou 
helpt om te focussen op wat 
belangrijk is 
 

 soms heb je iemand nodig die met 
je meeloopt omdat je zelf de weg 
niet weet 
 
 
 

 
 

∗ Lidy Derksen is de stok achter 
je deur 

∗ Als je geleidehond loopt zij 
met je mee en wijst je de weg 
Coping en management om je 
eigen weg te kunnen gaan  
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Communicatie 
 

 
 

 
 het gebruiken van woorden om je 

gedachten te uiten  
terwijl je gedachten een doolhof 
zijn 
 

 hulp vragen 
terwijl je niet weet wat je niet weet 
 

 rekening houden met een ander 
terwijl je niet kunt invoelen wat die 
ander denkt en voelt 
 

 de juiste woorden en houding 
kiezen bij je rol als leerling, 
klasgenoot, broer of zus, 
kleinkind, teamgenoot, enz. 
terwijl je niet weet dat bij iedere 
rol een ander gedrag kan horen 
 

∗ Lidy Derksen is tolk voor 
mensen met autisme 

∗ Zij helpt mensen elkaars taal 
te verstaan en te spreken  

∗ Zij helpt ouders om afspraken 
te maken met hun kinderen  
 

Huiswerkcoaching 

 

 
 
 

 om je huiswerk te kunnen doen is 
er een verbinding nodig tussen 
school en thuis  
 

 om te kunnen onthouden moet je 
de juiste strategie gebruiken  
 

 om je schoolwerk te kunnen doen 
moet je de vraagstelling begrijpen 
 

 om je toetsen te kunnen maken 
moet je kunnen voorspellen wat je 
docent wil weten  
 

 om overzicht en structuur te 
krijgen moet je plannen en 
organiseren en je agenda beheren 

 

∗ Op maandag-, woensdag- en 
donderdagmiddag kom je 
naar Bergweg 2 in Terborg 

∗ Je krijgt hulp om op een 
efficiënte manier te leren 

De begeleider zorgt voor 
omstandigheden waarbij je 
geconcentreerd kunt werken 

Contact 
 

Lidy Derksen 
begeleiding en ondersteuning 
bij autisme  
 
Bergweg 2 
7061 DJ  Terborg 
 
mobiel  06-12936396 
mail          info@lidyderksen.nl 
website www.lidyderksen.nl
  

 
 

 
KvK 09162356 
AGB 98990161 
 
aangesloten bij:  

 Autismespecialisme  
 Branchevereniging Kleinschalige Zorg 
 Sorg voor Zorg 
 Klachtenportaal 
 Mijn Keurmerk 

 
 JW en WMO gecontracteerd 
 ZPOké gecertificeerd 
 SKJ geregistreerd 
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