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Dit ging er vooraf
Tijdens mijn jeugd begon ik een rijke fantasie te ontwikkelen die nooit is
weggegaan. Hierdoor was ik altijd geïntrigeerd door het feit dat iedereen op zijn
of haar eigen manier denkt. Gedurende mijn studie Kunst & Economie aan de
HKU merkte ik dat dit nog steeds iets is wat mij energie geeft. Het samenwerken
met mensen vanuit een eigen specialisme maakte dat ik mij als toekomstig
creatief manager als een vis in het water voel.
De keuze voor mijn afstudeerrichting Visual Art and Design Management kwam
dan ook niet als verrassing. Het bedenken, in beeld brengen, ontwikkelen en
uitvoeren van concepten die ieder uniek waren past perfect bij mij. In de vele
projecten die ik heb mogen doen heb ik mijn kwaliteiten kunnen uitdiepen en
valkuilen kunnen ontdekken.
In september 2017 begon de lange reis van mijn afstudeertraject, waarin ik mijn
echte fascinatie ging opzoeken. Tijdens deze zoektocht kwam de ‘kleine ik’ weer
om de hoek kijken, die vol verwondering naar voorbijgangers kon staren met
de vraag Waar zullen ze toch heen gaan? Het benutten van andermans krachten
en kwaliteiten heeft ervoor gezorgd dat ik samenwerken altijd erg positief heb
ervaren. Helaas zijn er nog steeds mensen die buiten de maatschappij worden
geplaatst. In mijn onderzoeksperiode kwam ik erachter dat mensen met autisme
vaak niet worden begrepen, waardoor heel veel talent niet wordt benut. Om
deze reden besloot ik van oktober 2017 tot januari 2018 mij te verdiepen in deze
groep mensen, waarna ik in februari 2018 startte met mijn onderzoeksproject:
het beeld van autisme.
Het was een lange weg, maar we zijn er. Met trots kan ik zeggen dat dit verslag
het resultaat is van de derde en laatste fase van deze reis. Een uitkomst van
een onderzoek naar mijn eigen kwaliteiten en hoe ik dit binnen de wereld van
autisme heb gevormd tot een project.
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Ik wil de mensen die hebben meegewerkt aan mijn onderzoek bedanken: Renate
Voormolen, Gerard van Wolferen, Gijs Horvers en Ingrid Timmer. In het bijzonder
wil ik Harry Lemmens bedanken, die mij vanuit ITvitae heeft geholpen om met
een scherpe blik naar dit project te blijven kijken. Ook wil ik mijn begeleider
vanuit de HKU Nynke Winkler Prins en mijn kringgroep bedanken, die mij hebben
geholpen om mijn eigen pad uit te stippelen richting mijn eindbestemming.
Zonder de mensen met autisme die hebben meegewerkt aan dit project had ik
het ook niet op deze manier af kunnen leveren, dus mijn grote dank hiervoor.
Allemaal in
Dezelfde ruimte
En toch
Gescheiden
Niet zichtbaar
Maar voor mij wel
Aparte bubbels
In één geheel
Afgesloten
Gesepareerd
Samen
Coherend

Daarnaast ben ik iedereen dankbaar
die mij heeft gesteund. Eeuwig durende
klaagzangen, enthousiaste telefoontjes,
irritante weetjes en ga zo maar door. Wat
fijn dat jullie nog steeds naar mij willen en
kunnen luisteren.

Vivian Meine
Utrecht
14.05.2018

Bubbelplastic
In het echte leven
Dat als het knapt
Alles laat samensmelten
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Even in het kort
Vanuit het idee om het begrip autisme positief in perspectief te plaatsen, ben ik mij
gaan richten op het creëren van een nieuwe invalshoek rondom beeldvorming.
De doelstelling van dit onderzoek is het creëren van een breder en eerlijker
beeld rondom mensen met autisme, waarbij de focus ligt op verhalen van echte
mensen (mensen die we niet in de media zien), om bewustwording te creëren
rond de huidige stand van zaken en het genereren meer begrip en respect voor
de onderzoeksgroep.
Het onderzoek dat is uitgevoerd heeft een kwalitatief karakter. Aan de hand
van de methode van design thinking heb ik op verschillende manieren naar
dit onderwerp gekeken. Zo heb ik gebruik gemaakt van zowel schriftelijke
bronnen als interviews met diverse experts, ervaringsdeskundigen en de
onderzoeksgroep, waarna ik mijn onderzoeksgroep via een enquête om
feedback heb gevraagd.
De beeldvorming rondom autisme is zeker eenzijdig. De media hebben grote
invloed op hoe men ergens naar kijkt en welke mening wordt gevormd. Als gevolg
hiervan worden mensen met autisme buiten de maatschappij geplaatst en worden
hun talenten niet serieus genomen. Door autisme in een breder perspectief te
plaatsen en te focussen op individuele kwaliteiten, kan ik concluderen dat het
mogelijk is om autisme vanuit een positieve hoek te benaderen, zonder dat deze
mensen opnieuw op een voetstuk worden geplaatst. Hierbinnen ligt nog wel de
kans om deze beeldvorming door te trekken naar de rest van de maatschappij.
Dit onderzoek is uitgevoerd en getest in een omgeving waar autisme een
bekend begrip is en waar men weet hoe ze dit moeten benaderen. Hierdoor
wordt de vraag of de beeldvorming een positieve uitwerking heeft op de rest
van de maatschappij helaas niet beantwoord. De focus van dit onderzoek lag
echter ook op het bieden van een nieuw perspectief en niet op het oplossen van
het grote probleem van de stereotyperende beeldvorming.
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Hoe het begon
September 2017: op zoek naar mijn fascinatie. Ik ben altijd al verwonderd
geweest over het feit dat opvoeding en achtergrond grote invloed hebben
op wie jij bent. Ineens moest ik weer denken aan het programma Het Is Hier
Autistisch van Filemon Wesselink (Wesselink, 2017), waarin ik Jelle gigantische
knikkerbanen zag maken. Erg knap als je bedenkt dat hij niks opschreef of
uitrekende, maar wel een werkend mechanisch bouwwerk kon maken. Wat mij
verbaasde was dat Jelle geen baan had. Hij vond het lastig om met zijn autisme
een passende werkgever te vinden. Dat riep bij mij wat vraagtekens op. Hoe kan
het dat iemand met zoveel talent geen baan heeft?
In de fase World heb ik mij dan ook gericht op de samenwerking tussen
werkgevers en werknemers met autisme. Ik heb onderzocht welke aspecten
belangrijk zijn binnen deze samenwerking en wat er nodig is voor een zo
optimaal mogelijke situatie. Met de hulp van diverse experts uit het werkveld en
mensen met autisme, ben ik me gaan verdiepen in dit onderwerp.
De kansen en mogelijkheden die ik naar aanleiding van mijn onderzoek in de
fase World heb gesignaleerd waren als volgt:
- Er zijn veel handvatten en bronnen te vinden om werkgevers te helpen bij
het implementeren van inclusief werkgeven. Uit de praktijk blijkt echter dat
dit nog weinig gebeurt. Een kans die ik hierbinnen zie is het creëren van
bewustwording binnen bedrijven, om ervoor te zorgen dat de drempel om
inclusief werkgeven toe te passen wordt verlaagd.
- Naast het creëren van bewustwording, maak ik ook op uit mijn bevindingen
dat mensen met autisme niet weten waar zij moeten beginnen met het
zoeken van een baan. Daarnaast zeggen de meesten het lastig te vinden
om een sollicitatieprocedure door te gaan en dan met name om een
sollicitatiegesprek te voeren. Een kans die ik hierbinnen zie is het bieden
van een vast werkkader van waaruit iemand met autisme kan handelen om
de sollicitatieprocedure beter te kunnen overzien.
- Wat mij ook erg opviel is dat beide partijen (de werkgevers en mensen met
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autisme) het lastig vinden waar ze elkaar kunnen vinden en hoe ze elkaar kunnen
informeren over wat zij de andere partij te bieden hebben. Via verschillende
partijen als de UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) en
AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) kunnen ze aangeven
dat ze iets willen doen met inclusief werkgeven, maar dit proces blijkt
een erg lange weg. De kans die ik hierbinnen zie is ervoor zorgen dat de
actieve rol van de tussenpartij minder intensief wordt. Door vanuit een grote
organisatie als de AWVN een initiatief op te richten waar werkgever en
werknemer elkaar kunnen vinden, hoeven beide partijen niet te zoeken naar
een extern bedrijf. Als er aan het begin van het verbindingsproces al een
filter wordt toegepast met wat de persoon met autisme aankan (bijvoorbeeld
qua hoeveelheid prikkels, hoeveelheid werkuren en hoeveelheid collega’s)
en wat de werkgever kan bieden (bijvoorbeeld een prikkelarme ruimte, een
vaste werkplek en flexibele werktijden) kan het proces ook sneller tot stand
worden gebracht.
Tijdens mijn presentatie over dit onderzoek kreeg ik feedback van mijn begeleider
Ruben Jacobs en tweede lezer Robert-Jan Hofhuis. Dit ging voornamelijk over
het feit dat mijn onderzoek grotendeels gaat over de gebieden waarop het fout
gaat binnen de samenwerking tussen werkgevers en werknemers met autisme,
en waar dus nog verbetering plaats kan vinden. Ze gaven mij de tip om mijn
project in de fase World & I een positievere insteek te geven en me dus meer
te richten op de kansen en mogelijkheden die ik naar aanleiding van mijn
onderzoek heb gesignaleerd. Ik ben contact gaan zoeken met verschillende
bedrijven of initiatieven die mij verder zouden kunnen helpen tijdens de laatste
fase van mijn afstudeertraject.
Ik kwam terecht bij ITvitae, een bedrijf wat mensen met autisme met een
achtergrond binnen de ICT-sector opleidt en helpt met het vinden van een
passende baan. (ITvitae, z.d.) Daar kwam ik in contact met Harry Lemmens, die
verantwoordelijk is voor de instroom van nieuwe deelnemers. Hij is al sinds de
start van ITvitae actief betrokken bij het bedrijf.
Harry legde mij uit wat ITvitae zo bijzonder maakt: “Wij richten ons expliciet op de
ICT- sector, omdat dit een sector is waar met veel nauwkeurigheid, routine en eigen
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projecten wordt gewerkt. Voor mensen met autisme is dit erg prettig. De mensen
met autisme die zich aanmelden bij ITvitae gaan eerst door een instroomtraject. Ze
dienen wel een basis te hebben binnen de ICT, want ITvitae biedt geen vierjarige
opleidingen om algemene ICT-kennis op te doen. Wel bieden we een opleiding
die de mensen de kans biedt om zich te specialiseren op een bepaald gebied
binnen de ICT.” Deze specialisaties zijn Software Tester, Software Developer,
Cyber Security Specialist - Ethical Hacker en Data Science professional. Ook
krijgen ze les in hoe ze verschillende situaties op het gebied van samenwerking
en communicatie kunnen aanpakken, zodat de werknemer zelf in staat is zich in
deze situaties staande te houden.
Waar Harry nog mogelijkheden voor ITvitae, en de rest van de autismesector,
ziet is de beeldvorming. Binnen de huidige maatschappij wordt een bepaalde
norm gehanteerd, waarvan wij verwachten dat iedereen daaraan voldoet. Als je
daarbuiten valt kost het de omgeving teveel tijd, moeite, geld en energie om jou
te betrekken. Harry is van mening dat we onze maatschappij duidelijk moeten
maken dat er veel te halen valt binnen het autismespectrum.
Deze visie deelde ik met Harry. In mijn kansen en mogelijkheden van mijn eerste
onderzoek kwam beeldvorming direct naar voren bij het eerste punt. De twee
andere kansen die ik had gesignaleerd waren meer gericht op het oprichten van
initiatieven om het mensen met autisme en werkgevers makkelijker te maken,
maar gezien de relatief korte looptijd van mijn laatste afstudeerfase is het
belangrijk om te kijken naar wat mogelijk is binnen de tijd die ik heb. Daarnaast
was het gesprek met Harry erg prettig en kon ik met hem sparren over ideeën
en mogelijkheden. Ook sloot het onderwerp ‘beeldvorming’ goed aan op de
positieve energie die ik tijdens mijn World & I fase wilde uitlichten.
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De richting
Zoals was besproken met Harry liggen er nog veel kansen binnen de
beeldvorming rondom mensen met autisme. Uit een artikel van dokterbosman.
nl (2017) kwam dit ook naar voren: “Als samenleving zetten we mensen met
autisme in feite aan de kant. Het resultaat van deze stigmatisering is dat veel
mensen met een vorm van autisme werkloos thuiszitten. Je ziet dat mensen met
een vorm van autisme met een uitkering sterk de behoefte hebben om zich nuttig
te maken en economisch zelfstandig te worden. Als je mensen met autisme
perspectief biedt dan gaan zij op een heel andere manier in het leven staan.
Mensen worden weer zelfstandig, met alle aspecten die daarbij horen: wonen,
partners, kinderen, vakantie.”
Hoe de maatschappij tegen mensen met autisme aankijkt is niet altijd gebaseerd
op feiten, maar vaak op een vooroordeel of stereotype beeld. Deze huidige
situatie dient als uitgangspunt voor mijn onderzoeksproject. De gewenste situatie
waar ik naartoe wil werken is het creëren van een breder beeld over mensen
met autisme, waardoor de maatschappij mensen met autisme niet ziet als een
bevolkingsgroep die raar is of anders behandeld moet worden. Mijn doel is om
mensen met autisme op zo’n manier neer te zetten, dat de maatschappij inziet
dat ook zij een eerlijke kans verdienen. Ze hebben wel wat meer aanpassingen
of hulp nodig, maar het zijn net zo goed mensen met eigen kwaliteiten.
Om het traject wat ik ga afleggen globaal weer te geven, heb ik een visualisatie
gemaakt. Hierin licht ik uit wat de huidige en gewenste situatie is, breng ik de
stakeholders van dit project in kaart, leg ik de connectie met Kunst & Economie,
verduidelijk ik mijn rol in dit project, mijn projectdoel en hoe ik dit doel wil
bereiken.
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Mijn projectdoel
Het creëren van een breder beeld over mensen met autisme, waardoor de
maatschappij mensen met autisme ziet als een gelijke bevolkingsgroep
die eigen persoonlijkheden en kwaliteiten hebben,
want ze zijn allemaal anders.
Huidige situatie
De maatschappij heeft
een stereotype beeld
van mensen met autisme.

Gewenste situatie
De maatschappij ziet
dat mensen met autisme
eigen individuen zijn en
ook een kans verdienen.

Hoe wil ik dit bereiken?
In samenwerking met ITvitae en de mensen met autisme wil ik kijken naar
wat er nodig is om een eerlijk beeld te creëren over mensen met autisme,
waarbij karakter en persoonlijke kwaliteiten worden benadrukt. Samen met
Harry en andere experts ga ik dit via verschillende uitwerkingen testen.
Mijn rol in dit project
In dit project breng ik de
wereld van autisme (mensen
met autisme, experts en
bedrijven) via een creatieve
weg (de uitwerking van de
beeldvorming) in contact met
de maatschappij.

Connectie met Kunst & Economie
Door vanuit een creatief oogpunt te
kijken naar dit onderwerp sla ik een
brug tussen de wereld van autisme
en de huidige maatschappij, met
verfrissende (en creatieve) blik als
middel om dit te bereiken.

Wie zijn mijn stakeholders?
ITvitae (met name Harry), anderen experts uit dit werkveld, de mensen
met autisme, de maatschappij, soortgelijke projecten (focus op
maatschappelijk onderwerp vanuit een creatieve invalshoek) en HKU.
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Mijn aanpak
Binnen dit project doe ik onderzoek naar de verschillende perspectieven die de
maatschappij heeft op mensen met autisme en hoe ik een positieve draai kan
geven aan de beeldvorming. Het doel van dit project, en aanvullend onderzoek,
is het creëren van bewustwording dat mensen met autisme niet allemaal
hetzelfde zijn. Net als mensen zonder autisme zijn mensen met autisme allemaal
een eigen individu, bij wie het autisme op elk een andere manier voor komt.
Om dit onderzoek af te bakenen, bepaal ik eerst welke manier van onderzoek
doen past bij mijn vastgestelde onderwerp. Bij dit onderwerp sluit ontwerpend
onderzoek het beste aan. “Ontwerpend onderzoek is een vorm van onderzoek
die gebruik maakt van ontwerplogica om tot (nieuwe) inzichten te komen.(…)
Daarin zit de mogelijkheid om tot nieuwe oplossingen te komen voor grote
maatschappelijke uitdagingen.” (Hanzehogeschool Groningen, 2016)
Naast deze uitleg quote de Hanzehogeschool Groningen ook nog John
Christopher Jones, een beroemde designer uit Wales om aan te duiden wat
het belang van ontwerpend onderzoek is: “In any creative process what some of
us call the intuition (of the imagination) must have priority. Reason (and science)
must be used to support. Not to destroy this essential confidence and vision.
Otherwise, the intuition, or creativeness, which does not perform to order, will ‘fly
out of the window’.”
Net als in de fase World maak ik in de fase World & I gebruik van design thinking
als basismethode. “Het design thinking proces is het best te beschrijven als een
systeem met overlappende gebieden, in plaats van een reeks stappen die moeten
worden doorlopen. Er zijn drie gebieden binnen design thinking: inspiratie
(inspiration), ideevorming (ideation) en implementatie (implementation). Inspiratie
moet je zien als het probleem of de kansen die motivatie bieden voor de zoektocht
naar oplossingen; ideevorming als het proces van het creëren, ontwikkelen en
testen van ideeën; en implementatie als de brug die de bevindingen van het
project richting het echte leven leidt.” (Brown & Wyatt, 2010)
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(Vuksan, 2017)
Binnen deze methode zijn er vijf gebieden te onderscheiden: Empathize,
Define, Ideate, Prototype en Test. (Vuksan, 2017) In het onderzoek wat ik in
de fase World heb uitgevoerd, heb ik me voornamelijk gericht op Empathize
en Define. Doordat ik in de fase World & I een samenwerking met ITvitae ben
aangegaan, die ik nog niet had benaderd voor mijn onderzoek van de fase
World, is het belangrijk dat ik opnieuw de gebieden Empathize en Define
doorloop. Daarnaast richt ik mij in deze fase expliciet op beeldvorming, waar ik
mij tijdens de fase World veel breder heb ingelezen op autisme. Het opnieuw
doorlopen van Empathize en Define is nodig om me te kunnen identificeren
met het bedrijf en richting van mijn onderzoek.
Naast het feit dat design thinking bestaat uit vijf overlappende gebieden, baseert
het zich op logica, verbeelding, intuïtie en systemische redeneren. (De Innovator,
2018) Binnen deze methode leer je om de mogelijkheden te verkennen en om
de gewenste resultaten voor de eindgebruiker/klant te creëren. Dit proces is
niet probleemgericht, maar oplossingsgericht en actiegericht. Het gaat zowel
om het proces van de gehele analyse als de oplossing. (De Innovator, 2018)
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Het is dus een mensgerichte methode die de focus legt op de eindgebruiker
(human centered design). Doordat ik heb gekozen voor een maatschappelijk
onderwerp, is het binnen mijn project ook van belang dat ik de menselijke
kant naar voren breng. Door veel diepte-interviews met experts en de
onderzoeksgroep (mensen met autisme) te houden kan ik dit onderwerp goed
in kaart brengen en combineren met het proces van design thinking.
Om de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek te bewaken, zorg ik
ervoor dat ik gedurende mijn onderzoek zowel kwalitatief als kwantitatief
onderzoek zal hanteren. Binnen kwalitatief onderzoek gaat het vooral om het
verkrijgen van inzichten en minder om feitelijke onderbouwingen. Hierbij
is het belangrijk om open te staan voor wat je tegenkomt. Bevindingen van
verschillende partijen kunnen namelijk anders zijn. In kwantitatief onderzoek
heb je al een redelijk vermoeden wat er gaat komen. Je zoekt als het ware
naar informatie om jouw bevindingen te onderbouwen. (Baarda, 2014) Binnen
deze beide manieren hanteer ik verschillende methoden om mijn onderzoek
compleet te maken.
- Deskresearch wordt gebruikt voor het verzamelen van feitelijke gegevens
en bestaande data ter ondersteuning van de rest van je onderzoek. (Krul,
2014) Deze vorm van onderzoek heb ik vooral gebruikt om de informatie
die ik heb verkregen via interviews te onderbouwen. Verder heb ik diverse
schriftelijke bronnen gelezen en beeldbronnen gebruikt die mij verder
hebben geholpen in mijn kennis over het onderwerp.
- Fieldresearch houdt in dat je het ‘veld’ in gaat om data voor het onderzoek
te verzamelen. Waar je bij deskresearch je informatie haalt uit bestaande
bronnen, verzamel je dat bij fieldresearch zelf. (Dingemanse, 2017) Deze
vorm van onderzoek heb ik vooral gebruikt om verschillende inzichten te
verkrijgen vanuit diverse disciplines uit het werkveld. Het soort fieldresearch
wat ik heb ingezet zijn interviews met experts en een enquête die ik door de
onderzoeksgroep en de experts heb laten invullen.
Doordat ik gebruik maak van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek en
vanuit verschillende perspectieven het onderwerp heb belicht, kan er sprake
zijn van triangulatie. “De term ‘triangulatie’ (het driehoeken of driehoeksmeting)
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is afkomstig uit de landmeetkunde je bekijkt een punt vanuit verschillende
perspectieven. Op deze manier probeert de onderzoeker de geldigheid van zijn
onderzoeksuitkomsten te versterken. (...) Het is belangrijk om van zoveel mogelijk
verschillende databronnen en invalshoeken gebruik te maken.” (Baarda, 2014,
pp. 167-168)
Aangezien ik mij richt op een maatschappelijk onderwerp, dien ik rekening te
houden met onderzoeksethiek. Dit houdt in dat mijn onderzoek moet voldoen
aan ethische waarden en normen binnen mijn onderzoeksveld. (Baarda, 2014)
In het kort gezegd kan ik mijn onderzoek alleen uitvoeren als de volgende vijf
vragen positief beantwoord kunnen worden.
1. Doen de respondenten vrijwillig aan het onderzoek mee?
2. Wordt er aan de respondenten van tevoren duidelijk uitgelegd wat het doel
en de werkwijze van het onderzoek zijn?
3. Worden de gegevens van de respondenten vertrouwelijk, maar het liefst
anoniem verwerkt?
4. Hebben de uitkomsten van het onderzoek geen nadelige gevolgen voor de
respondenten?
5. Wordt het onderzoek op een eerlijke en objectieve manier uitgevoerd?
Voor nu kan ik stellen dat al deze vragen positief beantwoord kunnen worden.
Ik zal deze vragen echter als controlevragen gebruiken voordat ik mijn
onderzoeksgroep of experts ga benaderen. Als ik mensen met betrekking tot
dit onderzoek spreek, zal ik altijd vragen of zij het goed vinden om bij de naam
benoemd te worden. Als zij hier niet mee akkoord gaan, zal ik andere namen
gebruiken om ze aan te duiden. Op deze manier zorg ik ervoor dat ik altijd
rekening blijf houden met de veiligheid van de gegevens van de respondenten.
De reden dat onderzoeksethiek zo belangrijk is, heeft te maken met het feit
dat mijn onderzoeksgroep zich in verschillende contexten zal bevinden. Als zij
meewerken aan mijn onderzoek, zitten ze in een voor hun bekende context:
het gebied waarbinnen de focus ligt op autisme. Zodra ik besluit om met mijn
onderzoek naar buiten te treden, zal dit onderwerp in een totaal andere context
komen te staan; namelijk die van de maatschappij, waar mensen allemaal een
andere mening hebben over diversiteit. Onderzoeksethiek zorgt ervoor dat de
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mensen met autisme worden beschermd, ook als mijn onderzoek in een andere
context komt te staan.
Aangezien ik in de fase World heb onderzocht hoe de verhouding tussen
werkgevers en werknemers met autisme is, zal ik met Harry van ITvitae in
gesprek gaan over hoe zij hiermee omgaan. Als ik het onderzoek in de fase
World vertaal naar de methode van design thinking, dan was die rapportage
een zeer uitgebreid Empathize en Define onderzoek. Alles wat ik van dat
onderzoek heb geleerd, dien ik binnen dit project toe te passen en te testen.
In mijn World-onderzoek kwam ik erachter dat autisme een heel breed begrip
is, waardoor het lastig is om dé (probleem)definitie te vinden. Aan de hand van
mijn opgedane kennis zal ik in samenwerking met Harry me gaan richten op
een nog bredere basis wat betreft autisme om me vervolgens toe te spitsen
op de beeldvorming. Allereerst is het van belang om te focussen op hoe de
beeldvorming er momenteel uitziet. Vervolgens wil ik aan de hand van de
kennis die ik op doe ideeën genereren die mogelijke uitwerkingen kunnen zijn
om de gewenste situatie te vertalen naar een project. Samen met Harry zal ik
kijken naar de mogelijkheden die het best passen bij dit onderwerp en zal ik
een prototype maken die getest kan worden om te kijken hoe de boodschap
overkomt.
Om mezelf als laatste wat houvast te geven bij het behouden van mijn focus
binnen dit project, zal ik aan de hand van de topische vragen op verschillende
momenten nagaan of ik nog steeds op te goede weg zit. De topische vragen,
ofwel de 5 W’s, bieden een basis voor een goed verhaal. Om een duidelijk
verhaal te vertellen, moet een artikel, verslag of onderzoek antwoord geen op
de 5W-vragen: wie, wat, waar, waarom en wanneer? Dit helpt je om de focus
te behouden op het verhaal dat je wilt vertellen en hoe je dat doel bereikt.
(Weijenborg, 2013) Tevens dienen de topische vragen binnen dit onderzoek als
meetinstrument om mijn projectdoel te bepalen. In combinatie met feedback
van mijn onderzoeksgroep en ITvitae bepaal ik aan de hand van het gestelde
doel of ik deze heb behaald en wat de volgende stappen zullen zijn.
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Zo ga je het lezen
Om het pad wat ik heb genomen binnen de fase World & I duidelijk in kaart te
brengen, heb ik ervoor gekozen om mijn rapportage te schrijven aan de hand
van de vijf gebieden van design thinking. Dit proces is op papier een lineair
proces (in een rechte lijn) van A tot Z, terwijl dit in de praktijk juist een iteratief
proces is (continue herhaling en koppeling van de verschillende fasen). Binnen
deze gebieden maak ik soms een uitstap naar het dynamische proces wat ik heb
doorlopen om de iteraties aan te geven. Deze uitstapjes zal ik aangeven door
een kader te plaatsen om de stukken tekst. Deze onderdelen zijn van essentieel
belang om nieuwe inzichten, terugkoppelingen en ‘eureka-momentjes’ in kaart
te brengen.
Binnen deze uitstapjes maak ik onderscheid tussen twee delen:
1. Opnieuw een fase van design thinking doorlopen (iteratief proces).
2. Inzichten en persoonlijke reflectiemomenten (audit trail).
Design thinking
proces

Aan het eind van iedere stap van design thinking zal
ik een korte conclusie geven met daarin de nieuwe
bevindingen die ik heb opgedaan, wat ik daaraan heb
gehad voor mijn verdere project en wat de volgende
stap is waar ik mij mee bezig ga houden. Op deze
manier zijn de overgangen van de verschillende fasen
beter te begrijpen.

Inzichten en
reflectiemomenten

DEFINE

De uitstapjes die een wisseling aangeven binnen het
design thinking proces zal ik aangeven door de fase
links bovenin te benoemen (bijvoorbeeld Empathie,
Define of Ideate). De inzichten en reflectiemomenten
geef ik links bovenin aan door een lampje neer te
zetten. Door onderscheid te maken tussen deze twee
delen wordt het voor de lezer duidelijk vanuit welke
hoek het uitstapje wordt benaderd.
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EMPATHIZE
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Wat is het eigenlijk?

(Wayenberg, z.d.)

In 2015 ontdekten wetenschappers van Harvard en MIT een verband
tussen autistisch gedrag en een verminderde activiteit van een heel
belangrijke neurotransmitter in het brein. Dit type neurotransmitter zorgt
normaal gesproken voor de overdracht van de signalen (boodschappen),
waardoor het brein kan communiceren met de andere organen in het
lichaam. Bij mensen met autisme wordt dit proces verstoord.

(NVA, z.d.)

Mensen met autisme
Autisme zorgt ervoor
Informatie die binnen
verwerken informatie
dat alle informatie
komt wordt gefilterd,
anders in het brein. Ze letterlijk wordt opgevat,
maar bij mensen
letten op details en zijn
wat sociale situaties
met autisme niet. Dit
eerlijk, maar daarnaast
soms lastig maakt.
kan leiden tot een
vinden ze overzicht
De communicatie gaat
overprikkeling van
houden en plannen
als het ware in sms-taal. zintuigen, waardoor de
vaak lastig.
hersenen het overzicht
verliezen.

(Wayenberg, z.d.)

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

is de verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme. De term
‘spectrum’ geeft aan dat er een grote diversiteit is in de manier waarop
autisme zich uit. Autisme is een storing in de hersenen, waardoor
informatiestroom gedurende een dag anders wordt verwerkt.
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Duik er dieper in
Om me te kunnen identificeren met ITvitae en hun business ben ik allereerst
in gesprek gegaan met Harry over wat ITvitae zoal doet. Voorafgaand aan het
gesprek, las ik op de site van dokterbosman.nl (2017) het volgende artikel over
ITvitae: “De drijfveer van ITvitae is het gegeven dat ruim 20.000 high potentials met
autisme werkeloos thuis zitten, omdat zij uitgevallen zijn in het reguliere onderwijs
of vastlopen door ingewikkelde procedures. Dat hier iets aan gedaan kan worden
toont ITvitae aan met de complete Leertrajecten naar Werk. Een leertraject
spreekt de uitgevallen persoon aan op zijn talent en geeft zijn zelfvertrouwen
een boost. Na het volgen van een intensief ICT-opleidingsprogramma en een
werkervaringsplaats van een halfjaar begeleidt ITvitae de ICT-specialisten naar
een passende baan bij vooraanstaande bedrijven.”
“ITvitae bestaat in 2018 vijf jaar,” vertelt Harry. “Peter, Frans en ik zijn begonnen
met het idee dat het niet kan dat zoveel talent niet benut wordt, alleen omdat
het niet past binnen de maatschappij. Daar wilden wij iets mee doen. Ik heb een
achtergrond als klinisch psycholoog, maar ben ook 30 jaar in de ICT actief. Dus

Grafiek over hoe ITvitae de maatschappij ziet.
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dat paste heel mooi. Wij kijken naar waar vraag naar is en leiden daartoe
onze mensen op. We hebben het altijd vanuit de markt bekeken en gaan onze
deelnemers daaraan matchen. We zijn erachter gekomen dat we uniek zijn in de
wereld; het gehele traject van coachen en begeleiden zoals wij dat doen wordt
nergens anders gedaan. Dat betekent dat we geen voorbeelden hebben en alles
moeten uitzoeken, dat hoort erbij. Omdat we ons heel erg bewust niet hebben
verdiept in het theoretische veld van autisme, zijn we dat proces heel open
ingegaan en richten we ons echt op de talentenkant. Langzamerhand hebben
we daar steeds beter beeld van gekregen en hebben we de vakken kunnen
kiezen die belangrijk zijn om op te focussen ook vanuit autisme. Autisme wordt
nu bekeken vanuit een bepaalde invalshoek en daar wordt niet van afgeweken.”
Harry: “Als we kijken naar de menselijke genenpoel, zien we daar allerlei
menselijke diversiteiten (zie grafiek). Zowel qua uiterlijk als innerlijk en ja, ook
de hersenen zitten anders in elkaar. We maken een globale indeling tussen twee
groepen. De eerste groep zijn neurotypischen. Dat zijn mensen die geen autisme
hebben en is 85% procent. Dan heb je nog mensen met een autismeprofiel. Dan
heb ik het over een profiel en niet over een stoornis, dat is 15%.”
“Als we naar cijfers kijken zeggen veel mensen dat 2% van de bevolking autisme heeft.
Nee, dat is 15%. Waarom? Als we kijken naar de mensen die een dergelijk ‘profiel’
hebben (overwegend autisme en een deel die ook neurotypische componenten
hebben) dan zie je in dit profiel de specialisten, wetenschappers, researchers,
kunstenaars.” legt Harry uit. “Als je bijvoorbeeld een ziekenhuis in loopt en je wilt
met een chirurg communiceren, zijn ze negen van de tien keer erg bot. Niet omdat
ze bot zijn, maar omdat ze een bepaald profiel hebben en dan is sociaal zijn wat
lastiger voor ze. Ze zijn met hun vak bezig en daar zijn ze ook heel erg goed in.
Feitelijk zitten ze dan in hun context, dus de plek waar ze het best functioneren.
Je krijgt geen stempel of wat dan ook, ze zijn slim en excentriek, goed in hun vak.”
“Ze hebben gemerkt dat meer mensen, waaronder ICT’ers, een dergelijk profiel
hebben, maar als ze in hun context zitten werken ze prima.” vervolgt Harry zijn
verhaal. “Aan de andere kant zien we echter dat het hele stelsel hier omheen
wordt gebouwd. Alles daarbinnen geldt als norm, bijvoorbeeld voor onderwijs en
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communicatie in de maatschappij. Als je aan de linkerkant zit en je zit niet in je
context, dan is heel het systeem rechts niet passend. Iemand met een linker profiel
heeft bepaalde onderwerpen waar hij heel goed in kan zijn, wat ook makkelijk en
snel gaat. Het onderwijs is een heel merkwaardig systeem, waar je energie moet
stoppen in onderwerpen die je niet interessant vindt en waar je niks mee wilt
doen. Dat is een heel vreemd systeem. Dat gaat vaak niet goed, omdat ze moeten
focussen op wat ze nog niet kunnen. Dan zakken ze af en vallen ze uiteindelijk
uit. Als ik kijk naar bedrijven die aan de linkerkant zitten, dan zie je dat zij weten
dat wij bezig zijn om de deelnemers in hun context te zetten. Die willen met
ons samenwerken, omdat ze weten dat wij op de talenten van de deelnemers
focussen. Zij zijn bereid om te leren hoe ze daarmee om moeten gaan. Daarvoor
hebben wij een afdeling met coaching om de bedrijven daarin te begeleiden,
vanuit het perspectief van de bedrijven. Als je namelijk richt op waar de mensen
met autisme goed in zijn, zoals wij dat doen, krijg je heel andere personen. Dan
vraag je je af waar al die verhalen en mythes over autisme vandaan komen, want
die zijn dan niet meer van toepassing. Ze zitten in hun context, waardoor ze goed
zijn in hun werk en zich gewaardeerd voelen om wat ze kunnen.”
Met deze duidelijke uitleg van Harry kon ik beter begrijpen waar nou het Unique
Selling Point van ITvitae ligt en wat hun visie is. Het focussen op de kwaliteiten
en talenten van mensen zorgt ervoor dat er veel positieve energie vrij komt, wat
erg te merken was. Deze energie is helaas niet altijd aanwezig in de rest van
de maatschappij, dus wisten Harry en ik hoe wij elkaar konden helpen met de
kennis die we hebben binnen deze situatie.
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Ken je kwaliteiten
Na het gesprek met Harry te hebben gehad, voelde ik gelijk ‘dit is het’. Met deze
instelling ging ik ook naar het eerste kringgesprek, waar ik samen met mijn
begeleider Nynke Winkler Prins en een andere afstudeerder aanwezig was.
Gelijk hielp Nynke mij van mijn roze wolk af en zette mij weer met beide benen
op de grond; back to reality. Zij stelde mij vragen over hoe ik deze periode voor
mij zie en legde mij uit dat een verdieping in het onderwerp, dus Empathize en
Define van design thinking, weer opnieuw nodig was. Ik sloot me daarbij aan en
zij adviseerde mij om nog meer om mij heen te kijken, voordat ik mijn onderwerp
zou vastleggen. Nynke gaf als tip om met verschillende partijen in gesprek te
gaan en om aan de hand daarvan te kijken naar de informatie die bruikbaar
is voor mijn project. Ze stelde voor om ook eens met Gerard van Wolferen in
gesprek te gaan, de autisme-expert van HKU. Hij kon wellicht weer een nieuw
licht werpen op het begrip ‘autisme’ binnen mijn project.
Daarnaast vond ik het lastig om mijn eigen toegevoegde waarde binnen dit
project te definiëren. Om met mensen te werken die veel kennis hebben op
het gebied van autisme, werd ik een beetje overdonderd. Wat kan ik als student
zijnde bijdragen binnen deze wereld? Nynke adviseerde mij dat ik dit op
papier ging zetten, zodat ik dit project met een gezonde dosis zelfvertrouwen
kon starten. Om dit te bereiken heb ik mijn kwaliteiten die ik kan laten zien en
benutten binnen dit project op een rijtje gezet.
Kennis over
conceptontwikkeling

Kennis over
projectmanagement

Kennis over
design
thinking

Kennis over
human centered
design

Creatieve blik
(nieuwe
invalshoek)

Kennis over
autisme (n.a.v.
onderzoek)

Hands-on
mentaliteit /
planmatig

Doelgericht,
punctueel,
open-minded
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Zoek het dichter bij huis
Naar aanleiding van het gesprek met Harry merkte dat ik ITvitae beter ging
begrijpen, maar kwam ook tot de conclusie dat het onderwerp ‘autisme’ nog
veel vraagtekens bij mij oproept. Ik had in de eerste fase geleerd dat je wel of
geen autisme hebt en dat daartussen niks zit, terwijl de uitleg van Harry mij het
tegendeel bewees. Ik volgde de tip van Nynke op en nam contact op met Gerard
van Wolferen, de autisme-expert van HKU.
Gerard is werkzaam bij de faculteit Muziek van HKU als docent. Hij vertelde mij
alles wat hij over autisme weet, wat een hele hoop is aangezien hij zelf autisme
heeft, zijn beide kinderen autisme hebben en hij naast zijn werkzaamheden bij
HKU ook presentaties bij scholen en bedrijven geeft over autisme. “Ik laat zien
dat mensen met autisme wel gewoon kunnen functioneren en ik richt me dus
niet op de mensen die niet kunnen functioneren,” vertelt Gerard. “Dat is lastig,
want bij de diagnose wordt vaak gezegd dat je niet
kunt functioneren. Mensen met autisme hebben
inderdaad soms momenten dat ze niet goed kunnen
functioneren, maar dan wordt dat gelijk als diagnose
gesteld. Mensen met autisme zijn ook vaak goed in
een specifiek onderwerp, maar missen dan een hoop
op sociaal niveau. Daar zit ook onbegrip, omdat de
maatschappij niet kan begrijpen dat je heel goed kunt
zijn in het ene, maar het andere niet kunt begrijpen.
‘Dat kan toch iedereen’. Ja, maar het gaat juist om
de dingen die iedereen kan wat voor mensen met
autisme lastig is. Die tegentelling is het belangrijkst,
je kunt daar niet omheen. Je kunt ook niet doen alsof
mensen met autisme normaal zijn, want als ze te
normaal zijn, wat kun je er dan over vertellen?
Wat ik wel een mooi verhaal vind, is autisme en
			
ouderen,” gaat Gerard verder. “Annelies Spek heeft
Gerard van Wolferen
		
ooit onderzoek gedaan naar hoe mensen met
(HKU, 2018)
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informatie opnemen. In dat onderzoek kwam naar voren dat mensen met autisme
denken in protocollen, die automatiseren niet zo makkelijk. Waar normale mensen
iets leren door het na te doen, hebben mensen met autisme die behoefte niet.
Ze wachten net zo lang tot ze begrijpen wat iets in houdt en dan willen ze het
ook ineens kunnen doen, maar dat gaat natuurlijk niet. Het grappige is dat
mensen met autisme die ouder worden vaak veel dingen goed kunnen, omdat
ze daar die protocollen voor hebben. Ze hebben altijd bedacht hoe ze alles gaan
doen. Gewone ouderen raken al die sociale vaardigheden kwijt, omdat ze ouder
worden, minder mobiel zijn, mensen om ze heen overleiden, enzovoorts, terwijl
mensen met autisme hier een voorsprong hebben. Zij weten door de opgeslagen
protocollen hoe ze met nieuwe sociale contacten om moeten gaan. Er wordt ook
wel gezegd dat mensen met autisme alles andersom doen. Die beginnen met
alles te rationaliseren, terwijl mensen zonder autisme pas rationaliseren als ze
bijvoorbeeld 20 zijn. Het gaat in samenwerkingen ook wel eens fout als iemand
met autisme een protocol heeft aangemaakt voor een bepaalde taak en iemand
anders zegt dat het op een andere manier gedaan moet worden. Dat gaat fout,
want dat is niet de manier waarop ze het geleerd hebben, dan lopen ze vast; een
informatieverwerkingsprobleem. ”
Het denken in protocollen is wat mij erg intrigeerde in dit gesprek. Het was
ook een nieuwe manier om naar autisme te kijken, terwijl ik dacht al zoveel te
weten. Gerard vervolgt zijn verhaal: “Mensen met autisme blijven altijd nieuwe
vaardigheden opdoen, maar dat komt alleen als ze weten wat het probleem is
en als het iets is waar ze een oplossing voor nodig hebben. Als ze niet weten dat
er een probleem is, dan kunnen ze het ook niet oplossen. Als je iets in beeld wilt
brengen over autisme is het waar we het net over hadden; dat het een andere
manier van informatieverwerken is. Ze moeten eerst de kat uit de boom kijken en
doordat ze zo bezig zijn met wat ze niet kunnen, gaan ze een manier vinden zodat
ze het wel gaan kunnen. Maar die manier kan dan bijvoorbeeld iets zijn waar een
ander nooit aan heeft gedacht en wat je blijkt te kunnen verkopen, zoals Steve
Jobs dat deed.”
Als laatste vroeg ik Gerard wat hij vond van de huidige beeldvorming rondom
autisme. Iedereen kent die ‘bijzondere gevallen’, maar waarom worden de mensen
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die normaal functioneren buiten beschouwing gelaten? “Ja die beeldvorming
moet natuurlijk anders,” vindt Gerard. “En die beeldvorming gaat heel ver. Er zijn
zelfs mensen bij de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) die kinderachtig
tegen mij beginnen te praten, alsof ik een patiënt ben. Dus zelfs in die sector is
het nog moeilijk. Het enige wat wij kunnen doen is laten zien dat we ook normaal
functioneren, wat tegelijk het lastige is met het programma van Filemon Wesselink
(Het Is Hier Autistisch), want die laat natuurlijk de bijzondere verschijnselen zien
waardoor je weer een vertekend beeld krijgt. Ook realiseren werkgevers zich
niet altijd dat zij ook mensen met autisme hebben rondlopen op de werkvloer.
De ambassade vanuit waar ik presentaties geef, zet zich in om te laten zien
dat mensen met autisme meer aanwezig zijn dan we altijd direct zichtbaar is.
Daarom is het zo interessant als je een soort galerie kunt hebben van mensen
die vanuit hun eigen autisme kunnen vertellen hoe zij kunnen functioneren in de
maatschappij. Dat is voor de televisie natuurlijk niet interessant, want daar moet
je de vreemde gevallen naar voren halen. Die zijn bijzonder om naar te kijken.
Dus wat dat betreft ben ik gewoon een saaie vent die hier les geeft en mensen
kan helpen op het moment dat er problemen zijn rondom autisme.”
De visie van Gerard heeft me weer een nieuwe kijk gegeven op wat autisme
inhoudt. Het is mij wel duidelijk dat autisme niet één definitie kent. Iedereen
heeft zijn eigen waarheid op dit onderwerp, wat allemaal puzzelstukjes zijn van
het grote geheel wat autisme bedraagt. Mijn zoektocht naar de betekenis van
autisme is nog niet klaar, maar Gerard heeft er wel voor gezorgd dat er een
aantal nieuwe puzzelstukjes in het grote geheel verwerkt konden worden.
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Koester je contacten
Met de doelgroep in contact komen was belangrijk, aangezien ik nog weinig
mensen heb gesproken die zelf autisme hebben. Ik ben vooral met experts in
gesprek gegaan over dit onderwerp, dus zocht ik weer contact met Ingrid Timmer
van AutiTalent, een bedrijf wat zich al 10 jaar inzet om mensen met autisme aan
een passende baan te helpen (AutiTalent, 2018). Ik had haar al geïnterviewd
voor mijn onderzoek in de fase World, waardoor ik haar contactgegevens nog
had en zij wist waar ik mij mee bezig hield
Ingrid nodige mij uit om een ochtend mee te gaan naar een bedrijf waar drie van
hun werknemers werken: David, Thomas en Max*. David is 57 en werkt er acht
jaar, voor 35 uur per week. Thomas is 29 en werkt er tien jaar, voor 26 uur per
week. Max is 46 en werkt er vijf jaar, voor 18 uur per week. Ieder bezoek heeft
Ingrid eerst een gesprek met de begeleider van de mannen op de werkvloer. Zij
bespreken eerst of er dingen zijn waar ze tegenaan lopen en daarna gaat Ingrid
één voor één in gesprek met de werknemers.

De werkplek van Thomas, David (rechts) en Max (links)
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De begeleider vertelde hoe het de afgelopen weken was gegaan en
tegen welke dingen zij was aangelopen. Na dit gesprek ging Ingrid als
eerst met David om de tafel. Ook bij de gesprekken met de mannen mocht
ik aanwezig zijn. Met David was alles goed en hij had weinig te melden.
Na het gesprek zei ik tegen Ingrid dat ik wel even moest wennen aan
haar manier van communiceren. Mensen zonder autisme zouden hier aan
moeten wennen, aangezien zij zich snel aangevallen zouden voelen. Voor
mensen met autisme is deze manier van vragen stellen juist heel erg prettig.
Het tweede gesprek was met Thomas. Ingrid vertelde me van tevoren dat Thomas
al een paar jaar een beetje in een dip zit en dat zij samen met een jobcoach
probeert te begrijpen wat er in het hoofd van Thomas omgaat. Als kind is Thomas
verteld dat hij nooit een normale baan zou kunnen krijgen door zijn autisme. Zelfs
werken bij een sociale werkplaats zou heel bijzonder zijn, terwijl hij nu al tien jaar
bij dit bedrijf werkt. Als je op jonge leeftijd hoort dat je nooit een normale baan
kunt krijgen, bezorgt dat wel een deuk in je zelfvertrouwen. Het Kenniscentrum
kinder- en jeugdpsychiatrie meldt het volgende: “Van alle kinderen met ASS
ontwikkelt ongeveer 15% zich redelijk goed, zodat zij (voor een groot deel)
zelfstandig kunnen leven. Naar schatting 15-20% ontwikkelt zich eveneens
redelijk, maar heeft van tijd tot tijd veel hulp nodig. De overige groep blijft altijd
afhankelijk van steun van de omgeving, zodat zij bijvoorbeeld niet zelfstandig
kunnen wonen.” Als deze boodschap aan ouders en kinderen met autisme op
deze manier wordt overgebracht, is de onzekerheid van Thomas wel te begrijpen.
Zodra Thomas binnen kwam, merkte ik dat Ingrid het gesprek met hem wat
voorzichtiger aanging. Tot verbazing van Ingrid begon hij zelf het gesprek te
leiden en kwam hij tot een aantal bijzondere conclusies over wat er de afgelopen
jaren in hem om is gegaan. “Ik heb last van een bore-out,” vertelde Thomas. “Het
is het tegenovergestelde van een burn-out. Bij een burn-out ben je overbelast met
werk, ik heb juist last van verveling. Ik merk dat ik meer in mijn mars heb dan dat
ik hier doe en dat stoort mij soms. Ik heb onderzoek gedaan naar hoe ik mij voel
en waar mijn gevoel vandaan komt. Ook merk ik dat mijn autisme steeds meer in
de weg gaat zitten. Vroeger had mijn autisme de overhand en zag iedereen dat ik
het had. Nu vind ik het juist lastig en vervelend om te vertellen dat ik het heb, want
dan gaan mensen gelijk anders naar mij kijken. Soms zou ik gewoon wakker willen
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worden en geen autisme hebben. Gewoon, met een schone lei opnieuw beginnen.”
Ingrid gaf aan dat zij heel blij was met deze openbaring van Thomas. Zij en haar
collega konden hem al die jaren niet doorgronden, dus was het heel fijn dat hij
eindelijk open durfde te breken. Net als David is Thomas erg eerlijk, maar wil hij
wel weten hoe de situatie in elkaar zit voordat hij dat aangeeft. Daarom duurde
het waarschijnlijk zo lang voordat Thomas zijn gevoel aan Ingrid kon uitleggen.
Het laatste gesprek met Max duurde een beetje kort, maar was daarom niet
minder interessant. Net als de andere twee was Max heel erg eerlijk over zijn
situatie en kende hij zichzelf erg goed. Waar Thomas wat meer zelfstudie nodig
had om erachter te komen wat zijn gevoel precies betekende, waren David en
Max zich daar al heel bewust van. Zij zijn ook een stukje ouder dan Thomas, dus
zo zou je kunnen concluderen dat het fenomeen ‘wijsheid komt met de jaren’
voor mensen met autisme zeker geen uitzondering is.
De gesprekken met de mannen hadden mij weer een nieuw inzicht gegeven.
De eerlijkheid en zelfkennis die ze hadden viel mij erg op. Mensen met autisme
kunnen ook drempels en moeilijke situaties ervaren die niks met hun autisme te
maken hebben. Net als mensen zonder autisme blijft het lastig hoe je hiermee
om moet gaan.
Daarnaast merkte ik uit het gesprek met Thomas dat hij wel veel last heeft van
het hebben van het label autisme. Het weerhoudt hem om te strijden voor
bepaalde doelen en ontneemt hem een stukje hoop om ‘normaal’ te worden.
Hij is christelijk en gaf ook tijdens het gesprek aan dat hij gelooft dat God wil dat
iedereen gezond is. Hij zegt dat hij ziek is, maar dat er geen genezing mogelijk
is. In zijn ogen blijft hij dus altijd in het hokje ‘autisme’ passen, terwijl hij dat zo
graag zou willen ontgroeien.
* De gebruikte namen zijn wegens privacyredenen geanonimiseerd
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Emotie versus ratio
Na de ontmoetingen met Harry, Gerard en Ingrid merkte ik dat de verhalen die
ik had gehoord mij emotioneel erg hadden geraakt. Ik was bezig met de juiste
invalshoek vinden om mijn boodschap over te brengen, maar ik kwam erachter
dat iedereen een eigen verhaal heeft om te vertellen. Iedere situatie is zo anders,
waardoor ik een overload aan informatie kreeg. Hierdoor ging ik nog meer tollen
in mijn hoofd en wist ik niet goed wat mijn volgende stap zou zijn. Ik merkte dat
mijn emoties de overhand gingen nemen, terwijl ik met de start van dit project
tegen mijzelf heb gezegd dat ik dat niet zou laten gebeuren. Dit is niet per se
slecht, maar ik moest ook realistisch blijven en mijn planning in de gaten houden
en niet teveel afdwalen.
Na dit inzicht merkte ik dat ik voor een lastige taak stond. Het liefst wilde ik
de persoonlijke verhalen vertellen van alle mensen die ik had gesproken, maar
anderzijds wilde ik ook dat mijn project iets werd waarmee iedereen zich kon
identificeren.
Daarnaast was het voor mij een moment waarop de twijfel weer naar boven
kwam. Ik heb nog maar zo weinig tijd, hoe ga ik dat ooit redden? Kan ik dit wel?
Wat ga ik maken? Wat heb ik daarvoor nodig? Wie heb ik daarvoor nodig?
Nee. Geen tijd. Rustig blijven. Ik moest weer rationaliseren en me gaan richten
op de volgende stappen. Het bijzondere aan dit onderwerp is dat het niet
zonder empathie benaderd kan worden, dus zal de Empathize fase geleidelijk
terugkeren binnen de rest van het design thinking proces.
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Recap en vervolg
Zoals ik al benoemde heb ik een beter beeld gekregen van autisme en hoe de
waarheid hierover in elkaar steekt. Het verbreden van mijn kennis (divergeren)
heeft ervoor gezorgd dat ik meer verschillende kanten van autisme heb belicht.
Hierdoor heb ik een goede basis opgebouwd om verder mee te gaan in de
Define fase.
Om mijn focus voor de volgende fase te bepalen en behouden, heb ik aan
de hand van de topische vragen (ofwel de 5 W’s) kort beschreven hoe ik mijn
vervolgstappen ga invullen.
“Met de kennis die ik heb over autisme ga ik me nu toespitsen op de beeldvorming
(WAT). Ik heb een breed beeld van autisme, maar nog niet een duidelijk beeld
over beeldvorming in algemene zin. Ik moet mijn mogelijkheden kennen,
voordat ik kan kijken wat passend is bij dit project (WAAROM). Samen met mijn
onderzoeksgroep - de mensen met autisme - en experts binnen dit werkveld
(WIE) ga ik kijken naar wat mogelijke uitwerkingen zijn binnen de beeldvorming
om mijn boodschap over te brengen. De richting van deze uitwerking is nog niet
bekend (WAAR). Eerst ga ik meer kennis vergaren over beeldvorming, dan ga ik
kijken naar mogelijke uitwerkingen en als laatste kijk ik welke uitwerkingsvorm
het beste past bij mijn onderwerp (WANNEER).”
Naar aanleiding van deze punten kan ik verder met mijn onderzoek. Bij deze neem
ik even afstand van mijn Empathize fase, maar hou ik wel in mijn achterhoofd dat
Empathize een belangrijke rol speelt binnen het design thinking proces. Ik neem
er dus even afstand van, maar kom er gaandeweg nog bij terug.
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DEFINE
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Wat bedoel je daarmee?
Beeldvorming is een fijn woord om te noemen en te gebruiken, maar wat houdt
het precies in? En wat bedoelen we ermee? In een rapport van WOMEN Inc.
uit 2017 werd het begrip beeldvorming erg duidelijk omschreven: “Dagelijks
worden wij overspoeld met beelden die tot ons komen. De niet aflatende stroom
aan beelden filteren en categoriseren we bewust en onbewust waarmee we de
wereld om ons heen leren begrijpen. Dit continue proces, waarbij men beelden
waarneemt en zich daar een mening over vormt, wordt beeldvorming genoemd.
Beeldvorming beperkt zich niet tot de concrete beelden en de mentale
verwerking ervan. Het is ook de wisselwerking tussen beelden en onze eigen
opvattingen: onze opvattingen bepalen mede welke beelden we kiezen en deze
beelden representeren op hun beurt onze opvattingen. Beeldvorming is een
onontkoombaar fenomeen. Zeker als het om stereotype beeldvorming gaat, is
het een complex proces met ingrijpende gevolgen.” (WOMEN Inc., 2017)
Hoe jij ergens over nadenkt heeft dus te maken met de associaties die jij ergens
bij hebt. Als jij gister zure melk hebt gedronken en ik vertel jou vandaag dat er
een nieuw soort melk in de supermarkt ligt, zal jij wellicht negatieve gedachten
hebben bij het horen van het woord ‘melk’. Zo werkt het eigenlijk met alles om
ons heen, waardoor het soms ook lastig is om je in te beelden waarom iemand
anders een bepaalde mening over iets heeft.
In het rapport van WOMEN Inc. wordt nog verder ingegaan op de invloed die
mediamakers kunnen hebben op beeldvorming. Binnen mijn project ben ik er
ook achter gekomen dat dit rondom autisme ook het geval is; je ziet iets op de
televisie en denkt dat dit de complete waarheid is.
Zoals ik net al noemde, is beeldvorming gelukkig beïnvloedbaar en kan ik kijken
welke mogelijkheden er voor mij zijn om dit binnen mijn project in te zetten.
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Opnieuw babbelen
Om het begrip beeldvorming binnen dit project te verhelderen ben ik aan de hand
van de boeken Creativiteit, Hoe? Zo! (Byttebier, 2002) en Designmanagement in
essentie (Van Thiel & Michels, 2010) met Harry van ITvitae en zijn collega Renate
Voormolen in gesprek gegaan, om er zo achter te komen wat de kern is van hun
vraag en op welke vorm van beeldvorming zij zich graag zouden willen richten.
Renate is binnen ITvitae verantwoordelijk voor de marketing, dus wilde zij graag
meedenken over dit onderwerp.
Als we kijken naar de beeldvorming rondom het begrip autisme zijn er
verschillende niveaus waarin dit terug komt. Allereerst is er de interne
beeldvorming binnen ITvitae. Dit slaat op hoe de medewerkers onderling
communiceren en hoe zij met de deelnemers communiceren. Daarnaast heb
je de externe beeldvorming, die betrekking heeft op hoe ITvitae naar externe
partijen communiceert. Als laatste is er de algemene beeldvorming binnen onze
maatschappij. Dit is de het aspect waarvan je ziet dat het grotendeels wordt
bepaald door de media (Van Thiel & Michels, 2010). Denk aan films als Rain Man
of Forrest Gump. In beide zie je een personage die erg slim is, maar ook een
eigen manier van doen en laten heeft door zijn autisme. Door de maatschappij
zo’n voorbeeld te geven van autisme, gaat men al snel een beeld vormen bij
alleen al het horen van het begrip.
Binnen ITvitae wordt met betrekking tot de interne beeldvorming vooral gelet
op de terminologie die ze gebruiken. Zo spreken zij van ‘hoog functionerend
autisme’ en ‘hoogbegaafden’ om de deelnemers aan te duiden. Ook in hun
externe beeldvorming leggen ze de nadruk op de pluspunten door het begrip
autisme positief te kaderen met de bewuste woordkeuze.
De beeldvorming is dus erg breed en kan niet binnen een paar dagen worden
veranderd op maatschappelijk niveau. Hoewel mijn doel in eerste instantie
de maatschappij was (zie hoofdstuk: De richting), heb ik samen met Harry en
Renate besproken dat we de focus leggen op hun doelgroep: de werkgevers.
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Nadat de deelnemers van ITvitae een opleiding hebben afgerond, gaan ze
het uitstroomtraject in. In dit traject wordt een passend bedrijf gezocht bij de
opleiding en kwaliteiten van de deelnemer. Zoals Harry in het begin al noemde
(zie fase: Empathize, hoofdstuk: Duik er dieper in) werkt ITvitae samen met
bedrijven die dezelfde visie op mensen met autisme delen. Er zijn dus nog
genoeg bedrijven die denken in het oude systeem en niet genoeg flexibiliteit
bieden om mensen met autisme in te zetten. Dit leek ons een mooie doelgroep
om met dit project op te focussen.
Binnen de gekozen richting van het project is het wel belangrijk om de focus te
leggen op de positie van de deelnemers. Renate wees mij erop dat we niet willen
dat ze weer op en andere manier op een voetstuk worden geplaatst. Momenteel
zien we Rain Man voor ons, de klassieke autist. Als we nu de nadruk leggen op
hoe geweldig mensen met autisme kunnen zijn, zoals een Steve Jobs, Einstein of
Bill Gates, worden ze weer op een bepaalde ‘extreme’ manier in het licht gezet.
“We moeten mensen met autisme niet vergelijken met iemand in een rolstoel
die door de beperking bepaalde aanpassingen nodig heeft. We moeten ze meer
vergelijken met medewerkers die hun werkuren liever over vier dagen verdelen
in plaats van drie dagen, zodat ze om 15.00 uur bij het schoolplein kunnen staan
om de kinderen op te halen. Het zijn gewone mensen, die iets meer flexibiliteit
nodig hebben. Dat is alles.” - Renate Voormolen (ITvitae)

ITvitae zit in een oud klooster. Rust en hardwerkende mensen, daar gaat het om!
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Hey, dit is interessant
Zoals ik al benoemd heb in het hoofdstuk De richting, wil ik mijn visie open
houden en inspiratie opdoen bij soortgelijke projecten. Tijdens een kringgesprek
gaf ik dit aan en kreeg ik van Nynke de tip om naar de boekpresentatie te gaan
van If you are not there, where are you?, de uitkomst van een onderzoek naar
absence epilepsie van het lectoraat Performatieve Maakprocessen van HKU.
If you are not there, where are you? is slechts een deel van het gehele project.
Het lectoraat heeft onderzoek gedaan naar absence epilepsie en hoe ze dit in
beeld kunnen brengen, zodat mensen die geen absence hebben het ook kunnen
begrijpen. Tijdens een absence staart iemand ongeveer 3 tot 30 seconden voor
zich uit en hervat de bezigheden daarna alsof er niets is gebeurd (Epilepsiefonds,
z.d.). Het komt vaak voor bij kinderen en fascineerde Nirav Christophe om zich hier
met het lectoraat voor in te zetten. Als uitkomst van dit onderzoeksproject zijn er

Tijdens de boekpresentatie werd er gesproken met verschillende kunstenaars,
onderzoekers en ervaringsdeskundigen die hebben meegewerkt aan dit project.
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verschillende vormen gemaakt, waaronder een animatiefilm, een documentaire,
een virtual reality-ervaring en een boek, oftewel: het is een transmediaal project.
Tijdens de boekpresentatie gingen Nirav en zijn team vooral in op het
transmediale concept wat zij tot stand hebben gebracht. Daarbinnen legden zij
de focus op het maatschappelijke onderwerp wat zij probeerden te combineren
met een creatieve vorm om het project beeldend te maken. Het bleef lastig
om deze twee samen te brengen en ze kwamen er al snel achter dat het niet
mogelijk was om dit verhaal te vertalen naar één uiting.
Er waren verschillende dingen die mijn voelsprieten op scherp zette deze avond.
Deze opmerkingen, heb ik op de volgende pagina afgebeeld in een soort
woordwolk. De opmerkingen die mij het meest hebben bezig gehouden zijn
groter weergegeven en degene die kleiner zijn, riepen minder vragen bij mij op.
Alle mensen die aan het woord kwamen vertelden dat ze met de start niet
wisten waar ze uit zouden komen, omdat ze het verhaal van een ander in beeld
probeerden te brengen. Ook was dit project lastig doordat het lectoraat is
gericht op onderzoek en niet op het maken van kunst. Nirav en zijn team waren
geen kunstenaars, waardoor er onzekerheid ontstond of ze dit wel aan konden.
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Hoe maak je een ethisch onderwerp
bespreekbaar, zonder dat het een
‘check’ op een afvinklijstje wordt?

Je draagt
vanuit kunst
bij aan actieonderzoek.
Of ga je vanuit
onderzoek
kunst maken?

Kunst? Bewegen als een
collectief: alle partijen en
inzichten bij elkaar.

Je betreedt het gebied zonder
woorden. Dit project laat zien
dat het mogelijk is om het
zonder woorden te betreden.
Onderzoek komt voort uit radicale
nieuwsgierigheid en het radicaal
serieus nemen van iemands ervaring.

Hoe kun je ervoor
zorgen dat de
deelnemers
zelf ook credits
kunnen ontvangen,
zonder dat er
stigmatisering
plaatsvindt?

Zijn we bezig mensen te helpen of
Als mensen het over kunst
kunst te maken? Waar raakt het elkaar?
hebben, hebben ze het
Hoe bescherm je
deelnemers van je
onderzoek?

Kun je wat
in je hoofd
afspeelt wel
verbeelden?

Hoe kun je
het gevoel
van een ander
vertalen?
Niet van buitenaf
ernaar kijken, maar
erin stappen en het
ervaren.

Onderzoek in de kunst gaat niet
om het zoeken van oplossingen
(het mag niet af zijn), maar juist het
oproepen van vragen en nog meer
nieuwsgierigheid.

over het eindproduct. Het
gaat juist om de dialoog
met mensen voor je
onderzoek, die anders is
dan dat je deze voert als
niet-kunstenaar. Het hele
proces is de essentie.

Je eigen associaties komen in je op bij
het horen van andermans ervaringen.

Wat wordt gemeten met een
MRI is niet wat de persoon in
kwestie meemaakt.
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Rust en acceptatie
Tijdens de boekpresentatie werd ik steeds rustiger. Ik merk dat ik binnen het
design thinking proces moet accepteren dat ik niet weet waar ik uit ga komen.
Aan de ene kant is dat leuk, want er is ruimte voor verandering. Maar aan de
andere kant is dat eng, want er is ruimte voor verandering. Om te zien dat zelfs
professionals moeite hebben met een onderzoeksproces als dit, kan ik mijn
focus op mijn eindstation meer loslaten en het kan ik me wat meer laten leiden
door het project, dan dat ik het project leid.
Daarnaast kreeg ik wat meer vertrouwen om grenzen op te zoeken en te
experimenteren wat betreft de uitwerking van mijn project. Het project If you are
not there, where are you? had een veel langere looptijd dan mijn project, dus is
het logisch dat mijn project niet zo uitgebreid zal worden als dat van hen. Vallen
en opstaan is een belangrijk onderdeel wat hoort bij het proces van design
thinking, dus ik mag mezelf de kans gunnen om verschillende uit te proberen,
ook als ze niet werken.
Om wat ideeën te genereren organiseerde ik tijdens een kringgesprek een
brainstormsessie, gericht op de uitwerking van mijn project. Er kwamen een aantal
punten naar voren die ik verder kon uitpluizen om mee te gaan prototyperen.
Deze punten zijn hieronder benoemd
Menselijke problemen laten zien.
‘Het zijn ook gewoon mensen’.
Heel veel gezichten.
Smoelenboek. Portretten.

Samenwerking en
communicatie.

Emotie en
gevoelens.

Benaming van ‘autisme’.
Stereotyperende beelden (ander woord?).

Autisme: hokjes denken. Juist veel verschillende
gezichten, dus is niet in een hokje te plaatsen.

Verhaal laten vertellen
door de omgeving.
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Terugkijken en verder gaan
Na me meer verdiept te hebben in de richting van mijn project omtrent
de beeldvorming, weet ik beter een voorstelling te maken van mogelijke
uitwerkingen. Een brainstormsessie tijdens een kringgesprek was de kickstart
voor nog meer ideeën om verder mee aan de slag te gaan in de Ideate fase.
Om mijn focus voor de volgende fase te bepalen en behouden, heb ik aan
de hand van de topische vragen (ofwel de 5 W’s) kort beschreven hoe ik mijn
vervolgstappen ga invullen.
“Met de kennis die ik nu heb over beeldvorming, kan ik me in de Ideate fase
gaan richten op mogelijke uitwerkingen (WAT). Ik dien nu te gaan kijken naar
verschillende mogelijkheden voor de uitwerking van mijn project, waarbij ik een
goede match weet te vinden tussen mijn projectdoel en het middel om dit doel
over te brengen bij het publiek (WAAROM). Samen met mijn onderzoeksgroep de mensen met autisme - en experts binnen dit werkveld (WIE) ga ik kijken naar
wat de beste uitwerking is binnen de beeldvorming om mijn boodschap over te
brengen. De richting van deze uitwerking is nog niet bekend, maar zal duidelijk
worden naarmate de Ideate fase vordert (WAAR). Eerst zal ik me focussen op het
genereren van ideeën om aan de hand daarvan verschillende mogelijkheden te
formuleren voor een prototype die ik vervolgens ga testen (WANNEER).”
Naar aanleiding van deze punten en mijn opgedane kennis in Empathize en
Define, ga ik de Ideate fase in met een open blik om via verschillende methoden
ideeën te genereren voor mogelijke uitwerkingen.
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IDEATE #1
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Krakend brein
In de fasen Empathize en Define heb ik genoeg kennis opgedaan omtrent mijn
onderwerp. Zo heb ik geleerd dat iemands karakter invloed heeft op de mate
waarin het autisme zich uit en dat mensen met autisme in protocollen denken,
waardoor ze alles eerst willen rationaliseren voordat ze iets gaan doen. Het
belangrijkste punt wat ik heb geleerd, is dat mensen met autisme gewoon een
normale baan kunnen hebben en goed kunnen functioneren binnen een bedrijf.
Met deze kennis in mijn achterhoofd en de brainstormsessie als kickstart, ben
ik nog meer ideeën gaan genereren aan de hand van de COCD-box. Dit is een
techniek waarbij je veel ideeën genereert en aan de hand daarvan de ideeën
gaat selecteren op basis van vernieuwingskracht (is het idee bekend/gewoon
of nieuw?) en realiseerbaarheid (is het idee makkelijk te realiseren of moeilijk te
realiseren?) (Byttebier, 2002, pp. 169-171)
Er kwam een aantal ideeën uit mijn eigen brainstormsessie die ik hieronder kort
heb benoemd.
1. Een spel waarbij je steeds tussen twee mensen moet kiezen. Wie heeft
autisme?
2. De kijker een personage geven en voor deze persoon een scenario schrijven
gericht op een leven met autisme.
3. Mensen met autisme aan de hand van informatie van anderen (familie/
vrienden/collega’s) portretteren.
4. Fotogalerij van (hersenen van) mensen met autisme: iedereen is uniek.
5. Korte video door de ogen van een voorwerp, bijvoorbeeld een pen.
6. Een boek of film over iemand met autisme, de perspectieven veranderen
steeds (eerst vanuit de werkgever, dan vanuit de moeder, dan vanuit de
beste vriend).
7. Een kalme ruimte, rustig geluid, met een lekkere geur, verandert in een
overprikkelende situatie.
8. Laat kinderen hun mening geven over mensen met autisme. Zij kijken
namelijk op hun eigen manier naar de maatschappij.
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9. Een wereld in beeld brengen met perfecte mensen versus een wereld met
echte mensen.
10. Een term bedenken voor mensen die ‘iets meer begrip’ nodig hebben
(dus niet alleen voor mensen met autisme, maar ook voor moeders die niet
fulltime kunnen werken om bij hun kinderen te zijn).
11. Spel: je moet communiceren en samenwerken met mensen, maar dat gaat
niet zo makkelijk. Jij bent degene met autisme, maar daar kom je pas op het
einde achter (onbegrip van de maatschappij in beeld brengen).
12. Metafoor: een fiets met zijwieltjes, kinderzitje of laag zadel. Allemaal anders,
maar in essentie hetzelfde. Net als mensen!
13. Spel ‘mep de mol’: je ziet heel de tijd kansen, maar je krijgt ze niet allemaal
te pakken, want ze gaan onmogelijk snel weer weg. Mensen met autisme
ervaren dit continu.
14. Korte film over een sollicitatie. Versie 1: vooroordelen van het bedrijf over
autisme nemen de overhand. Versie 2: het bedrijf gaat af op de kwaliteiten
en talenten.
15. Visueel maken dat hokjesdenken niet mogelijk is. Om in metaforen te spreken:
mensen zijn niet één kleur, ze hebben allemaal hun eigen kleurenpallet wat
ze zo uniek maakt.
16. Animatie van het lijf: iedereen heeft alle onderdelen, maar de manier waarop
de bedrading in je hersenen ligt is altijd anders.
17. Liefde op het eerste gezicht bestaat niet. Waarom een oordeel op het eerste
gezicht dan wel?
18. Mogelijkheden van de linker hersenhelft laten zien: ‘this is where the magic
happens’.
19. (Video-)woordenboek ontwikkelen met termen om de ASS-wereld en de
Neurotypische wereld dichter bij elkaar te brengen.
20. Galerij van beelden: hoe zien mensen met ASS een kantoorruimte en hoe
zien mensen zonder ASS het?
Op basis van de criteria vernieuwingskracht en realiseerbaarheid krijg je
een assenstelsel met drie kwadranten, op basis waarvan de ideeën worden
onderverdeeld. (Byttebier, 2002, pp. 169-171)
- Linksonder zie je de blauwe ideeën. Dit zijn gewone en haalbare ideeën.
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-

-

Niks verkeerd mee en heel nuttig.
Rechtsonder vind je de rode ideeën. Eigenlijk is een creatieve sessie bedoeld
om rode ideeën te bedenken. De rode ideeën hebben dat prikkelende,
vernieuwende effect. en toch geeft je buikgevoel aan dat deze ideeën
zonder al te veel moeite te realiseren zullen zijn.
Rechtsboven vind je de gele ideeën. Dit zijn de ideeën waarvan je weet
dat dat ze niet realiseerbaar zijn, maar je vindt ze toch sublieme ideeën.
In een droomwereld zou je voor de gele ideeën gaan, maar je moet
inzien dat deze in de huidige vorm niet gerealiseerd kunnen worden.

Byttebier (2002, pp. 170)
Naar aanleiding van de COCD-box heb ik de ideeën als volgt gesorteerd:

BLAUW

ROOD

GEEL

1 - 3 - 8 - 9 - 10
13 - 14 - 17 - 20

4-5
12 - 15 - 19

2-6-7
11 - 16 - 18
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De rode ideeën, die dus origineel en haalbaar zijn, heb ik per stuk uitgewerkt
in een mindmap. Hierin heb ik mogelijke uitwerkingen rondom het idee gezet.
Idee 4
Fotogalerij
van
(hersenen
van)
mensen
met
autisme:
iedereen
is uniek.

Idee 5
Korte
video door
de ogen
van een
voorwerp,
bijvoorbeeld een
pen.
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Idee 12
Metafoor:
een fiets
met
zijwieltjes,
kinderzitje
of laag
zadel.
Allemaal
anders,
maar in
essentie
hetzelfde.
Net als
mensen!

Idee 15
Hokjes
denken
bestaat
niet.
Mensen
zijn niet
één kleur,
maar ze
hebben
allemaal
hun eigen
kleurenpallet.
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Idee 19
(Video-)
woordenboek
ontwikkelen met
termen om
de ASSwereld en
de Neurotypische
wereld
dichter bij
elkaar te
brengen.

Voordat ik een keuze wilde maken voor mijn eerste prototype, besloot ik om
weer even terug te kijken naar de 5W-vragen (wie, wat, waar, waarom, wanneer?)
om de boodschap die ik wil over brengen helder te hebben.
“Met de kennis die ik heb over beeldvorming rondom autisme, wil ik een beeld
creëren wat potentiële werkgevers van ITvitae laat zien dat mensen met autisme
ook een kans verdienen op een baan (WAT). Mensen met autisme hebben eigen
talenten en kwaliteiten, maar door hun autisme worden ze vaak niet serieus
genomen. Iedereen verdient gelijke kansen, dus mensen met autisme ook
(WAAROM). Samen met mijn onderzoeksgroep - de mensen met autisme - en
experts binnen dit werkveld (WIE) ga ik kijken naar wat de beste uitwerking is
binnen de beeldvorming om mijn boodschap over te brengen. Om potentiële
werkgevers te laten zien dat mensen met autisme een meerwaarde kunnen
bieden, zal mijn project zich afspelen op de werkvloer (WAAR). Op deze manier
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worden de personen direct in context geplaatst. Het concept zal zich afspelen
in de tegenwoordige tijd, gezien het feit dat dit onderwerp momenteel een zeer
populaire kwestie is (WANNEER).”
Naar aanleiding van de mindmaps en het opnieuw doorlopen van de 5W-vragen,
heb ik besloten om als eerste prototype een video te maken waarin ik een werkdag
van iemand met autisme laat zien, door de ogen van een pen. Een uitdaging
voor mij is om een eindproject neer te zetten, waarbij ik een algemeen verhaal
kan vertalen naar een persoonlijke situatie, zodat mensen het gaan begrijpen
en zich met het project kunnen identificeren, ook als ze geen autisme hebben.
Door op deze manier een video te maken, hoop ik de persoonlijkheid van de
hoofdpersoon te laten zien zonder dat ik deze op een traditionele manier van
filmen naar voren wil brengen. Juist door te filmen vanuit een ander perspectief,
hoop ik de aandacht van de kijker vast te houden, komt de boodschap over en
blijft deze beter hangen.
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EMPATHIZE

Weer een andere visie
Aangezien het belangrijk is om bij dit onderwerp de Empathize fase als
doorlopend proces te zien, ben ik continu bezig met het verzamelen van
informatie. Tijdens het gesprek met Gerard van Wolferen kwam de naam ‘Gijs
Horvers’ een aantal keer aan bod. Na een grondige zoektocht op internet kwam
ik op zijn site terecht en zocht contact met hem om zijn mening te horen over
mijn onderwerp en ideeën.
“Gijs is een enthousiast en veelgevraagd spreker over onder andere: zijn
ervaringsverhaal, visie en beeldvorming over autisme en de inzet van
ervaringsdeskundigheid binnen de autismehulpverlening. Zijn missie is te streven
naar een maatschappij waar autisme volledig geaccepteerd wordt. Hij vindt het
daarom belangrijk dat de maatschappij een juist beeld krijgt van de diversiteit
van autisme.” (Gijs Horvers, 2018)
Ik ging met Gijs in gesprek over wat hij vindt van de beeldvorming rondom
autisme en legde het idee voor mijn eerste prototype aan hem voor. “Diversiteit
van mensen en autisme botsen met elkaar,” legt Gijs uit. “Autisme wordt vaak
samengevat als een rijtje gedragskenmerken, wat niet zo is. Ieder mens is een
getalenteerd wezen, dus die diversiteit is er altijd. Daarnaast zijn ‘autisten’ ook
gewoon mensen. Niet alle onhandige acties komen voort uit het autisme. Ze
hebben ook menselijke eigenschappen die soms naar voren komen, maar de
maatschappij geeft heel snel de schuld aan het autisme, omdat dat stomweg
makkelijk is. Ik vind het zo mooi hoe Yvonne Zondervan van de NVA het
omschreef: ‘Mensen met autisme hebben allemaal eilandjes van kennis in hun
hoofd. Die eilandjes kunnen heel groot zijn: dan is er veel kennis aanwezig. Maar
de eilandjes zijn niet goed met elkaar verbonden. Het maken van een goede
verbinding duurt langer.’ (Van Knijff, 2016) Dit laat zien dat mensen met autisme
duidelijk die tegenstelling hebben van een talent (grote eilandjes) en hun
handicap (kleine eilandjes). Het één bestaat niet zonder het anders. Dat is echt
een typisch kenmerk van autisme.”
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Gijs vervolgt zijn verhaal: “Als we naar de geschiedenis kijken zien we dat er
verschillende emancipatiebewegingen hebben plaatsgevonden. Neem nou de
vrouwenemancipatie. Dit is de afgelopen jaren dusdanig veranderd, dat vrouwen
dezelfde rechten hebben als mannen. Mensen met autisme liggen achter in de
emancipatie. Het onderwerp autisme staat tegenwoordig veel in de spotlight,
maar ze worden nog steeds gezien als een bevolkingsgroep die ondergeschikt
is aan de rest.”
Ik legde Gijs mijn idee voor over mijn video: een dag uit het leven van iemand
met autisme, waarbij je een normale werkdag ziet. Ondanks het feit dat de
hoofdpersoon autisme heeft, kan hij/zij ook gewoon een baan hebben zonder
teveel aanpassingen. “Het eerste wat bij mij op komt is dat het idee een beetje
eenzijdig is,” vertelt Gijs. “Het is lastig om je bezig te houden met de beeldvorming
rondom mensen met autisme, en het verhaal te willen vertellen door de ogen
van één persoon. Persoonlijk denk ik dat het veel krachtiger is om meer ‘echte
mensen’ met autisme te laten zien en duidelijk naar voren te brengen dat het
allemaal eigen individuen zijn met persoonlijke problemen. Met ‘echte mensen’
bedoel ik mensen met autisme in de huidige maatschappij, dus niet de figuren
die we op televisie zien. Ieder persoon met autisme is namelijk anders en dat
wordt nog te weinig in beeld gebracht.”
Na het gesprek met Gijs tolde er allerlei vragen in mijn hoofd. Zat ik wel op
de goede weg met dit filmpje? Was ik wel in staat om mijn boodschap over te
brengen met één eindproduct, of zijn zoals bij het project If you are not there,
where are you? meerdere uitwerkingen nodig?
Twijfels, twijfels, twijfels… Maar ik was al te ver in mijn proces om een ander
prototype te bedenken. En bovendien hoort ook dit bij het proces van design
thinking: testen, reflecteren en verbeteren. Ik besloot om door te gaan met mijn
eerste prototype en deze te testen bij ITvitae.
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PROTOTYPE #1
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Gewoon een werkdag
Voor mijn eerste prototype ging ik aan de slag om een video te maken. In deze
video wilde ik een dag uit het leven van een werknemer met autisme laten zien,
waarbij je eigenlijk geen afwijkingen ziet in de dagelijkse bezigheden. Op het
einde van de video zou dan duidelijk worden dat je een normale werkdag kunt
hebben, zelfs als je autisme hebt.
Voor deze video had ik natuurlijk acteurs nodig. Om verwarring te voorkomen
wilde ik zelf niet in de hoofdrol spelen, aangezien ik de video voor een reflectie
zou moeten laten zien aan ITvitae. Via mijn bijbaan had ik twee collega’s gevraagd
om mij te helpen met de video. Zij vonden het prima, dus ik ging aan de slag om
een kort script te schrijven.
Scene 1 Kluisje: De camera (vermomd als pen) ligt in het kluisje met de laptop
en andere spullen. De Ellen (de hoofdpersoon) opent haar kluisje en pakt haar
spullen. Met haar spullen loopt ze richting haar werkplek. Ze houdt de pen
vast ter hoogte van haar laptoptas, waardoor de looprichting vanuit een lager
perspectief wordt gefilmd dan dat zij zelf kijkt.
*Beeld loopt over*
Scene 2 Collega: Ellen zit in een eigen kantoorruimte. Er wordt op de deur
geklopt door Vivian (de collega). Zij vraagt aan Ellen of zij wat voor haar kan
uitzoeken. Ellen vindt dat prima en pakt haar pen om het op haar to-do-lijstje te
schrijven.
*Beeld loopt over*
Scene 3 Overleg: Ellen, Vivian en Amy (de teamleider) lopen een vergaderruimte
in. Ellen legt haar spullen neer en zet haar pen in een pennenbakje. Zij en Vivian
hebben de vergadering voorbereid en brengen Amy op de hoogte van de
ontwikkelingen. Na enige tijd is de vergadering ten einde en gaan ze alle drie
weer aan het werk.
Zwart beeld. Quote: Een normale werkdag zelfs als je autisme hebt
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Het was lastig om een filmpje te maken vanuit het perspectief van een pen. De
manier van filmen was best onhandig en ik kwam erachter dat de camera ook
niet altijd scherp stelde. Daarnaast is het lastig om iedereen in beeld te krijgen,
want je ziet alleen de lens en niet het uiteindelijke beeld.
Toen ik het filmpje in elkaar aan het zetten was, miste ik zelf iets. Ik snapte wat
Gijs bedoelde met zijn opmerking over ‘eenzijdig’, want dat kwam nu ook in
mij naar boven. Het eindfilmpje duurde 1 minuut en 46 seconden. Een prima
tijdsduur om een boodschap kort over te brengen.
De volgende stap was om de video te testen. Hiervoor hoef je niet direct bij de
doelgroep aan de slag te gaan, maar is feedback vragen bij de externe partij ook
goed. Daarnaast besloot ik om mijn eerste prototype ook te laten zien in mijn
kring, zodat zij mij ook feedback konden geven.
Om een impressie van de video te geven zijn hieronder screenshots te zien van
verschillende scènes.
1. Titel				

2. In het kluisje 1

3. In het kluisje 2
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4. In de gang		

7. In bespreking 1

5. Op de werkplek

8. In bespreking 2

						

6. To-do-lijstje

9. Aftiteling 1

10. Aftiteling 2
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TEST #1
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Hetzelfde of anders?
Om de test valide en betrouwbaar te laten verlopen, kijk ik eerst naar wat het
doel van mijn project was. Zo kan ik bepalen of ik dit doel heb behaald of niet.
Het projectdoel wat ik heb gesteld aan het begin van deze onderzoeksperiode is
als volgt: “Het creëren van een breder beeld over mensen met autisme, waardoor
de maatschappij mensen met autisme ziet als een gelijke bevolkingsgroep die
eigen persoonlijkheden en kwaliteiten hebben, want ze zijn allemaal anders.”
Aangezien het proces van design thinking is gericht op continue herhaling en
terugkoppeling, is het vanzelfsprekend dat ik nieuwe inzichten heb opgedaan die
van invloed zijn geweest op de richting van mijn projectdoel. Na de eerste Ideate
fase heb ik de 5W-vragen nog eens toegepast, waarbij de meest recente versie
van mijn projectdoel heb geformuleerd. Bij het doorlopen van de 5W-vragen zijn
vooral de onderdelen ‘wat’, ‘waarom’ en ‘wie’ belangrijk. Om deze reden heb ik
slechts deze drie vragen uitgelicht: “Met de kennis die ik heb over beeldvorming
rondom autisme, wil ik een beeld creëren wat potentiële werkgevers van ITvitae
laat zien dat mensen met autisme ook een kans verdienen op een baan (WAT).
Mensen met autisme hebben eigen talenten en kwaliteiten, maar door hun
autisme worden ze vaak niet serieus genomen. Iedereen verdient gelijke kansen,
dus mensen met autisme ook (WAAROM). Samen met mijn onderzoeksgroep de mensen met autisme - en experts binnen dit werkveld (WIE) ga ik kijken naar
wat de beste uitwerking is binnen de beeldvorming om mijn boodschap over te
brengen.”
In zowel mijn eerste als tweede projectdoel is te zien dat mijn focus nog steeds
ligt op het vormen van een beeld wat laat zien dat mensen met autisme ook
een kans verdienen en eigen kwaliteiten hebben. De doelgroep is ondertussen
wel veranderd. Mijn eerste uitgangspunt was het focussen op de maatschappij,
terwijl dit een te brede doelgroep bleek te zijn. In overleg met Harry en Renate
van ITvitae besloot ik om de focus specifieker te maken en te richten op potentiële
werkgevers van ITvitae.
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Daar wringt de schoen
Allereerst besloot ik om mijn filmpje aan Harry van ITvitae te laten zien. Hij was
immers de contactpersoon vanuit mijn externe partij en heeft veel kennis op het
gebied van autisme. Ik liet hem de video zien en heel voorzichtig vroeg hij of hij
feedback mocht geven, waarop ik reageerde met ‘brand los!’
Harry: “Ik zie niet waarmee duidelijk wordt dat het om iemand met autisme
gaat. Daarnaast vind ik het een beetje vlak, er zit weinig dynamiek in. Mensen
met autisme kunnen best werken in een drukke situatie, zolang ze maar de kans
krijgen om weer even tot rust te komen en te ‘ontprikkelen’. Ik mis het aspect
waardoor ik herken dat het iemand met autisme is en waardoor ik beter snap hoe
zij een werkdag ervaart. Doordat er weinig dynamiek in zit merk ik ook dat mijn
aandacht niet heel erg wordt getrokken. Het filmen vanuit een ander perspectief
is leuk bedacht, maar het laat nog wat te wensen over.”
Ik snapte goed wat Harry bedoelde. Hij noemde een paar punten waar Gijs mij
ook al voor had gewaarschuwd, zoals het ‘vlakke beeld’ en weinig dynamiek. Ik
legde Harry uit dat ik zit te worstelen om bepaalde punten samen te brengen.
- Ik wil mensen met autisme niet opnieuw op een voetstuk plaatsen door
te zeggen: ‘Kijk wat een rare vogel!’ of ‘Wat knap dat hij zo goed kan
programmeren!’ Mensen met autisme hoeven niet vreemd te zijn en kunnen
een normale baan hebben.
- Daartegenover staat dat mensen met autisme toch ook niet ‘normaal’ zijn.
Als ik ze té normaal laat zien in de video, dan snapt de kijker van de video
niet wat mensen met autisme nou anders maakt.
De tweede tegenstelling die ik moeilijk vind om in beeld te brengen heeft te
maken met storytelling en inlevingsvermogen van de kijker. Ik wil een persoonlijk
verhaal vertellen, waardoor de kijker zich kan inbeelden de persoon/personen
in het filmpje.
Het verhaal kan verteld worden door de ogen van één hoofdpersoon, zoals
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-

ik in mijn eerste prototype heb gedaan, waardoor je het persoonlijk maakt.
Daarnaast maak je het misschien ook lastig voor de kijker om te identificeren,
omdat ieder mens uniek is en dus ook iedere persoon met autisme er op
een andere manier mee omgaat. Deze manier van vertellen wordt al veel
gedaan, waardoor er onenigheid ontstaat over wat autisme nou precies is; is
dit beeld, over één persoon, nou wat autisme in brede zin inhoudt?
Daartegenover staat dat ik het verhaal van meerdere mensen kan en wil
vertellen, omdat autisme zich nou eenmaal op verschillende manieren uit.
Hier hangt wel de uitdaging aan om het verhaal op een persoonlijke manier
in beeld te brengen. Als ik allemaal verschillende mensen laat zien, hoe
zorg ik er dan voor dat het de diepte in gaat en mijn boodschap duidelijk
overkomt bij de kijker?

Deze punten kwamen ook ter sprake tijdens de testfase binnen mijn kring. Nynke
en de rest snapten wat Harry bedoelde met een vlak beeld en het missen van
dynamiek. Zij gaven mij ook nog als tip om te kijken naar de manier waarop het
gefilmd wordt. Ik kon deze fase afsluiten en verder gaan met mijn tweede ronde
van Ideate, Prototype en Test.
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IDEATE #2
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DEFINE

Once upon a time...
In de Define fase heb ik uitgebreid onderzocht wat het begrip ‘beeldvorming’
inhoudt en welke rol het heeft binnen onze maatschappij, maar ik heb niet
gekeken naar andere aspecten die hierbij komen kijken. Beelvorming is een
breed begrip, maar er zijn verschillende middelen die als hulpmiddel kunnen
bieden om de beeldvorming te versterken.
Na de eerste Ideate, Prototype en Test fasen te hebben doorlopen, kwam ik
erachter dat het vertellen van een goed verhaal essentieel is om ervoor te zorgen
dat mijn boodschap bij het publiek blijft hangen. Zoals ik al beschreef in mijn Test
fase is het lastig om een goed verhaal te vertellen, zonder dat de boodschap
te erg wordt aangedikt en mensen met autisme weer op een voetstuk worden
geplaatst.
Back to the basics: storytelling. Storytelling zorgt ervoor dat jouw verhaal
dusdanig interessant en sterk wordt, dat de boodschap bij de kijker blijft hangen.
Een goed verhaal met sterke boodschap schept een emotionele band met het
publiek. Eerst kijk ik naar de drie basiselementen van storytelling (Oord, 2014):
1. De hoofdpersoon. De persoon met wie iets gaat gebeuren. In een film vaak
de held, maar bij een commercieel verhaal kan dat bijvoorbeeld het bedrijf,
een product of een dienst zijn.
2. Het incident. Er gebeurt iets onverwachts waarna de heldenreis door de
onbekende wereld of toekomst begint. Deze hero’s journey uit een boek
kan vergeleken worden met de buyer’s journey in een commercieel verhaal.
3. Het conflict. De gebeurtenissen stapelen op tot een climax en de
hoofdpersoon slaat zich er op geheel eigen wijze doorheen.
Naast deze drie basiselementen is het ook belangrijk om de aandacht van het
publiek te trekken en niet gelijk alles al weg te geven. Er is namelijk niks aan een
film of boek waarvan je het einde al weet.
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Vers verstand
Na het proces van het eerste prototype te hebben doorlopen, zijn een hoop
dingen voor mij duidelijk geworden:
- Ik wil iets maken waarbij ik laat zien dat autisme verschillende gezichten
kent. Het valt niet over één kam te scheren.
- Ik wil iets maken waarmee ik de kijker raak en wat meer duidelijkheid en
begrip verschaft over het onderwerp autisme.
- Ik wil iets maken met een boodschap wat het begrip autisme beter in
perspectief zet tegenover het huidige beeld. Hierbij is het mijn doel dat
de mensen met autisme de boodschap duidelijk en oprecht vinden en als
waarheid zien.
Het vertellen van een verhaal wordt de grote uitdaging binnen dit geheel. Om
de elementen van storytelling toe te passen zal ik nogmaals goed moeten kijken
naar wat mijn doel is, waarom dit mijn doel is en wat ik hiervoor nodig heb.
Hiervoor doorloop ik wederom de 5W-vragen en zal ik vanuit daar kijken naar
de tweede uitwerking van mijn Ideate en Prototype.
“Ik wil een beeld creëren wat potentiële werkgevers van ITvitae laat zien dat
mensen met autisme ook een kans verdienen op een baan (WAT). Mensen met
autisme hebben eigen talenten en kwaliteiten, maar door hun autisme worden ze
vaak niet serieus genomen. Daarnaast zijn het ook allemaal eigen individuen die
zo behandeld dienen te worden. Iedereen verdient gelijke kansen, dus mensen
met autisme ook (WAAROM). Samen met mijn onderzoeksgroep - de mensen
met autisme - en experts binnen dit werkveld (WIE) ga ik kijken naar wat de beste
uitwerking is binnen de beeldvorming om mijn boodschap over te brengen.
Om potentiële werkgevers te laten zien dat mensen met autisme allemaal eigen
individuen zijn, zal mijn project ‘echte mensen’ in beeld brengen in hun eigen
omgeving (WAAR). Met ‘echte mensen’ worden mensen bedoeld die je juist
niet op de televisie of in de media ziet, maar alledaagse mensen die kampen
met alledaagse bezigheden. Het concept zal zich afspelen in de tegenwoordige
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tijd, gezien het feit dat dit onderwerp momenteel een zeer populaire kwestie is
(WANNEER).”
Naar aanleiding van deze nieuwe formulering van mijn projectdoel ben ik gaan
kijken naar de ideeën die ik in mijn eerste Ideate fase heb geformuleerd. In de
gesprekken die ik met experts heb gevoerd, kwamen ook een aantal mogelijke
uitwerkingen naar voren. Deze mogelijke uitwerkingen heb ik vergeleken met
de ideeën die ik had geformuleerd, waarna ik mijn tweede prototype-richting
heb bepaald: verschillende mensen met autisme in beeld brengen.
Om me in deze vorm te verdiepen ben ik weer op internet gaan zoeken naar
soortgelijke initiatieven en kwam op het project van Humanae uit. Humanae is
een fotoproject van de Braziliaanse Angélica Dass, een vrouw met een donkere
huidskleur die veel te maken heeft met vooroordelen. Zij besloot om verschillende
mensen frontaal te fotograferen, waarbij alleen blote schouders en het hoofd
zichtbaar zijn. Daarna zoekt ze van het puntje van de neus de specifieke kleur op
in het Pantone kleurenpallet. De hele achtergrond maakt ze deze kleur. Door alle
foto’s naast elkaar te zetten, met de bijbehorende Pantone-code, laat Angélica
zien dat niemand dezelfde huidskleur heeft. (Angélica Dass, z.d.).
Dit project inspireerde mij enorm. Prachtige foto’s van allemaal individuen. Een
baanbrekend project, wat de hele wereld over is gegaan en zelfs in New York City
bij ingangen van metro’s hing. Toch leek mij deze vorm niet helemaal passend
voor mijn project. Huidskleur is namelijk iets wat je direct ziet. Autisme zit in je
hoofd. Hoe kan ik dat in beeld brengen?
In de gesprekken die ik heb gevoerd, merkte ik dat het bij autisme erg
belangrijk is om het karakter van de persoon naar voren te brengen. Een foto
is een momentopname, waardoor je nog niet veel van iemands karakter ziet.
Bewegend beeld leek mij een mooie oplossing om het publiek een beter beeld
te geven van de karakters van mensen.
De eerste stap was het verzamelen van beelden van ‘echte mensen met autisme’.
Voor mijn onderzoek in de fase World was ik al lid geworden van verschillende
Facebook pagina’s, waardoor ik nu snel kon handelen. Verschillende mensen uit
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verschillende plaatsen hadden de tijd genomen om voor mij een filmpje op te
nemen. Zodra de eerste filmpjes binnen kwamen, gaf ik mezelf de ruimte om
wat meer na te denken over hoe ik wilde dat het filmpje eruit kwam te zien.

Humanae (Angélica Dass, z.d.)

64

PROTOTYPE #2
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Samen sta je sterk
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Storyboard Prototype 2
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Bevrijd het beheersen
Tijdens het ontwikkelen van dit prototype, merkte ik dat dit een heel andere
aanpak vereiste dan het eerste filmpje wat ik had gemaakt. Het verzamelen van
informatie was ten eerste al heel anders; ik was afhankelijk van de mensen met
autisme die hun filmpjes stuurde en Eva die mijn filmpje in elkaar zou zetten. Dit
maakte mij een beetje onrustig, doordat ik de gehele tijd alle touwtjes zelf in
handen had. Ik moest nu wat controle los laten, waar ik niet om stond te springen.
Toch heeft het mij ook weer nieuwe inzichten gegeven. Ik ben zelf aan de slag
gegaan om naar manieren te zoeken die Eva konden helpen, zonder dat ik haar
creatieve proces te veel in de war schopte. Ik begon met verschillende filmpjes
zoeken die in essentie hetzelfde doen als mijn project: een maatschappelijk
onderwerp bespreekbaar maken en onbegrip en onwetendheid bij het publiek
wegnemen.
Ik dacht aan concepten als Over de streep en begon aan de hand daarvan te
zoeken. Ik kwam al snel terecht op het filmpje All That We Share van TV2Danmark
(2017), een Deense televisiezender: “We live in a time where we quickly put
people in boxes. Maybe we have more in common than what we think? Introducing
All That We Share.” Zij plaatsen in het begin van de video iedereen in een eigen
hokje. De zusters, de mensen die je graag ontloopt, de ouderen, de sportieve
mensen en ga zo maar door. De eerste vraag die wordt gesteld is “Who in this
room was the class clown?” Een paar mensen beginnen te lachen en lopen naar
het grote vlak in het midden van de zaal. Na nog meer vragen wordt duidelijk
dat je meer met elkaar gemeen hebt dan je in eerste instantie denkt.
De combinatie van muziek, beeld en een mooie voice-over die het verhaal
vertelt maakt het plaatje compleet. Ik legde dit idee aan Eva voor en zij was het
met mij eens dat een voice-over een goede manier is om contact te maken met
de kijker van de video. Daarnaast vond ik het mooi om op deze manier toch zelf
terug te komen in dit project, ondanks het feit dat je mijn gezicht niet ziet. Zo kon
ik letterlijk het verhaal van deze mensen vertellen.
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Verhalen vertellen
Naast het storyboard heb ik ook een script uitgeschreven voor de voice-over.
Op deze manier kon ik makkelijk de tekst opnemen zonder iedere keer na te
denken over wat ik moest zeggen.
1. Dit is Ashley. Ze is 21 jaar oud, woont in Rijswijk en studeert Sociaal
Pedagogische Hulpverlening aan De Haagse Hogeschool. Dansen is haar grote
passie. Ze danst zelf verschillende stijlen en geeft ook les aan kinderen. Verder
houdt ze van fotografie, bezoekt ze graag de bioscoop en heeft ze een goed
oog voor detail.
2. Dit is Wilko. Hij is 43 jaar, woont in Zutphen, is gelukkig getrouwd en heeft
twee zoons. Met zijn baan als docent aardrijkskunde en maatschappijleer is zijn
week voor de helft gevuld. De rest van zijn tijd steekt hij graag in het zingen
en acteren bij zijn operettevereniging. Hij is niet zo goed in plannen, maar kan
hierdoor wel heel goed improviseren.
3. Dit is Ischa. Hij is 26 jaar oud en woont in Veenendaal. Ischa werkt als
programmamaker voor een lokale televisieomroep in Nijmegen. Binnen zijn
werk heeft hij de ambitie om bij de landelijke omroep in Hilversum te werken en
dan het liefst bij de EO. Hij spreekt graag af met vrienden, maakt verre reizen en
zit barstensvol wilskracht.
4. Ashley, Wilko en Ischa hebben iets met elkaar gemeen. Zie jij wat het is? Ik niet.
Ik kwam er pas achter toen zij het mij vertelden. Alle drie hebben ze autisme. Net
als heel veel andere mensen in Nederland.
5. Zoals Ditte, Waldo, Luc, Erik, Damian, Gijs, Leonie, Muriel, Jolanda, Peter,
Grace, Christoffel, Carla, Ad, Fieke en Jeroen.
6. Allemaal hebben ze autisme, maar ze zijn ook allemaal anders. Het hebben
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van autisme betekent bijvoorbeeld niet gelijk dat iemand niet sociaal is. Kijk naar
Ischa, die graag een drankje doet met vrienden. Of Ashley, die dansles geeft
aan kinderen. Autisme kent verschillende gezichten, van allemaal individuen.
Die allemaal hun eigen karakter hebben wat maakt wie ze zijn.
7. Hoe jij bent als persoon heeft niks te maken met de manier waarop jij informatie
verwerkt. Dus is een oordeel bij het horen van het woord ‘autisme’ altijd terecht?
Ik denk het niet. Ik weet wel dat ik graag luister naar iemands verhaal, voordat ik
mijn conclusie trek.
Om een impressie van de video te geven zijn hieronder screenshots te zien van
verschillende scènes.
1. Ashley				

3. Ischa					
5)

2. Wilko

4. Iedereen (past bij script nummer
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5. Allemaal hebben ze AUTISME (past bij script nummer 6)

6. Maar ze zijn ook allemaal ANDERS (past bij script nummer 6)

7. Luister naar iemands verhaal, voordat je oordeelt (past bij script nummer 7)

De muziek die ik voor dit prototype heb gebruikt was het nummer Wonder van
Morninglightmusic, een pianonummer wat perfect is als achtergrondmuziek.
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TEST #2
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Even spiegelen
De uitkomst van de video was beter dan ik zelf had verwacht. Het lastige aan
een intensief project als deze, is dat je zelf soms blind kunt raken voor je eigen
fouten. Om de kwaliteit te waarborgen heb ik besloten om deze video niet alleen
te testen bij ITvitae en de bedrijven, maar ook bij de mensen met autisme die in
de video zichtbaar zijn. Op deze manier kunnen zij hun mening geven over de
video en zeggen of ze de boodschap begrijpen of niet.
Om de test valide en betrouwbaar te laten verlopen, kijk ik eerst naar wat het
doel van mijn project was. Zo kan ik bepalen of ik dit doel heb behaald of niet.
Na de eerste Ideate fase had ik de 5W-vragen weer toegepast, waarbij de meest
recente versie van mijn projectdoel heb geformuleerd:
“Met de kennis die ik heb over beeldvorming rondom autisme, wil ik een beeld
creëren wat potentiële werkgevers van ITvitae laat zien dat mensen met autisme
ook een kans verdienen op een baan (WAT). Mensen met autisme hebben eigen
talenten en kwaliteiten, maar door hun autisme worden ze vaak niet serieus
genomen. Iedereen verdient gelijke kansen, dus mensen met autisme ook
(WAAROM). Samen met mijn onderzoeksgroep - de mensen met autisme - en
experts binnen dit werkveld (WIE) ga ik kijken naar wat de beste uitwerking is
binnen de beeldvorming om mijn boodschap over te brengen. Om potentiële
werkgevers te laten zien dat mensen met autisme allemaal eigen individuen zijn,
zal mijn project ‘echte mensen’ in beeld brengen in hun eigen omgeving (WAAR).
Met ‘echte mensen’ worden mensen bedoeld die je juist niet op de televisie of in
de media ziet, maar alledaagse mensen die kampen met alledaagse bezigheden.
Het concept zal zich afspelen in de tegenwoordige tijd, gezien het feit dat dit
onderwerp momenteel een zeer populaire kwestie is (WANNEER).”
Dit projectdoel is nog steeds hetzelfde gebleven, maar de doelgroep is niet
meer zo zeer de potentiële werkgevers van ITvitae. Tijdens het ontwerpproces
van het tweede prototype kwam ik erachter dat ik vooral de focus wilde leggen
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op het laten zien van de diversiteit van autisme. Als ik dit verwerk in een nieuwe
formulering van ‘wat’, ‘waarom’ en ‘wie’ van de 5W-vragen wordt het als volgt:
“Met de kennis die ik heb over beeldvorming rondom autisme, wil ik een beeld
creëren wat laat zien dat mensen met autisme ook individuen zijn (WAT). Mensen
met autisme hebben eigen talenten en kwaliteiten, maar door hun autisme worden
ze vaak niet serieus genomen en in een stereotyperend hokje geplaatst. Iedereen
verdient gelijke kansen, dus mensen met autisme ook (WAAROM). Samen met
mijn onderzoeksgroep - de mensen met autisme - en experts binnen dit werkveld
(WIE) ga ik kijken naar wat de beste uitwerking is binnen de beeldvorming om
mijn boodschap over te brengen. Om mijn doel te bereiken, zal mijn project ‘echte
mensen’ in beeld brengen in hun eigen omgeving (WAAR). Met ‘echte mensen’
worden mensen bedoeld die je juist niet op de televisie of in de media ziet, maar
alledaagse mensen die kampen met alledaagse bezigheden. Het concept zal zich
afspelen in de tegenwoordige tijd, gezien het feit dat dit onderwerp momenteel
een zeer populaire kwestie is (WANNEER)”
De verandering van deze doelstelling is ontstaan tijdens het verzamelen van
video’s van de mensen met autisme. Mijn doel is belangrijker dan mijn doelgroep,
dus heb ik besloten om deze buiten beschouwing te laten. Of mijn doel behaald
is zal ik testen bij de mensen met autisme en ITvitae.
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Weerklank voor kwaliteit
Alle personen die hun video hebben ingestuurd, heb ik een mail gestuurd
met daarin het verzoek of ze de video wilden bekijken en daarna een korte
vragenlijst konden invullen die betrekking had op de reflectie van de video. Ook
heb ik via Harry de enquête bij ITvitae uitgezet, om vanuit hun perspectief een
reactie te krijgen op mijn project. Om de meningen van de respondenten niet
te beïnvloeden, heb ik open vragen gesteld. Op deze manier waren zij zelf vrij in
het antwoord wat ze gaven. (Baarda, 2014)
Er kwamen veel positieve reacties uit de enquête, maar een aantal mensen
waren zo vrij geweest om met een scherp oog naar het beeldmateriaal te kijken.
Daar was ik alleen maar blij mee, want juist een kritische blik helpt mij om de
kwaliteit naar een hoger niveau te tillen.
De enquête was als volgt opgebouwd:
De eerste twee vragen zijn persoonlijk. Dit is voor mij handig, omdat ik zo kan
weten wie je bent en op welke manier jij aan mijn project verbonden bent. Zo kan
ik jouw mening beter in perspectief plaatsen met de uitwerking van dit project.
1. Wat is je naam?
2. Hoe ben je verbonden aan dit project?
o Ik werk bij een bedrijf die binnen dit onderwerp valt
o Ik heb mezelf gefilmd voor dit project.
o Anders, namelijk...
De boodschap van de video is om te laten zien dat autisme verschilt per persoon
en dat het niet altijd eerlijk is om mensen met autisme allemaal in hetzelfde hokje
te plaatsen. Iedereen is een eigen individu, ook als je autisme hebt. Dus verdient
iedereen het ook om zo behandeld te worden.
3. Komt de boodschap over? (boodschap staat hiervoor. Vul als volgt in: Ja,
want.... / Nee, want...)
4. Kun je jezelf identificeren met de mensen in de video?
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5. Wat mis je nog in de video wat nog toegevoegd kan worden?
6. Heb je verder nog tips/opmerkingen?
Hieronder zijn een aantal reacties weergegeven die mij opvielen:
Komt de boodschap over?
Ja. Mensen met
Ja en nee. De mensen
Ja. Ik vind dat je
duidelijk verwoord waar autisme zijn niet per
in beeld lijken allemaal
goed mee te draaien in de
het om gaat, en dat je dus se slecht in sociale
omgangen.
niet aan iemands uiterlijk
maatschappij. Er wordt nu
nog te weinig gefocust op de
kan zien of iemand
autistisch is.
lastige punten van autisme.
Kun je jezelf identificeren met de mensen in de video?
Ja, want ik herken veel punten die
worden genoemd.

Nee, want mijn leven ziet er heel anders
uit dan die van de drie hoofdpersonen.

Wat mis je nog in de video wat nog toegevoegd kan worden?
Mensen met autisme
hoeven niet altijd vanuit
de zorg benaderd
te worden. Het kan
juist ook vanuit
persoonlijkheid.

Ik mis iemand die
het juist niet zo goed
doet in het dagelijks
leven en die dus wel
meer last heeft om zich
aan te passen.

Laat de mensen spreken
en doe geen voice-over,
op deze manier wordt
het nog persoonlijker.

Heb je verder nog tips/opmerkingen?
Blijf vooral benadrukken dat iedereen
anders is, verder is het heel mooi.

Het scheelt dat er afwisseling is in
beelden, maar soms is het een beetje
saai. Ik mis iets sprankelends.
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Na de reacties uit de enquête te hebben ontvangen, heb ik Harry specifiek om
zijn mening gevraagd. Aangezien ik veel met hem direct heb overlegd, vond
ik het belangrijk om te weten wat hij vond van mijn tweede prototype. Gelijk
vertelde ik hem over de reacties die ik had ontvangen. Ik had een aantal punten
geformuleerd wat ik zou kunnen aanpassen, maar waar ik graag zijn mening
over ontving:
- Iemand uitlichten die niet zo’n ‘positief’ leven heeft als de huidige drie
hoofdpersonen. Op deze manier laten zien dat mensen met autisme wel
moeite hebben met een ‘normaal’ leven en mensen zonder autisme wel
moeten beseffen dat het een aandachtspuntje is.
- Iets meer naar voren brengen dat iedereen zijn/haar eigen kwaliteiten heeft.
Dit kan gedaan worden met een nieuw voice-over.
- Kijken naar mogelijkheden van geluidseffecten. Ik merk dat het lastig is om
een serieuze boodschap over te brengen, zonder dat het gelijk te ‘zwaar’
wordt. Met een paar geluidseffecten weet ik het wellicht iets luchtiger over
te brengen, zonder dat het te lollig wordt. De mogelijkheden hiervoor bekijk
ik even samen met Eva, die het filmpje heeft gemaakt.
Harry gaf, zoals altijd, zijn eerlijke mening: “Als je iemand uitlicht die niet zo’n
positief leven heeft, loop je de kans dat je het statement gaat ondermijnen door
juist de nuances aan te brengen. Wil je informatief zijn of wil je een statement
maken of misschien beide? Dat laatste is lastig.”
“Een deel van je commentaar zal berusten op het verzoek om het beeld realistischer
te maken vermoed ik. Dit is een keuze die je kunt maken gebaseerd op mijn
vorige opmerking,” vervolgt Harry. “Persoonlijk ben ik meer van de statements,
die heb je nodig als tegenwicht voor de kromme beelden die heersen. Natuurlijk
is niet iedereen een Einstein en sommigen hebben wat extra ondersteuning
nodig maar per saldo heeft de maatschappij en het bedrijfsleven een rijke depot
aan creatieve en slimme mensen ter beschikking en dit is wat je volgens mij laat
zien toch?”
De mening van Harry heeft mij weer verliefd laten worden op mijn projectdoel.
“Laten zien dat mensen met autisme ook een kans verdienen, want ze hebben
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eigen talenten en kwaliteiten. Door hun autisme worden ze vaak niet serieus
genomen, maar dat moet veranderen.”
Het maken van een statement is dus wel belangrijk binnen dit project. Zoals ik in
mijn eerste Test noemde, is het lastig om dit onderwerp bespreekbaar te maken
zonder mensen met autisme op een voetstuk te plaatsen. Met deze video ben ik
al een heel eind om de gulden middenweg te vinden tussen ‘het statement’ en
‘een normaal verhaal’.
Op de suggestie om geluidseffecten toe te voegen om de boodschap wat
luchtiger te maken, reageerde Harry als volgt: “Het gevaar van statements dat
ze zo over de top kunnen zijn dat ze niet serieus worden genomen of zelfs irritant
kunnen zijn vanwege hun ongeloofwaardige boodschap maar dat is niet het
geval bij die van jou. Je kunt het nog verder polijsten zoals je hebt aangegeven.”
In hoofdlijnen was de video dus al klaar. Nu kon ik verder om mijn derde en
laatste prototype te maken aan de hand van de feedback die ik heb ontvangen
van Harry en de respondenten.
Aangezien de video in hoofdlijnen dus hetzelfde blijft, zal ik niet nog een keer
de fase Ideate doorlopen. Ik ga gelijk door naar Prototype #3, om de laatste
aanpassingen die ik heb gedaan in kaart te brengen.

78

PROTOTYPE #3
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And I m feeling...
Na het tweede prototype te hebben gemaakt en getest, voelde ik het
enthousiasme weer terug komen. De positieve reacties die ik kreeg van de
mensen die de enquête hadden ingevuld, weerspiegelde in mijn eigen energie.
Daarnaast merkte ik ook wat er miste in mijn eerste prototype: de connectie met
de onderzoeksgroep (de mensen met autisme).
Al sinds februari ben ik bezig met dit onderzoeksproject, maar ik had in mijn
ideeën voor de uitwerking nog geen mensen met autisme betrokken. Eigenlijk
best raar als ik bedenk dat ik hun verhaal aan het vertellen ben. Nog steeds heb
ik het verteld, maar zij hebben mij wel geholpen om de puntjes op de i te zetten
en om een goede focus te behouden.
Daarnaast voel ik me ook goed over de samenwerking met ITvitae. Het contact
tussen mij en Harry is wel minder dan in het begin, maar onder mom van ‘geen
nieuws is goed nieuws’ ben ik verder gegaan met mijn project en heb ik hem een
paar keer een update gegeven. Ook van hem ontving ik iedere keer positieve
reacties, waardoor ik mij vrij voelde om nog een paar laatste aanpassingen te
doen die ervoor zorgde dat dit project echt mijn project werd.
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Adapteren voor perfectie
Met de feedback van Harry en de respondenten ging ik aan de slag om de video
voor het laatst aan te passen. Naar aanleiding van die informatie sprak ik af met
Eva om samen de laatste hand te leggen aan de details.
Het eerste punt waar ik mee aan de slag wilde gaan was de achtergrondmuziek.
Zelf twijfelde ik al en ook in de reacties van de enquête kreeg ik terug dat mensen
het wel erg zielig vonden. Samen met Eva kwamen we terecht op het nummer
Party Tattoos van Dodie.
Het advies van Harry om niet iemand uit te lichten die niet zo’n positief leven
heeft, heb ik zeker meegenomen. Toch wilde ik de drie hoofdpersonen iets
menselijker maken door ook iets uit te lichten waar ze niet zo goed in zijn. Verder
had ik in de tekst nog een paar aanpassingen gemaakt, om de boodschap nog
beter over te laten komen. De volledige voice-over werd uiteindelijk als volgt:
1. Dit is Ashley. Ze is 21 jaar oud en studeert Sociaal Pedagogische Hulpverlening
aan de Haagse Hogeschool. Dansen is haar grote passie. Ze danst zelf
verschillende stijlen en geeft ook les aan kinderen. Ze houdt van fotografie,
bezoekt graag de bioscoop, maar vindt het lastig als plannen onverwachts
veranderen.
2. Dit is Wilko. Hij is 43 jaar, is gelukkig getrouwd en heeft twee zoons. Met
zijn baan als docent aardrijkskunde en maatschappijleer is zijn week voor de
helft gevuld. De rest van zijn tijd steekt hij graag in zingen en acteren bij zijn
operettevereniging. Hij is niet zo goed in plannen, maar heeft hierdoor wel goed
leren improviseren.
3. Dit is Ischa. Hij is 26 jaar oud en werkt als programmamaker voor een lokale
televisieomroep in Nijmegen. Binnen zijn werk heeft hij de ambitie om bij de
landelijke omroep in Hilversum te werken en dan het liefst bij de EO. Hij spreekt
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graag af met vrienden, zit barstensvol wilskracht, maar kan drukke gesprekken
soms moeilijk volgen.
4. Ashley, Wilko en Ischa hebben iets met elkaar gemeen. Zie jij wat het is? Ik niet.
Ik kwam er pas achter toen zij het mij vertelden. Alle drie hebben ze autisme. Net
als heel veel andere mensen.
5. Zoals Ditte, Waldo, Luc, Erik, Damian, Gijs, Leonie, Muriel, Jolanda, Peter,
Grace, Christoffel, Carla, Ad, Fieke en Jeroen.
6. Allemaal hebben ze autisme, maar ze zijn ook allemaal anders. Het hebben
van autisme betekent bijvoorbeeld niet gelijk dat iemand niet sociaal is. Kijk naar
Ischa, die graag een drankje doet met vrienden. Of Ashley, die dansles geeft
aan kinderen. Autisme kent verschillende gezichten, van allemaal individuen.
Die allemaal hun eigen karakter hebben wat maakt wie ze zijn.
7.Toch is autisme soms ook lastig. Door de andere manier van informatieverwerking
doen mensen met autisme alles op hun eigen tempo. Maar ze verdienen zeker
gelijke kansen! Want net zoals jij en ik, heeft iedereen een eigen talent.
8. Dus leer elkaar kennen, zie andermans kracht en begrijp elkaars leerpunten.
Want zeg nou zelf: focussen op kwaliteiten is toch veel leuker dan focussen op
valkuilen?
Naast de aanpassingen in de tekst wilde ik ook nog graag wat effecten toevoegen
om het geheel wat minder zwaar te maken. Eva heeft bij het noemen van de
name een plop-geluid toegevoegd, wat ervoor zorgt dat er een grappige twist
aan zit.
Het laatste wat ik heb aangepast is een iets langere introductie en een aftiteling,
waarin ik iedereen die heeft meegewerkt bedank. Van meerdere mensen kreeg
ik namelijk de reactie dat de tekst direct begint zodra het filmpje start.
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TEST #3
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De feedback die ik heb ontvangen was over het algemeen heel positief. Als je
met een onderwerp als autisme werkt, zal je altijd te maken hebben met veel
verschillende meningen. Zo was er een persoon met autisme die graag wilde
dat ik wat meer ouderen in beeld had gebracht, omdat ik nu veel jongeren laat
zien. In verband met het korte tijdsbestek en het feit dat mijn projectdoel voorop
staat, kon ik hier helaas geen gehoor aan geven. Wel kan ik zeggen dat ik mijn
projectdoel behaald heb, als ik kijk naar alle positieve reacties.
Om hier nog een laatste blik op te werpen heb ik de punten die ik wilde behalen
kort geformuleerd.
Ik wil een beeld creëren wat laat zien dat mensen met autisme eigen
individuen zijn, dat ze eigen talenten en kwaliteiten hebben en gelijke
kansen verdienen.
Samen met mijn onderzoeksgroep – de mensen met autisme – en experts
binnen dit werkveld wil ik dit project neerzetten.
Ik wil ‘echte mensen’ in beeld brengen. Hiermee bedoel ik mensen die
je niet op de televisie of in de media ziet, maar alledaagse mensen die
kampen met alledaagse bezigheden.
In het laatste deel ga ik dieper in op de vraag of ik mijn projectdoel heb behaald.
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Oordeel het proces
Voordat ik uitgebreid ga reflecteren op mijn projectdoel, de toegevoegde
waarde en eventuele vervolgstappen, kijk ik eerst naar een aantal praktische
zaken: mijn manier van onderzoek.
Zoals ik in mijn aanpak heb beschreven, stond human centered design binnen
dit project centraal. Door gebruik te maken van veel diepte-interviews en het
betrekken van de onderzoeksgroep bij de ontwikkeling van dit project, heb ik
het ‘human centered design thinking’ proces eer aan gedaan. De combinatie
tussen het afnemen van interviews, het uitzetten van een enquête en het
gebruik van theorie als onderbouwing van nieuwe inzichten, maakt ook dat er
triangulatie binnen mijn project heeft plaatsgevonden. Even als geheugensteun:
“De term ‘triangulatie’ (het driehoeken of driehoeksmeting) is afkomstig uit de
landmeetkunde: je bekijkt een punt vanuit verschillende perspectieven. Op deze
manier probeert de onderzoeker de geldigheid van zijn onderzoeksuitkomsten
te versterken. (...) Het is belangrijk om van zoveel mogelijk verschillende
databronnen en invalshoeken gebruik te maken.” (Baarda, 2014, pp. 167-168)
Binnen human centered design is het ook van belang om rekening te houden
met de onderzoeksethiek. De onderzoeksgroep met wie ik heb samengewerkt
stelt zich kwetsbaar op om voor mijn project in beeld te komen. Om hun privacy
te bewaken en respect te hebben voor hun medewerking, zijn er verschillende
afspraken gemaakt. Zo heb ik aan iedereen gevraagd of ik zijn of haar naam
mocht gebruiken. Zo niet, dan gebruikte ik andere namen.
In de video heb ik van alle personen echte namen gebruikt. Als tegenprestatie
en dank, heb ik ze beloofd om de video niet openbaar te maken. Het mag
gebruikt worden voor mijn afstudeerproject en dus worden getoond, maar het
is niet te bedoeling dat de video op social media komt te staan waardoor deze
voor iedereen beschikbaar is.
Het intensief betrekken van de onderzoeksgroep en ITvitae als externe partij was
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voor mij erg belangrijk. Met een maatschappelijk onderwerp als dit, vertel je het
verhaal van een ander. Om dit op een eervolle en oprechte manier te doen, was
het van groot belang dat de mensen met autisme hun mening konden geven.
Daarnaast was de mening van ITvitae belangrijk om met een kritisch oog naar
het gehele project te blijven kijken. Het bewust focussen op deze twee partijen
bracht ook wat minpunten met zich mee. Hier ga ik in de volgende hoofdstukken
dieper op in.
Het vertellen van de verhalen van de onderzoeksgroep was de kern van dit project.
Toch was het lastig om een keuze te maken tussen volgende mogelijkheden:
- Het verhaal kan verteld worden door de ogen van één hoofdpersoon, zoals
ik in mijn eerste prototype heb gedaan, waardoor je het persoonlijk maakt.
Daarnaast maak je het misschien ook lastig voor de kijker om te identificeren,
omdat ieder mens uniek is en dus ook iedere persoon met autisme er op
een andere manier mee omgaat. Deze manier van vertellen wordt al veel
gedaan, waardoor er onenigheid ontstaat over wat autisme nou precies is; is
dit beeld, over één persoon, nou wat autisme in brede zin inhoudt?
- Daartegenover staat dat ik het verhaal van meerdere mensen kan en wil
vertellen, omdat autisme zich nou eenmaal op verschillende manieren uit.
Hierbinnen ligt wel de uitdaging om het verhaal op een persoonlijke manier
in beeld te brengen. Als ik allemaal verschillende mensen laat zien, hoe
zorg ik er dan voor dat het de diepte in gaat en mijn boodschap duidelijk
overkomt bij de kijker?
Uiteindelijk koos ik voor de tweede optie, maar wilde ik er wel voor zorgen
dat de verhalen interessant genoeg waren om naar te luisteren. Door me te
verdiepen in de criteria van storytelling, heb ik geprobeerd een aantal aspecten
te verwerken. Zo heb ik gebruik gemaakt van hoofdpersonen om het verhaal
minder vaag en beter behapbaar te maken. Daarnaast heb ik het ‘conflict’ terug
laten komen. Dit is het fenomeen van gebeurtenissen opstapelen tot een climax.
Dit heb ik toegepast door eerst drie hoofdpersonen uit te lichten en daarna
meer mensen in beeld te laten komen. Ook heb ik ervoor gezorgd dat ik de
spanning heb opgebouwd door niet direct weg te geven dat het om autisme
gaat. Naarmate je een tijdje kijkt kom je er pas achter dat het om autisme gaat.
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Antwoorden of vragen?
Om te beoordelen of ik mijn projectdoel heb behaald, zal ik nogmaals mijn
meest recente projectdoel uitlichten.
“Met de kennis die ik heb over beeldvorming rondom autisme, wil ik een beeld
creëren wat laat zien dat mensen met autisme ook individuen zijn (WAT). Mensen
met autisme hebben eigen talenten en kwaliteiten, maar door hun autisme worden
ze vaak niet serieus genomen en in een stereotyperend hokje geplaatst. Iedereen
verdient gelijke kansen, dus mensen met autisme ook (WAAROM). Samen met
mijn onderzoeksgroep - de mensen met autisme – en experts binnen dit werkveld
(WIE) ga ik kijken naar wat de beste uitwerking is binnen de beeldvorming om
mijn boodschap over te brengen. Om mijn doel te bereiken, zal mijn project ‘echte
mensen’ in beeld brengen in hun eigen omgeving (WAAR). Met ‘echte mensen’
worden mensen bedoeld die je juist niet op de televisie of in de media ziet, maar
alledaagse mensen die kampen met alledaagse bezigheden. Het concept zal zich
afspelen in de tegenwoordige tijd, gezien het feit dat dit onderwerp momenteel
een zeer populaire kwestie is (WANNEER)”
Zoals al eerder is benoemd, is mijn projectdoel gedurende mijn project een
aantal keer aangepast. Op de volgende pagina is de visualisatie die ik in het
begin heb gemaakt weergegeven, waarin ik uitlicht wat de huidige en gewenste
situatie is, wie de stakeholders van dit project zijn, leg ik de connectie met Kunst
& Economie, verduidelijk ik mijn rol in dit project en licht ik toe wat mijn eerste
projectdoel was en hoe ik dit doel wilde bereiken.
Als ik beide doelen met elkaar vergelijk, is het meest recente doel uitgebreider
geformuleerd. De doelen komen echter wel globaal op hetzelfde neer. Na de
eerste Ideate fase heb ik mijn projectdoel aangepast en wilde ik specifiek richten
op potentiële werkgevers van ITvitae als doelgroep. Naarmate ik bezig was met
het ontwikkelen en uitwerken van een concept, kwam ik erachter dat dit niet
de essentie is van mijn project. Het is een mensgericht onderwerp, dus is het
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belangrijker om op de onderzoeksgroep te focussen (in dit geval de mensen
met autisme) in plaats van te richten op de doelgroep. Zodoende werd ik weer
terug getrokken naar de kern van mijn project: mensen met autisme in een
eerlijk perspectief plaatsen.
Uit de tweede Test fase kwamen veel positieve punten naar voren, maar was er
nog steeds ruimte voor verbetering. Ik merkte dat ik nog meer uit mijn project
kon halen door de feedback te verwerken in een derde en laatste prototype.
De feedback die ik kreeg na mijn derde Test fase, was nog positiever dan na
de tweede. Het is echter wel zo dat er altijd een paar kritiekpuntjes waren van
de onderzoeksgroep. Dit is een valkuil van een project aan de hand van design
thinking; je bent continu bezig met het testen bij de testgroep, dat er altijd punten
van kritiek blijven. In principe kun je dus eeuwig blijven doorontwikkelen, totdat
alle respondenten tevreden zijn met wat je oplevert. Voor mijn project was het
genoeg om te focussen op de vraag of ik mijn projectdoel heb behaald of niet.
Gelukkig kan ik zeggen dat ik mijn projectdoel heb behaald, kijkend naar mijn
oude en nieuwe projectdoel.
Ook heb ik mijn rol in dit project via mijn specialisme binnen Visual Art and
Design Management goed kunnen benutten en heb ik vanuit een creatief
oogpunt gekeken naar een maatschappelijk vraagstuk. Hiermee zeg ik niet dat
ik dit vraagstuk heb opgelost, maar ik heb in ieder geval mijn onderzoeksgroep
tevreden gesteld. Tijdens de boekpresentatie van het lectoraat van HKU over
absence epilepsie, ben ik er namelijk achter gekomen dat onderzoek in de kunst
niet gaat om het zoeken van oplossingen, maar juist het oproepen van vragen
en nog meer nieuwsgierigheid.

91

Mijn projectdoel
Het creëren van een breder beeld over mensen met autisme, waardoor de
maatschappij mensen met autisme ziet als een gelijke bevolkingsgroep
die eigen persoonlijkheden en kwaliteiten hebben,
want ze zijn allemaal anders.
Huidige situatie
De maatschappij heeft
een stereotype beeld
van mensen met autisme.

Gewenste situatie
De maatschappij ziet
dat mensen met autisme
eigen individuen zijn en
ook een kans verdienen.

Hoe wil ik dit bereiken?
In samenwerking met ITvitae en de mensen met autisme wil ik kijken naar
wat er nodig is om een eerlijk beeld te creëren over mensen met autisme,
waarbij karakter en persoonlijke kwaliteiten worden benadrukt. Samen met
Harry en andere experts ga ik dit via verschillende uitwerkingen testen.
Mijn rol in dit project
In dit project breng ik de
wereld van autisme (mensen
met autisme, experts en
bedrijven) via een creatieve
weg (de uitwerking van de
beeldvorming) in contact met
de maatschappij.

Connectie met Kunst & Economie
Door vanuit een creatief oogpunt te
kijken naar dit onderwerp sla ik een
brug tussen de wereld van autisme
en de huidige maatschappij, met
verfrissende (en creatieve) blik als
middel om dit te bereiken.

Wie zijn mijn stakeholders?
ITvitae (met name Harry), anderen experts uit dit werkveld, de mensen
met autisme, de maatschappij, soortgelijke projecten (focus op
maatschappelijk onderwerp vanuit een creatieve invalshoek) en HKU.
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Het gaat verder
Het behalen van mijn projectdoel is natuurlijk belangrijk, maar daarnaast is het
ook van belang om te kijken in welke mate mijn project waarde toevoegt binnen
de omgeving waarbinnen mijn onderwerp valt.
Kijkend naar wat ik in de Define fase heb onderzocht over beeldvorming, kan
ik concluderen dat mijn project een nieuw inzicht heeft gegeven binnen de
beeldvorming rondom mensen met autisme. Zoals ik uit mijn interviews en
bronnen heb kunnen concluderen, is de maatschappij zeer eenzijdig binnen
het vormen van een mening over mensen met autisme. De maatschappij is erg
ingesteld op (neurotypische) goed functionerende mensen, waardoor mensen
met een beperking (zowel lichamelijk als geestelijk) eigenlijk al snel buiten het
huidige systeem vallen. Het bieden van een breder perspectief op mensen
met autisme, wat laat zien dat iedereen anders is en zo ook behandeld moet
worden, draagt bij aan het creëren van meer begrip rondom autisme. Hierbij
moet wel gezegd worden dat mijn project zich heeft ontwikkeld in een gebied
waar autisme een zeer geaccepteerd begrip is en waar het wordt begrepen.
Om dit project nog beter te maken had de video ook getest kunnen worden
binnen een gebied waar nog weinig kennis en acceptatie is rondom autisme,
bijvoorbeeld bij een groot commercieel bedrijf. Op deze manier kan worden
getest of het project in de toekomst wat kan opleveren binnen de ontwikkeling
van de beeldvorming rondom autisme, zoals bedrijven die meer mensen met
autisme in dienst nemen.
Zoals ik al eerder noemde, heeft de onderzoeksethiek een grote rol gespeeld
binnen dit project. Doordat ik rekening diende te houden met de veiligheid en
privacy van de respondenten uit mijn onderzoeksgroep, was ik beperkt in het
verspreiden van mijn boodschap. Als dit project verder uitgebreid wordt, zullen
er regels moeten worden opgesteld rondom de privacy van de mensen die
meewerken. Mijn afspraak met de mensen in de video was dat ik de beelden en
echte namen mocht gebruiken, mits ik het eindresultaat niet zou delen via social
media. Voor mij was dit een goede oplossing, maar voor een verdere uitwerking
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is dit niet mogelijk. Hiervoor zullen voorwaarden opgesteld moeten worden,
waarmee de respondent bijvoorbeeld zegt akkoord te gaan met het feit dat de
gegevens gedeeld worden als ze besluiten mee te werken. Als tweede optie kan
besloten worden om andere namen te gebruiken ter bescherming.
Wat ik hierbinnen als advies kan geven is om goed contact te houden met de
onderzoeksgroep. Het is hun verhaal, dus dient het ook eervol verteld te worden.
Een uitbreiding van dit project kan ervoor zorgen dat een grotere doelgroep wordt
bereikt en dat de maatschappij inderdaad een breder beeld krijgt van autisme.
Daarnaast dient hun verhaal hand in hand te gaan met de onderzoeksethiek.
Het is belangrijk om voor verdere uitwerking te zoeken naar een goede balans
tussen de privacy van de mensen die meewerken en het vertellen van een echt
verhaal. Hierin zal mijn voorkeur uitgaan naar het laten zien van echte mensen
en het vertellen van echte verhalen, maar dit zal onderzocht moeten worden of
de mensen met autisme bereid zijn dit te doen en of het haalbaar is.
Op langere termijn vermoed ik dat dit project meer vorm kan krijgen dan het
nu al heeft. Het project van Humanae was sterk door de vele gezichten, maar dit
project is sterk door de vele verhalen. Net als het project van het lectoraat van
HKU over absence epilepsie, zal dit project pas echt van de grond komen als het
wordt uitgebreid. Door feedback te vragen aan mijn onderzoeksgroep merkte
ik dat er vraag was naar verdere uitwerkingen. Hierbinnen liggen dus nog zeker
een hoop kansen die benut kunnen worden om autisme vanuit deze hoek te
bekijken, met als kracht dat het vanuit de mensen met autisme wordt verteld.
Ook hierbinnen blijft belangrijk om te luisteren naar de onderzoeksgroep en
hun verhalen te respecteren.
Om het duidelijker te maken zijn hier een aantal kansen voor de toekomst
uitgelicht.
- Vertel de verhalen van echte mensen vanuit hun perspectief. Luister naar de
onderzoeksgroep en geef ze een eerlijk podium. Op deze manier worden
zij zelf meegenomen in het verhaal dat wordt verteld, maar kan het op een
professionele manier worden verwerkt in een project. Het samensmelten van
de verhalen van de mensen met autisme en een professionele uitwerking is
waar dit project veel aan zal hebben.
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-

-

Trek het concept breed, net als bij het project van het lectoraat van HKU over
absence epilepsie. Het vertellen van verschillende verhalen is juist krachtig
als er meer media worden ingezet. De combinatie tussen beeld, tekst en
geluid is essentieel om de boodschap vanuit verschillende perspectieven te
bekijken en volledig over te brengen.
Richt de verhalen op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld potentiële
werkgevers. Zoals ik eerder noemde heb ik deze kans niet benut door
gebrek aan tijd; mijn boodschap moest centraal komen te staan. Toch
neemt dit niet weg dat het plaatsen van deze verhalen in de context van
de maatschappij (dus niet in de context van het autisme spectrum) veel kan
opleveren. Een breder beeld vormen over autisme is wat ik wilde bereiken.
Dit heb ik gedaan. Nu moet het alleen nog concreet worden gemaakt en
worden gedeeld met de maatschappij.
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Een nieuwe uitvinding
Het project is ten einde. Na al die maanden, weken, dagen is het voorbij. Als
ik terug kijk op de afgelopen periode was het een achtbaan van emoties,
afspraken, schrijven en verbeteren. Het is mooi om te zien dat je in zo’n korte
tijd, zo erg kunt veranderen. Alles wat ik heb geleerd, heeft mijn perspectief op
dit onderwerp is heel erg beïnvloed.
Dat is voor mij de essentie van een project; jij leeft het project niet, maar het
project leeft jou. Laat je verrassen, inspireren, beangstigen, lachen en intrigeren
door alles wat je ontdekt. Alle kennis die je op doet draagt bij aan jouw
persoonlijke ontwikkeling. Ik hou er wel van als ik nieuwe mensen spreek, die
zich in een totaal ander werkveld bewegen dan ik. Tegelijkertijd is dit ook een
valkuil van mij geweest. Soms kon ik me teveel mee laten voeren in gesprekken,
waardoor ik op een totaal ander punt uit kwam dan waar ik op richtte.
In een intensief project als dit weet je namelijk dat je jezelf een keer gaat
tegenkomen. De vraag is alleen wanneer dat gebeurt. Bij mij was dat moment
na de afspraak met Ingrid Timmer van AutiTalent; ik was helemaal mijn visie
kwijt, doordat ik met mijn persoonlijke blik ging kijken en mijn onderzoeksbril
had afgezet. Ineens kwam dat besef binnen: ik laat me te snel meevoeren in de
meningen en gevoelens van anderen. Na bijna vier jaar studeren dacht ik mezelf
wel te kennen, maar toch leerde ik weer iets nieuws. Ik kan heel rationeel zijn,
waardoor ik mij als projectleider erg prettig voel. Maar als het te dichtbij komt en
het rationele komt in aanraking met het emotionele, loopt alles in elkaar over en
verandert mijn steenharde zelfvertrouwen in een vloeibare massa.
Het is confronterend om jezelf op een nieuwe manier te leren kennen, maar ik
vind het wel altijd erg leuk. Het is bewijs dat ik in staat ben om mijzelf opnieuw te
leren kennen en nieuwe talenten (of valkuilen) te ontdekken. Dat is de essentie
die ik mee neem naar wat de toekomst mij brengt: sta open voor verrassingen
en blijf jezelf opnieuw uitvinden.
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Niet alle data die ik heb verwerkt om mijn verslag compleet te maken heb ik
opgenomen in de bijlagen. Om toch een beeld te geven welke data ik nog meer
heb gebruikt, heb ik hieronder een tabel weergegeven met daarin de overige
informatiebronnen.
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