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1. Voorwoord
Voorwoord

In deze exploratie is onderzoek gedaan naar een manier 
hoe de sociale interactie van mensen met het syndroom 
van asperger zou kunnen bevoorderen. Het syndroom 
van asperger valt onder het spectrum A.S.S. wat staat 
voor: “Autisme Spectrum Stoornis”. Dit afstudeer onder-
zoek is gedaan aan de opleiding Communicatie & Multi-
media Design aan de Avans Hogeschool in Breda. 

Het onderzoek heeft geresulteerd op een antwoord op 
de hoofdvraag, dit werd mede mogelijk gemaakt door 
breedsprakig empirisch en kwalitatief onderzoek. Dit is 
niet alleen op eigen kracht, maar ook mede door mijn 
helpvolle coaches, namelijk Joep Gerrits en Mark Meeu-
wenoord. Afspraken met beide coaches hebben mij 
enorm geholpen in het onderzoek, doordat ik bij hen met 
al mijn vragen terrecht kon. Ik wil jullie beide bedanken 
voor jullie bedrevenheid en ervaring omtrend mijn onder-
zoek, zodat ik de nodige vervolg stappen kon zetten.

Verder wil ik graag Marco bedanken voor zijn steun va-
naf de start van het onderzoek. Door zijn medewerking 
kon ik mijn focusgroep benaderen, zijn kennis gebruiken 
en tips krijgen omtrend het vraagstuk, dit alles was es-
sentieel voor het onderzoek en ik had anders dit onderzo-
ek niet kunnen afronden. 

ter afsluiting wil ik alle studenten en begeleiders bedank-
en die mij hebben geholpen toen ik in een cruciaal punt 
zat van mijn onderzoek. Ik waardeer jullie alle, dank. Het 
exploratie verslag is ten goede gekomen door al de steun 
en toeverlaat. 

Geniet tijdens het doorlezen van de exploratie. 

Farid Demnati
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2. Samenvatting
Samenvatting

Binnen onze gemeenschap hebben wij te maken met allerlei 
soort mensen, een groep van deze mensen wekt de inter-
esse op voor dit onderzoek. Dit betreft jongvolwassenen met 
het syndroom van asperger, dit valt onder het kader A.S.S. De 
sociale interactie is iets wat mensen met het syndroom van 
asperger ervaren als een hindernis in het doorgaans leven, en 
dit kan hen blokkeren van het doen van leuke activiteiten wat 
resulteert op het opsluiten in de kamer en zichzelf afsluiten van 
de sociale gemeenschap (Parnassia Groep, z.d.).  

Onder sociale interactie bij mensen met het syndroom van 
asperger worden verschillende fascetten mee berekent, onder 
andere: moeite met persoonlijk of sociaal contact zoals vriend-
schappen sluiten en onderhouden. Mensen met asperger 
maken op een opvallend andere manier contact dan mensen 
zonder autisme dat doen.  

De doelstelling van deze exploratie is om mensen met het 
syndroom van asperger bij te staan en hen te ondersteunen 
om het sociaal interacteren te verbeteren. Om dit te bewerk-
stelligen is er een hoofdvraag opgesteld. 
De hoofdvraag luidt als volgt: 

Hoofdvraag: “Hoe kan er door een interactieve ervaring de so-
ciale interactie van mensen met het syndroom van 
asperger verbeterd worden, binnen hun eigen leef 
omgeving?”

Hier is belangrijk dat het gedeelte “sociale interactie” meer 
gaat over verbale dan non verbale communicatie, omdat het 
onderzoek niet gesteld is op het onderzoeken van non verbale 
communicatie met betrekking tot de focusgroep. 

Er zijn methodes ondervonden om de hoofdvraag op de meest 
kwalitatieve manier te beantwoorden, dit zijn 5 act interviews, 
enquetes waar de inzichten via een empathy map zijn uitgeli-
cht om onderandere de doelgroep beter te begrijpen. Verder 
ook brainwriting, crazy eights, voting, flowcharts en user story. 
Ook zijn er prototypes ontwikkeld low- en hi-fi, om dit vervol-
gens te testen bij de focusgroep. Uit de tests van de prototype 
en 5 act interviews kwam naar voren dat een vorm van inter-
acteren met kleuren om hen emotie te reguleren tijdens het 
sociaal interacteren niet optimaal was, doordat zij de kleuren 
niet ervaarde. Toen is er met die inzichten de vertaalslag ge-
maakt om nieuwe prototypes te ontwerpen die mensen met 
het syndroom van asperger sociaal lieten interacteren via een 
outlet waar zij taken moesten volbrengen om zo steeds beter 
te worden in het sociaal interacteren. Onder andere zijn er ver-
schillende mechanics ontworpen en toegevoegd aan de outlet 
waardoor sociaal interacteren verbeterd werd.

De verkregen data en inzichten gaven draagvlak voor het 
creëren van de Proof of Concept. Dit is een applicatie die jong-
volwassenen met het syndroom van asperger (A.S.S.) onders-
teuning biedt in de sociale interactie. De applicatie zal geheel 
gebaseerd op het profiel van de cliënt, middels zijn/haar bege-
leidingsplan sociale taken toevoegen om de cliënt door middel 
van het uitvoeren van de sociale taken een beter sociale inter-
actie te realiseren. 

Ook zou de begeleider sociale taken kunnen toevoegen ge-
baseerd op het profiel van zijn/haar cliënt. Hierdoor zal er een 
gepersonaliseerde applicatie kunnen worden gerealiseerd. 
Evenals kan er door de interactie met de verschillende niveaus 
van sociale taken die via een moeilijkheidsgraad en kleur zijn 
toegevoegd, de applicatie nog persoonlijker gemaakt kunnnen 
worden door de interactie van de cliënt waar bijvoorbeeld de 
huisstijl van de applicatie zal veranderen. Het doel is ook om 
een vertrouwensband tussen de cliënt en de begeleider te 
creëren. 
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PACT

1. People
    - Mensen met A.S.S., specifiek gezien het syndroom van as-
perger.
    - Focusgroep: jongvolwassenen met A.S.S.- Syndroom van 
asperger
    - Jongvolwassenen met A.S.S.- syndroom van asperger die 
worden begeleid door een verpleegkundige of in een omgev-
ing leven waar zij worden geholpen.
    - Ze hebben moeite met de sociale interactie en staan open 
voor een interactieve ervaring.
    - In staat zijn om de sociale taken uit te voeren die de appli-
catie hen biedt. 

2. Activities
    - Worden door hen begeleidingsplan gestimuleerd om de 
sociale interactie aan te gaan. 
    - De sociale taken zullen op maat gemaakt worden door de 
applicatie en de begeleider zodat het in hun eigen leefomgev-
ing uitgevoerd kan worden. 
    - Sociale taken kunnen vaker dan een keer uitgevoerd 
worden om progressie aan te tonen. 
    - Begeleidingsplan zal ge-update worden door de begeleider 
voor de cliënt.   
    - Zijn in staat om de applicatie vaker dan een keer in de week 
te gebruiken voor progressie. 
    - Tijdens gesprekken met begeleider wordt progressie van 
het uitvoeren van de sociale taken aangekaart.
    - De applicatie kan worden gemonitord door de begeleider.
    - Door interactie met de applicatie zal de applicatie zich vor-
men naar de cliënt.
    - Bij het niet kunnen uitvoeren van de taak zal dit in een tek-
stbox aangegeven kunnen worden zodat het door de begelei-
der ingezien kan worden.
    - Vertrouwensband tussen begeleider en cliënt 
verbeterd.

1. Context
    - Binnen hun eigen leemomgeving de applicatie 
uitvoeren.
    - De interactie met de persoon kan slecht verlopen, waardoor 
de emotie van de persoon met A.S.S. kan pieken.
    - De persoon met A.S.S. kan zich niet emotioneel gesteld voe-
len om de taken uit te voeren in de applicatie.
    - Het uitvoeren van de sociale taken kan niet uitgevoerd 
worden door incidentele gebeurtenissen, zoals bijv. een tijdeli-
jke sluiting van de lokale supermarkt.
    - Het begeleidingsplan van de cliënt kan de sociale taken 
beïnvloeden, waardoor hij/zij niet uit huis hoeft. 
    - De sociale taken die uitgevoerd moeten worden zijn op ver-
schillende niveaus waar de cliënt zin in moet hebben om die 
uit te willen voeren. 

1. Technologies
    - Smartphone die een applicatie aan kan. 
    - Smartphone met wifi of mobile verbinding. 
    - De applicatie kan on en- offline gebruikt worden, maar voor 
het updaten van het begeleidingsplan en feedback moet inter-
net verbinding aanwezig zijn. 
    - Applicatie herkent key-words vanuit het begeleidingsplan 
die door de begeleider wordt ge-update waardoor taken op 
maat gemaakt worden.
    - Applicatie bouwt een algoritme op door de interactie van 
de cliënt te herkennen en over te nemen. 
    - Applicatie moet weinig tot geen invloed hebben op het bat-
terij niveau van de smartphone, omdat de sociale taken moet-
en worden uitgevoerd en de feedback daarna kunnen worden 
omschreven in de applicatie.
     - Input: Applicatie moet een algoritme creëren door het her-
kennen van de interactie van de gebruiker en daardoor ook de 
applicatie beïnvloeden.
     - Output: Sociale interactie door het uitvoeren van de taken 
wordt verbeterd, m.b.v. progressiebars, buttons, feedback op-
ties, uplifting tekst balken, sociale taken op maat. 

Een jeugdvriend heeft een milde vorm van het syndroom van 
asperger, wat valt onder A.S.S. en is enorm aangeslagen met 
het overlijden van zijn moeder. Dit gaf mij motivatie om dit 
onderwerp zo serieus te nemen en mijzelf erin te verdiepen. 
In het dagelijks leven heeft iedereen wel eens te maken met 
mensen met A.S.S. (Autisme Spectrum Stoornis), tijdens het 
werk, in de stad, of juist in de lokale supermarkt. 

Mensen met het syndroom van asperg vinden het lastig om 
zich onder andere in deze locaties te begeven, dit komt omdat 
zij teveel prikkels ervaren waar zij dan moeilijk of niet mee om 
kunnen gaan. Het ervaren van emoties, oogcontact maken en 
zichzelf in sociale kwesties wenden is niet voor elke persoon 
met het syndroom van asperger weg gelegd (Parnassia, z.d.). 
Ik herken dit probleem en het heeft veel impact op mij gehad, 
waardoor ik gemotiveerd werd om iets te doen aan de sociale 
interactie voor hen. Om de sociale interactie voor hen te bev-
oorderen kwam ik er door onderzoek van (Nictiz, 2019) achter 
dat er al onderzoek wordt gedaan in de e-health, maar dat er 
momenteel hier nog een gat in de markt zit. 
Het stukje techniek mist er nog in de zorg, en ik ben graag met 
de technologische mogelijkheden bezig. 

Dit was voor mij een makkelijke rekensom. Een koppeling mak-
en van de sociale interactie met de technologie die we nu de 
dag kennen. Verschillende mensen uit mijn directe omgeving 
deelde deze ervaring ook. Dit is wat mij overhaalde om mijn 
afstudeertraject aan dit vraagstuk te besteden. Door middel 
van dit traject hoop ik dat mensen meer begrip krijgen voor 
mensen met A.S.S. en hen problemen met de sociale inter-
actie en hen steun kunnen bieden indien nodig. Zo ook de 
de mensen met A.S.S. een heuze leerprogressie kunnen aan-
bieden door de interactieve ervaring die er door dit onderzoek 
naar voren zal komen en het vertrouwensband tussen cliënt en 
gebruiker zal bevoorderen. Zodat alle partijen hieruit lering en 
progressie kunnen trekken. 

PACTPositionering
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3. Procesboard
Procesboard
Het procesboard geeft een visualisatie weer van het pad dat doorlopen is 
om tot de Proof of Concept en de deadline van de exploratie te komen. 

Ervaring met jeugdvriend 
die A.S.S. /Syndroom van 
Asperger heeft

Afstudeervoorstel

Doelgroep A.S.S. leren 
kennen en interviews 
focusgroep

Onderzoek naar invloed
kleuren op hersenen en 
prototype één

Samenwerking met
Marco (Psychiaterische ver-
pleegkundige)
prototype twee op te stellenOriënteren op onderwerp

Onderzoeksmarkt

Empathy map opstellen
met verkregen inzichten

A.S.S. sociale interactie
onderzoek 

Focusgroep interviews
en afbakening onderzoek

Midterm assesment

Applicatie iteratie en 
enquête focusgroep 

Prototype drie

Enquête voor applicatie ervar-
ing focusgroep + interactie  

Prototype vier -
Takenpakket

Prototype vijf - 
Takenpakket

Prototype zes - 
Advanced settings 

Proof of Concept

       Exploratie 
       inleveren
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5. Inleiding
Inleiding

Na wat gebeurtenissen met mijn jeugdvriend (een persoon 
met A.S.S.) waar hij in zijn emotie ging pieken toen we ons 
begaven in een sociale omgeving zonder een geldige reden, 
werd ik geïnteresseerd waarom dit nou telkens gebeurde. Al 
snel kwam ik erachter na wat onderzoek dat mensen met A.S.S. 
zich in sociale kwesties kunnen mengen en zich totaal niet fijn 
kunnen voelen (Parnassia, z.d.). Dit wekte de interesse op om 
de sociale interactie te bevoorderen. 

Uit onderzoek is gebleken dat ze zichzelf staande houden in de 
maatschappij tussen mensen die geen asperger hebben dit als 
lastig ervaren, omdat zij ervaren dat ze niet begrepen worden 
en dat zij zichzelf als een excentriekeling zien, maar ook dat zij 
het gevoel hebben dat mensen zonder asperger hen als excen-
triekeling zien. Zij voelen zich vaak niet begrepen en in deze sit-
uaties in het dagelijks leven raken zij dan ook gespannen (VAB, 
z.d.). Dit gedrag wordt ook wel gezien als atypsiche ontwikke-
ling, dit is wanneer de persoon zich gespannen en onbegrepen 
voelt waar hij/zij zichzelf niet begrijpt, maar ook andere niet. 
Sommige trekken zich dan terug en/of worden somber, andere 
kunnen zich dan weer expressief uiten. De bestaande literatuur 
geeft inzicht in het leven van mensen met A.S.S. en wanneer 
zij goed begeleid worden dit voor alle partijen positief kan 
uitpakken. De sociale interactie is dus een hindernis voor hen 
(Parnassia Groep, z.d.). en kan door middel van bijvoorbeeld 
psycho-educatie begrepen en geholpen worden (NVA, Neder-
landse Vereniging voor Autisme, 2021). 

Om de sociale interactie te kunnen bevoorderen is het doel van 
deze exploratie om tot een eind product te komen die door 
onderzoek is onderbouwd en die mensen met A.S.S. en speci-
fiek gezien het syndroom van asperger kunnen helpen om de 
sociale interactie aan te gaan.

Dit product is opgebouwd met behulp van kwalitatief onder-
zoek en emperisch onderzoek. Hiervoor is er een hoofdvraag 
gecreëerd. De hoofdvraag luidt als volgt: 

“Hoe kan er door een interactieve ervaring de sociale inter-
actie van mensen met het syndroom van asperger verbeterd 
worden, binnen hun eigen leef omgeving?”

De volgende vragen zijn geformuleerd voor de deelvragen:

- Hoe werkt de medische aandoening A.S.S.? 

- Hoe werkt het syndroom van asperger?

- Welke symptonen worden aangewakkerd in sociale gemeen-
schappen? 

- Wat voor invloed heeft de medische aandoening A.S.S. op de 
persoon? 

- Hoe kan de sociale interactie verbeterd worden van mensen 
met het syndroom van asperger? 

- Welke interactieve ervaring werkt het beste voor mensen met 
A.S.S.?

De deelvragen zijn gedurende het onderzoek beantwoordtOm 
antwoord te geven op de hoofdvraag is er kwalitatief onderzo-
ek verricht. Hiervoor is data verzameld door middel van onder 
andere 5 act interviews, enquêtes, user story’s en een empa-
thy map. Maar zo is er ook gebruik gemaakt van verschillende 
prototypes om de beste mogelijke oplossing te bieden voor de 
focusgroep. Het methode onderzoek toont welke methodes er 
zijn gehanteerd om de Proof of Concept op uit te bouwen. De 
conclusie zal antwoord geven op de hoofdvraag met als slot de 
aanbeveling die gedaan kan worden als exit van dit onderzoek. 
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Het product moet....

- De sociale interactie makkelijker maken voor mensen met  
A.S.S. om hindernissen te overkomen. 

- Een goede ondersteuning bieden voor de begeleider, zodat er 
nogsteeds een gemonitord kan worden indien er iets mis zou 
gaan. 

- Eenvoudig te gebruiken zijn in sociale context, zodat er met 
elke persoon zijn gesteldheid rekening wordt gehouden. 

- Twee verschillende functies hebben, voor gebruiker en bege-
leider, voor privacy doeleinde. 

- De mogelijkheid bieden om in verschillende niveaus te werk-
en voor een progressie.

- De begeleidingsplan van de begeleider kunnen koppelen 
met het product, zodat er een algoritme ontstaat en het prod-
uct op maat wordt gemaakt. 

- Het profiel van de gebruiker transparant aantonen, ook al is 
de progressie niet denderend. 

- Een gepersonaliseerde uitkomst hebben, zodat de gebruiker 
zich steeds meer geneigd voelt de interactie te willen opzoek-
en. 

- Een vertrouwensband kunnen kweken tussen gebruiker en 
begeleider voor een betere manier van psycho-educatie. 

- Genoeg feedback kunnen ingeven.

- Gebruikt kunnen worden voor medisch doeleinde.

- Mensen met A.S.S. worden snel overprikkeld, het product 
moet ervoor zorgen dat zij niet overprikkeld raken, dit zou be-
haald kunnen worden door gebruik van pastel kleuren. 

Ontwerpcriteria is gebaseerd op deskresearch, gebruikers- 
ervaring en interviews.

Ontwerpcriteria
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6. Visie en eigen
   fascinatie

Visie en eigen fascinatie

Tijdens de gebeurtenissen met mijn jeugdvriend die een milde 
vorm van het syndroom van asperger heeft in het kader van 
A.S.S. merkte ik al snel op dat de sociale interactie met hem 
niet altijd goed verliep, en met “niet goed” bedoel ik de con-
stante miscommunicatie en ingetogen gedrag. Het werd mij 
ook duidelijk dat dit niet iets was waar hij iets aan kon doen. Dit 
was zijn aandoening waar ik als buitenstaander respect voor 
moet hebben en rekening mee moet houden.

Mensen met A.S.S. worden jammer genoeg gezien als ex-
centriekelingen terwijl het hele mooie mensen zijn, gewoon 
mensen zoals wij, met een heel klein verschil, namelijk de diag-
nose. Die diagnose is niet bepalend hoe wij als mensen zonder 
A.S.S. naar hen moeten kijken. Niet excentriek, maar juist hen 
bij ons betrekken. Dit begrip wil ik juist aanstippen tijdens dit 
onderzoek. Ik zou graag willen dat mensen kunnen inzien dat 
de sociale interactie die zij ervaren als moeilijk en lastig voor 
ons iets kan zijn om hen mee te helpen. Voor de mensen met 
A.S.S. zou ik juist willen dat het ontworpen product hen zou 
kunnen ondersteunen in hun dagelijkse taken, en eventueel de 
begeleider die hen begeleid ook zou kunnen ondersteunen. 

Als ontwerper zie ik mezelf als een humanistisch gecentreerd 
persoon, ik zie het beste in de mens in en zo zou ik ook graag 
gezien willen worden. Verder ben ik een persoon die erg sociaal 
is en expressief is en dit laat ik ook in mijn ontwerp terug zien, 
veel kleur gebruik, verschillende soorten teksten, typografie 
en grafisch ontwerp. Zo heb ik dit in mijn afstudeertraject ook 
laten terug komen in het design van het product, maar ook de 
opmaak van de exploratie. Ook heb ik gestructureerd gewerkt, 
door gebruik te maken van een aangepaste versie van design 
thinking die ik gehanteerd tijdens onderzoekstraject. In mijn 
proces heb ik geluisterd naar mijn doelgroep, door feedback 
op te nemen en te verwerken, zodat iteratie ontstond. Dit laat 
het ook zien door naar een professional te luisteren, namelijk 
Marco, hierin had ik een dienende rol en nam ik zijn feedback, 
maar ook de feedback van de doelgroep op. Al het onderzoek 
wat er gedaan is is gepeild bij de doelgroep en onderzocht. 

       Farid Demnati

Communicatie Multimedia Design
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7. Ontwerp-
  methodes

Ontwerpmethodes

Tijdens het afstudeeronderzoek heb ik gebruik gemaakt van 
een methode genaamd: “Design Thinking” (afb. 1) methode 
(Lean Six Sigma Groep, 2022). Deze methode heb ik iets aange-
past om tot de beste uitkomst te komen voor het ontwer-
pproces. Deze methode is gekozen, omdat het een human 
centrische jas om heeft wat het ontwerpproces  goed deed 
en mij als ontwerper typeert. “Design Thinking” bestaat uit vijf 
fascetten. Deze onderdelen zijn: Empathise, Define, Ideate, 
Prototype, Test. 

Hieronder is een overzicht te zien van de “Design Thinking” 
methode, daarbij is er uitleg gegeven en voorbeeld per onder-
deel. Die gehanteerd is gedurende het ontwerpproces. Naast 
deze methode is er ook gebruik gemaakt van desk research 
om tot de meest belangrijke oplossingen te komen.

Empathize en define	hebben beide een rol gespeelt door 
kwalitatieve interview af te nemen bij mijn doelgroep, waar 
de inzichten die uit de interviews gegenereerd zijn aangeka-
art, zijn in user stories, maar ook in een empathy map om de 
doelgroep goed te begrijpen. Toen de doelgroep gedefinieerd 
werd kon de volgende stap gemaakt worden naar Ideate (Deze 
stap kwam herhalend terug in het onderzoek) . Deze fase stond 
geheel in kaart om ideeën op te wekken. Dit werd gedaan door 
middel van Brainwriting wat brainstorms waren met medes-
tudiegenoten. Zo werd vervolgens de vertaalslag gemaakt naar 
Crazy eights, om in 1 minuut tijd 8 snelle schetsen te maken 
met je medestudiegenoten. Van die schetsen kies je je beste 
idee schets uit en dat noemt zich Voting. Dit resulteerde in een 
low-fi prototype die getest werd. De informatie die verkregen 
werd uit de testjes gaven genoeg draagvlak om tot de volgen-
de stap in het iteratief proces van design thinking te komen, 
namelijk Prototype.

Deze fase staat voornamelijk voor de iteratie fase, waar de feed-
back van twee doelgroepen in acht zijn genomen, namelijk 
voor de ervaring de focusgroep (personen met A.S.S.) en voor 
de interactie de medestudiegenoten (personen van CMD).

 

Tijdens deze stap was het belangrijk dat door iteratie het pro-
totype telkens verbeterd werd door de afgenomen kwalitatieve 
interviews. Hier is telkens geïtereerd om tot de best geslaagde 
prototype te komen voor de Proof of Concept. Tijdens de Ideate
stap is er een idee gekozen op de kennis die er toen was van 
de focusgroep. Dit is het volgende: Het ontwerpen van een 
applicatie die mensen met het syndroom van asperger “A.S.S.” 
zal ondersteunen in de sociale interactie. Dit zal gemonitord 
worden door de begeleider die de progressie van de cliënt kan 
inzien om het vertrouwensband tussen begeleider en cliënt 
te bevoorderen. Waar ook door de interactie van de cliënt de 
applicatie met behulp van het selecteren van het begeleiding-
splan van de cliënt en de sociale taken personalisatie ter weeg 
zal brengen. Zo wordt er door iteratie de probleemstelling 
beanwoordt. 

De stap genaamd Test wordt er gekeken naar de 5 act inter-
views dit begint met een introductie waarna de tester het 
prototype uitprobeert. Vervolgenswordt gevraagd hoe het 
prototype ervaren is, zo ook de gebruikerservaring, om zo 
tot de beste feedback en inzichten te komen om de “Design 
Thinking” methode weer te kunnen herhalen en iteratie te 
prioriseren. Het eindproduct zou in een uiteindelijke applicatie 
nog beter beleefbaar zijn, dit zal bij genoeg positieve feedback 
opgenomen kunnen worden als een product die uitgebouwd 
kan worden na het afstuderen. 

Afbeelding 1: Design Thinking



21
Farid Demnati - Exploratie 2022

8. Onderzoeks
   proces

Empathy map

De empathy map is gebruikt om data te ver-
zamelen over de doelgroep. Deze doelgroep 
zijn mensen met A.S.S. waaronder verschillen-
de soorten diagnoses onder gesteld zijn, dit 
onderzoek focust zich op jongvolwassenen 
met het syndroom van asperger onder het 
kader A.S.S. (afb. 3) geeft de inzichten weer wie 
de doelgroep is, wat zij zien, horen, voelen, den-
ken en doen. Zo ook de “pains & gains” waar zij 
zich aan ergeren of juist wat ze graag zouden 
willen. 

De doelgroep ergert zich vooral aan:
- Het niet tegen onrecht kunnen
- Emotie niet kunnen reguleren in sociale 
situaties 
- Een confrontatie juist willen vermijden
- Een gestructureerd leven lijden
- Andere emoties niet kunnen begrijpen, maar 
ok hen eigen emoties niet
- De sociale interactie is niet optimaal

De doelgroep wil streven naar:
- Sociale interactie bevoorderen
- Sociaal geaccepteerd worden (begrepen 
worden)
- Confrontaties met respect durven aan te 
gaan
- Uit hun stulpje durven treden
- Emoties in bedwang kunnen houden
- Vertrouwensband met de begeleider willen 
opbouwen en omarmen
- Hen als persoon beter begrijpen (progressie 
kunnen inzien als iets positiefs)

Deze empathy map is gemaakt om het onder-
zoek uit te voeren met de juiste kennis, deze 
kennis is verkregen uit voornamelijk interviews 
en enquêtes.

Afbeelding 2: Empathy map over personen met 
A.S.S. - Syndroom van asperger
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Wat ervaren zij?

Uit onderzoek is gebleken dat de sociale communicatie en 
interactie van mensen met A.S.S. met andere niet goed gaat 
bijvoorbeeld wanneer je met ze in gesprek gaat. Dat ze moeite 
hebben om te herkennen waar je het over hebt. Ze kunnen 
zien wat er gebeurd, maar ze begrijpen de mimiek van het 
gezicht niet. 80% van het gedrag is non verbaal, 20% is maar 
verbaal, door woorden en zinnen. Als je het niet kan herken-
nen, dan kunnen ze vaak verkeerd reageren, want zij zijn juist 
bang om fouten te maken, want ze vinden de sociale interactie 
moeilijk. 

Mensen met A.S.S. hebben veel gevoel, zelfs zoveel gevoel dat 
ze er niet mee om kunnen weten te gaan. Ze herkennen vaak 
de emotie niet. Mensen met A.S.S. kunnen geen relatie tus-
sen gevoel en lichamelijke spanningen. Sommige kunnen in 
paniek raken, omdat hen hart te keer gaan. De ene heeft meer 
last van sociale onhandigheid de andere van obsessief gedrag, 
gericht op een ding. Ze hebben moeite met prikkels van buiten 
af. Informatie komt later binnen, doordat het verwerkingss-
nelheid verstoord is. Een aantal symptomen worden hieraan 
gekoppeld, in onderzoek van NVA, Nederlandse Vereniging 
voor Autisme: 

A. Blijvende tekorten in de sociale communicatie en interactie, 
zoals blijkt uit:

- Tekorten in sociaal-emotionele wederkerigheid
- Tekorten in het voor sociale omgang gebruikelijke non-ver-
bale communicatieve gedrag
- Tekorten in aangaan, onderhouden en begrijpen van relaties

In onderzoek van (Reindersma, 2016) is gebleken dat het 
syndroom asperger de sociale communicatieve problemen uit 
de klassieke variant komen, dat staat voor een van de vormen 
wat stamt uit de term A.S.S. (Afb. 4) de afbeelding toont de 
gescheiden hersenhelften waarbij verschillende emoties te 
zien zijn die niet met elkaar samenwerken, maar juist geschei-
den wat kan zorgen voor een verstoring in de emotie regulat-
ie. Deze emotie regulatie slaat vaak uit op in enorme woede, 
angst en paniek. Dit is kenmerkend voor mensen met A.S.S. 
wat hen in de sociale interactie niet altijd aangenaam laten 
lijken (Parnassia, z.d.).

Voor de prototypes is dit onderdeel ook meegenomen in de 
gedachtegang van het maken van de prototypes, er wordt 
gewerkt met echte mensen met diagnoses waarbij de grens 
opgezocht mocht worden, maar wel met alle respect. 

User story

De user story’s zijn verdeeld in twee onderdel-
en, namelijk de (extra) feedback uit de ge-
teste prototypes, en vervolgens de gekregen 
feedback verworpen in de userstory voor het 
prototype. Dit wordt aangetoond in (afb. 3), 
door middel van feedback, inzichten en extra 
key notes. 

Afbeelding 3: User story 

Afbeelding 4: Hersenen gekoppeld aan emotie.
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Brainblocks?

Om het eerste prototype te maken, is er kennis vergaard uit 
interviews, deskresearch en enquêtes. Hiervoor heb ik een 
interview met een proffesional gehad, namelijk Marco, die al 
32 jaar mensen met A.S.S. ondersteund. Uiteindelijk is er een 
samenwerking getroffen en is dit onderzoek ook gebaseerd 
op zijn kennis en kunde. Hij werkt als psychiaterische verpleeg-
kundigen, vroeger bij VGZ, nu als ZZP’r, Marco is gedurende het 
gehele onderzoek mijn rechterhand geweest in vragen en tips. 
Marco heeft de focusgroep ook ingelicht om gedurende het 
onderzoek eerlijk te zijn, maar ook in staat zijn om iets te willen 
leren. Dit resulteerde in een focusgroep van ongeveer acht per-
sonen, maar kwam vaker uit op zeven personen. 

Uit het interview dat te lezen is in de bijlage, is gegenereerd dat 
Brainblocks (een spelvorm dat wordt gebruikt als cognitieve 
gedragstherapie) gehanteerd wordt in de medische wereld als 
houvast om mensen met A.S.S. te ondersteunen en helpen. 
Het syndroom van asperger is de vorm die leidt uit A.S.S. waar 
Marco vooral mee werkt, dit onderzoek op gebaseerd is en 
waaruit de focusgroep bestaat. Deze spelvorm werkt dan ook 
goed bij die doelgroep, volgens Marco (afb. 5).  (SWUP Webde-
sign, 2020) beweert: “Het doel van Brain Blocks om één beeld 
en één taal te creëren over autisme, wat zorgt voor meer begrip 
en inzicht. Hierdoor kan er gemakkelijker met een persoon met 
autisme (en met belangrijke anderen in zijn omgeving) over 
autisme, en de gevolgen daarvan in het dagelijkse functioner-
en, gecommuniceerd worden. Het bespreken van de diverse 
onderwerpen bij Brain Blocks kan op aangepaste wijze, wat 
zorgt voor maatwerk (afb. 7)”.

Ook is er gekeken naar kleuren om het prototype nog meer 
aan te laten slaan, deze kleuren zijn de RGB kleuren, wat staat 
voor Rood, Groen, Blauw. Onbewust beïnvloeden kleuren je 
hersenen, humeur en emoties. Kleur is dus een heel krachtig 
onderdeel binnen het creëren van content en iets waar je zeker 
goed over na moet denken (Frappant, 2021).

Hierin is de feedback van Joep (afstudeer begeleider) ook 
meegenomen (afb. 6) om een interview te hebben met Marco 
en te kijken welke producten er al bestaan om mensen met 
Asperger te kunnen helpen. 

Afbeelding 5: Brainblocks cognitieve gedragstherapie.

Afbeelding 6: Feedback Joep vóór prototype 1.

Afbeelding 7: Brainblocks gevisualiseerd.

Prototype één

Voor het prototype is er een koppeling gemaakt van Brain-
blocks en kleurgebruik. Dit omdat Brainblocks gebruikt wordt 
bij mensen met A.S.S. en kleuren een goede stimulance geven 
aan het menselijk brein. Deze koppeling was een test om te 
zien hoe de test personen zouden reageren op het prototype 
en de interactie met het prototype. 

Productie
De interactie vond plaats in de studio in het gebouw aan de 
Lovensdijkstraat (afb. 7.) Voor het prototype zijn de RGB kleuren 
teruggekomen in de kleuren van de lampen, maar ook de 
papieren blokken waar de persoon op zou drukken. 

De papieren blokken zijn gekoppeld aan de laptop (afb. 8) waar 
de gebruiker die met het prototype interact het idee kan op-
wekken dat hij de kleuren in controle heeft en zijn stress level 
zou verlagen, omdat personen met A.S.S. in hun emotie kun-
nen pieken, wanneer zij iets moeten doen wat hen niet bekend 
is (NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme, 2021b). Er is een 
visuele afbeelding die ondersteuning geeft aan het feit dat de 
papieren blokken een relatie hebben met de RGB kleuren die 
uitgelegd zijn (afb. 9). De lampen zijn via een persoon die bij de 
set aanwezig was aan en uit gezet zonder dat de test personen 
dit wisten, zodat zij echt het gevoel konden ervaren van het 
interacteren met kleuren. 

Afbeelding 7: Prototype één setup. Afbeelding 8: Prototype één setup.

Afbeelding 9: Prototype één setup.
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Test
Het prototype is bij twee verschillende test personen getest die 
betrokken zijn bij het vraagstuk over A.S.S. zodat er een gewo-
gen en eerlijke mening en reactie uit de testen zou komen. Test 
persoon 1 (afb. 8) is een persoon met een lichte vorm van A.S.S. 
en dit geldt ook voor test persoon 2 (afb. 9). Beide personen 
hebben na het testen van het prototype een 5 act interview 
afgenomen. Een uitlichting van de antwoorden en vragen zijn 
gepresenteerd (afb. 10). Ook is er ook feedback beschreven, 
maar ook zijn er inzichten opgehaald voor het komende proto-
type (afb. 11). voor het uitgebreide interview is er een transcrip-
tie gemaakt, die te zien is in de bijlage. Zo is er ook een link 
vrijgegeven van de interatie die via google drive te zien is, deze 
link staat ook in de bijlage bij dezelfde pagina’s.

Resultaten 
De personen die het prototype getest hebben vonden het een 
aangename prototype die hen anders liet nadenken over het 
gebruik van kleuren en interactie met een spelvorm zoals wat 
bij Brainblocks gebeurd. Doordat de test personen inherent 
een beetje gestrest zijn voor een nieuwe uitdaging was het 
prototype uitdagend genoeg om de interactie aan te gaan. 
Ook kwam er uit de test naar voren dat de personen al gebruik 
maakte van devices zoals een Phillips Hue wat gebruik maakt 
van een dovend licht waar hij enorm fijn van wakker wordt (afb. 
12). Het ervaren van kleuren heeft effect op hen gehad en kan 
gehanteerd worden voor de komende prototypes. De andere 
test persoon ervaarde de kleuren en de interactie ook als een 
fijne ervaring (afb. 10).

Echter hebben we te maken met personen die een lichte 
vorm van A.S.S. hebben en dat resulteert zich dus ook in wat 
negatieve feedback. De interactie met kleuren alleen is niet 
genoeg, het miste nog het een en ander, zoals bijvoorbeeld een 
trilmotor die nog meer stimulance kan geven aan de gebruiker 
(afb. 10), hiervan is de transcriptie van de interview uitgebreid te 
lezen bij de bijlage. 

Deze feedback en inzichten gaven mij genoeg data om proto-
type twee te ontwerpen. 

Afbeelding 8: Test persoon 1 probeert prototype één uit. 

Afbeelding 9: Test persoon 2 probeert prototype één uit. 

Jari 
Juist dan wordt het misschien 
voorspelbaarder, nu wist ik dat ik 
ging drukken en dan ervaar je dat 
minder, Omdat je weet van, Ik ga 
nu rood aanklikken. Wordt rood als 
die kleuren bijvoorbeeld bepaald 
worden op basis van jouw innerlijk 
iets wat je zelf niet kan voelen met 
bepaalde sensoren ofzo. 

Hilbert 
Misschien ook wel trilling op een bepaald 
bepaalde plek op het lichaam van bi-
jvoorbeeld als ik me onzeker voel en me 
dan zekerder te laten voelen. Ik weet van 
mezelf dat ik dat hier heel erg voel, echt 
in mijn maag, zeg maar, dus stel dat daar 
een trilmotor kan komen die fijn voelt 
dat je daar misschien bepaalde ontspan-
ning of trilling. Ik wacht, Ik heb een heel 
goed voorbeeld. 
Farid 
Oké dus Misschien een oefening waar-
bij alle facetten samen laat komen om 
in een sociale setting eventueel in te 
gaan waarin je je wat zekerder kan voe-
len. Om emoties beter te peilen door 
gebruik van bijvoorbeeld een trillmo-
tor? 
Hilbert 
Ja precies. 

Afbeelding 10: Inzichten uit prototype 
één van de test personen.

Afbeelding 11: Inzichten uit prototype 
één en feedback voor volgende prototype.

Farid
Hoe ervaarde jij de kleuren en wat 
zou de vervolgstap kunnen zijn?
Jari 
De kleuren waren fijn, bij rood, 
denk je misschien snel aan liefde 
ook of juist aan woede kan ook, 
maar ik denk als je kleur op een 
goede manier inzet of een combi-
natie van dat dit goed kan werken. 

Hilbert
Ik heb bijvoorbeeld een Philips Hue 
wat ik dan doe is, dan laat ik me 
wakker worden door eerst soort 
geelachtig licht gaat of langzaam 
naar bruin verloopt, dus dan word 
je wel op het gemakje wakker, 
maar je wordt niet ineens heel erg 
wakker van ofzo, want dat vind 
ik irritant. Zo’n irritante wekker of 
iemand die of ineens het licht aan-
doet. 

Afbeelding 12: Inzichten uit prototype één
bij test persoon 2 met gelijksoortig product.
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Prototype twee 

Met de gekregen feedback van het eerste prototype zijn de 
feedback en inzichten opgenomen in dit concept prototype. 
Dit is bevraagd tijdens het beoordelingsmoment van onderzo-
eksmarkt. De feedback die hierop is gegeven is te zien bij (afb. 
13). Hier zijn vijf test personen met A.S.S. bevraagd middels 9 
vragen over hoe zij het concept in zien en of zij het zouden ge-
bruiken. Het prototype is bij een concept gebleven, omdat het 
met de gekregen feedback niet het prototype heeft aangem-
oedigd, maar juist heeft afgezwakt. Niet alleen de feedback 
maar ook het onderzoek is tegen deze keuze afgewogen om 
dit prototype geheel als concept aan te tonen, om de vervolg-
stap te maken naar de volgende prototype. Ook heeft de 
beoordelaar en wat studenten feedback gegeven op dit con-
cept, dit is te zien bij (afb. 14). Hoe het concept tewerk gaat is te 
zien bij de visuele representatie op de poster (afb. 15).

Productie
Het is geheel een concept prototype geworden die niet is uit-
gevoerd, wel is er naar de gekregen feedback van het interview 
met Marco gekeken en opgenomen dit is te zien in de bijlage. 
Zo is dit prototype gebaseerd op een gamemode waarbij je 
doormiddel van een life-coach getraind wordt op jouw sociale 
skills (afb. 15). Het bandje zal je doormiddel van lichte warmte 
golven een fijn gevoel geven en je stress level kunnen verlagen, 
mocht dit worden uitgevoerd (afb. 15). 

Test
Middels een vragenlijst die te zien is bij (afb. 13) is opgemerkt
dat het concept prototype geheel negatief zou uitpakken, de 
inzichten gaven de data dat 1 uit de 5 geteste personen alleen 
behoefte zou hebben aan dit concept prototype. 

Resultaten 
De resultaten waren enorm negatief, met de vragen die zijn op-
gesteld is bijvoorbeeld te zien dat het gebruik van een bandje 
alleen vernauwend zou werken, en het gebruik van een game 
ook niet bepaald goed heeft uigepakt (afb. 13). De geteste 
personen waren allemaal personen met A.S.S. wat resulteerde 
in een wel overwogen reden dit concept prototype niet uit te 
voeren.

Inzichten concept prototype 2
Personen met A.S.S.

NeutraalPositief Negatief

Test persoon 1 Test persoon 2 Test persoon 3 Test persoon 4 Test persoon 5

Wat vind je van het 
concept waar er in de 
game een coach jou 
helpt met questen?

Heel Þjn, zo hou ik 
mijn doelen in de 
gaten die ik wil 
bereiken.

Geen Þjn idee, heb 
moeite met "ding-
en"aan mijn lijf.

Ik werk zelf met een 
app om mijn agenda 
samen met mijn 
psychiater in te 
plannen, dus dat is 
Þjner voor mij.

Soms beeldbellen, 
daarnaast wekelijks 
contact.

Hoeft niet voor mij. 

Iets waar ik mijn 
telefoon bij kan 
gebruiken, dat is voor 
mij vertrouwd. 

Nee, dit zou mij niet 
helpen. 

Hoe zou je het vinden 
om een bandje om te 
hebben die jouw 
stress level verlaagt 
door middel van o.a. 
warmte sensoren?

Zou dit concept jou 
kunnen helpen of zijn 
er andere interactieve 
ervaringen waarbij jij 
je op je gemakt zou 
voelen?

Welke vormen van 
interactie vind jij Þjn, 
of wordt al toegepast 
bij jouw begeleiding?

Wat vond je van het 
concept?

Zou je dit concept 
prototype gebruiken?

Welk middel van een 
interactieve ervaring 
zou jou kunnen 
helpen?

Samen doen maakt 
het voor mij duidelijker 
en kan ik me beter op 
de doelen richten.

Onprettig

Nee vind games niks. 

Een telefoon helpt mij 
om meer te doen.

Nee, dank je.

Een ander soort 
interactieve ervaring, ik 
weet zo niet wat. 

Nee.

Nee vind ik niets.

Een bandje geeft toch 
weer aan dat ik anders 
ben, ik wil als normaal 
gezien worden

Alles wat digitaal kan 
helpt mij of het nu een 
app is of iets anders 
maakt niet uit.

Online en fysiek 
interactie met mijn 
begeleider.

Geen bandje, ik ben 
niet anders als ander-
en.

Dit niet, maar wel iets 
waar ik op kan druk-
ken. 

Nee.

Prima, zo maak ik 
vorderingen met 
zaken die bij mij niet 
vanzelf lopen.

Wel oke. 

ik vind het Þjn om te 
zien dat het elke keer 
een beetje moeilijker 
wordt.

Begeleiding aange-
vuld met een appli-
catie helemaal top, kan 
ik oefenen op mijn 
tempo.

Al aangegeven, vind 
het wel oke.

Voor mij maakt het 
niet zo uit, ik haal 
meeste uit gesprekken 
met mijn therapeut. 

Misschien met wat 
aanpassingen ja. 

Ik vind een begeleider 
Þjn. 

Ik draag geen bandjes, 
horloge etc.

Ja, wel een ander soort 
interactieve ervaring 
dan een game, dit 
pakt mij namelijk niet. 

Modules maken online 
die ik moet oefenen als 
aanvulling op mijn 
begeleiding, daarnaast 
ben ik online actief. 

Liever iets anders, ik 
word benauwd door 
dingen die ik moet 
dragen.

Niet dit in elk geval. 

Dit zou niet werken bij 
mij, sorry. 

Via app op telefoon 
waarin ik zaken kan 
opzoeken die voor mij 
van toepassing zijn, 
bijv bij stress hoe 
adem te halen.

Welke vormen van 
interactie vind jij Þjn, 
of wordt al toegepast 
bij jouw begeleiding?

Ik vind face to face 
begeleiding het Þjnst. 

Ik kan opzoeken hoe 
het werkt bij mensen 
met autisme en wat ik 
kan doen.

Ik werk graag met een 
therapeut of coach 
samen.

Online modules 
afnemen. 

Nee, werkt niet 
helemaal ok.

Zou je het prototype 
aanraden om te 
gebruiken?

In deze vorm niet. Prototype heeft 
verbetering nodig, nee 
dus.

Zou het wel goed vinden. Het idee is interessant.

Echter heeft het wel veel inzicht gegeven hoe het volgen-
de prototype aangepakt kan worden, omdat de focusgroep 
behoefte heeft aan een begeleider, maar dat in een applicatie 
vorm op een telefoon. vier van de vijf geteste personen waren 
het hier over eens en gaven genoeg draagvlak om dit uit te 
werken bij het volgende prototype. 

Concept prototype twee heeft geresulteerd in een directe, 
maar eerlijke feedback. Zo is ook de beoordelaar en wat stu-
denten bij de onderzoeksmarkt gevraagd hoe zij dit concept 
plan voor ogen zagen, en daaruit is gebleken dat de focus-
groep geen behoefte kan hebben aan deze uitkomst als pro-
totype (afb. 14) Waarbij een andere student aangaf dat het om 
hebben van een bandje vernauwend kan zijn voor hen. Dit 
blijkt ook te kloppen, uit de bevraagde test personen, want (afb. 
13) geeft de ervaring weer die mensen met A.S.S. inderdaad 
voelen. 

Afbeelding 13: Inzichten uit de bevraagde focusgroep over 
concept prototype 2. 
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In Adobe XD zijn de gemaakte designs aan elkaar gekoppeld 
om een flowchart te realiseren, waarmee de gebruiker kan 
interacteren via een QR code (afb. 23). Zo is de gehele proces 
voor de andere opdrachten van de sociale taken te bezichtigen 
in de bijlage. 

Test
Er zijn voor dit prototype vijf personen met A.S.S. getest mid-
dels een vragenlijst (afb. 20) die na de interactie met de appli-
catie (afb. 23) is afgenomen. Het prototype is getest door de 
focusgroep de sociale taken te laten uitvoeren die te zien zijn 
bij (afb. 18). Verder is er gekeken naar hoe de interactie voor 
hen werkt en welke feedback zij nog hebben voor de vervolg 
prototype. De test personen zijn jongvolwassenen waarin geen 
verschil is gemaakt tussen vrouw of man. Deze test personen 
kennen elkaar niet en zijn afzonderlijk van elkaar uitgevoerd 
om de beste uitkomst te realiseren. De gekregen feedback die 
via een enquête zijn ingevuld mocht gedeeld worden in deze 
exploratie, mits namen of gegevens niet werden gedeeld. Deze 
zijn vervolgens getranscribeerd om de inzichten via een 
overzichtelijk schema tentoon te stellen (afb. 20).

Resultaten 
Het prototype heeft positiever uitgepakt dan concept proto-
type twee, dit is omdat er gekeken is naar de gegeven feed-
back bij (afb. 13). Uit de test is gebleken dat het hebben van 
een progressiebar enorm wordt gewaardeerd, het doen van 
de sociale taken op prijs wordt gesteld en het hebben van een 
begeleider die de progressie kan bijhouden wordt aangem-
oedigd (afb. 20). Zo is ook hun emotionele reactie op het doen 
van de sociale taken gepeild, waarbij de reactie nogal over een 
kwamen. De reacties waren aangenaam, maar er was nog wel 
werk aan de winkel, dit zat hem vooral in de vertaalslag naar 
meer functies en het hebben van een begeleider wordt aange-
juigd. De positieve ervaringen van de test personen tonen in 
de uitvoering van de sociale taken. De sociale interactie bev-
oorderd door het doen van prototype drie. Echter is er tijdens 
het midterm assesment (afb. 22) door Mark aangegeven dat de 
grens opgezocht kon worden in het personaliseren van de ap-
plicatie, het idee was er, maar maak het niet generiek (afb 23). 
Deze feedback is meegenomen om prototype vier te ontwerp-
en. 

Afbeelding 14: Feedback beoordelaar Pepijn en student-
en over concept prototype 2 tijdens onderzoeksmarkt. 

Afbeelding 15: Concept prototype 2 uitgelegd middels 
visuele representatie. 

Vóór gebruik 
prototype

Na gebruik 
prototype

Pepijn:

Ik ken mensen die A.S.S. hebben en die zouden geen be-
hoefte hebben aan een bandje die hen om wordt gedaan, 
daar worden ze vervelend van.

Charlene: 

Acupunctuur kijken naar de drukpunten bijvoorbeeld op de 
oorlel, omdat sommige mensen er niet van houden om het 
om de pols te hebben. 

Rick:

Kijken of je met geur kan werken die de armband los maakt 
om te zorgen dat ze niet zo gestrest worden en hun emoties 
pieken. 

Prototype drie 

De inzichten van concept prototype twee gaf genoeg reden toe 
om de stap naar een applicatie vorm te maken, waarin de ge-
bruiker zijn progressie kan zien, sociaal kan zijn en kan werken 
aan zijn skills en problemen (afb. 18). Voor prototype drie is er 
gekozen om de kennis die is opgehaald van de afgelopen inter-
views, deskresearch en enquêtes te stoppen in deze vorm van 
een applicatie waarmee de gebruiker via het doen van sociale 
taken kan leren omgaan met emoties en situaties. 

Zo ook om de persoon met A.S.S. kennis te laten maken met 
het e-health gedeelte van de maatschappij, waarin de medis-
che wereld gekoppeld wordt met de digitale wereld. Dit wordt 
ook onderbouwd door het interview met Marco in de bijlage. 
Prototype drie is gemaakt om erachter te komen hoe mensen 
met het syndroom van asperger het beste de sociale interac-
tie zouden opzoeken, of het gebruik van de applicatie hen zou 
kunnen helpen. Dit is bevraagd in een interview met de focus-
groep (afb. 20). Om tot een werkend prototype te komen zijn er 
schetsen gemaakt via de methodes brainwriting, crazy eights 
en voting (afb. 16). Zo is er ook voor gekozen om de beste schets 
via voting uit te tekenen in een wireframe en design (afb. 17). 
Om de focusgroep te testen is er een persoon uitgelicht (afb. 
19), dit omdat de data nodig was om de doelgroep nog beter te 
begrijpen. Om de echte ervaring te krijgen is er een werkende 
interactieve Adobe XD ontwerp gemaakt. Hiervoor kunt u de 
QR code scannen (afb. 23).

Productie
Voor dit prototype is er gekozen voor de Design Thinking meth-
ode, omdat dit tot het beste resultaat leidt. Vanuit schetsen 
die zijn gedaan, via de genoemde methodes bij (afb. 16) kan 
er een stap worden gemaakt naar een wireframe en design 
die uitgewerkt zijn op wederom een schets (afb. 17). Hiervoor is 
gekozen omdat door het eerst op een klad papier uit te den-
ken en tekenen geeft het een betere uitkomst wanneer het 
werd uitgewerkt in illustrator. Vervolgens is er gekozen om de 
designs via illustrator te ontwerpen (afb. 18). Met de gekregen 
feedback van (afb. 10) werden de kleuren gebaseerd op die 
ingevingen. Zo is de stap gemaakt naar Adobe XD, om de ge-
bruiker met de applicatie kennis te laten maken. 
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Flowchart Prototype drie

Afbeelding 16: Brainwriting, crazy eights en
voting methodes uitgevoerd in schetsen om prototype 
drie te realiseren. 

Afbeelding 17: Idee gekozen uit geschetste situaties en 
wireframes, flowchart en design gemaakt om prototype 
drie te creëren. 

Afbeelding 18: Wireframes uitgewerkt in illustrator. 
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Ervaring focusgroep sociale taken test
Uitvoeren van de sociale taken 

Positief Neutraal Negatief

Test persoon 1 Test persoon 2 Test persoon 3 Test persoon 4 Test persoon 5

Wat ervaar je door het 
doen van de sociale 
taken die in de 
applicatie weergeven 
zijn?

Het is lastig om er mee 
te beginnen, maar als 
het eenmaal ,n keer 
gelukt is gaat het 
beter.

Soms is de taak te 
speciÞek, koop zout, 
terwijl ik dat niet nodig 
heb. Liever koop een 
artikel.

Ja, ik doe meer als dan 
ik ooit durfde.

Spanning, iets doen 
wat ik nog niet goed 
onder de knie heb.

Ja, zeker als het 
lastiger wordt, en hij 
kan het inzien. Dat is 
Þjn.

In het begin makkelijk, 
maar dat voelt vertrou-
wt, daarna pittig, elk 
niveau is moeilijker.

Als het mij helpt zeker.

Wat gaat er goed en 
wat gaat er fout bij 
het doen van de 
taken? 

Vind je het doen van 
de sociale taken 
aangenaam of niet?

Wat merk je tijdens 
het uitvoeren van de 
taken?

Zou je de taken van 
de applicatie met 
behulp van een 
begeleider willen 
doen? 

Zou je de taken vaker 
willen uitvoeren?

Zijn de taken 
uitdagend genoeg?

Het heeft me geholpen om 
over drempels heen te 
stappen en nu gaat dat 
makkelijker, ook omdat er 
een begeleider is die het 
samen met mij doet en 
steunt.

De taken zijn best 
pittig en daarna moet 
je ook je gevoel 
weergeven, dat kost 
mij veel moeite.

Meestal wel, maar het 
is wel spannend soms, 
zeker als het moeilijker 
wordt.

Angstig om iets te 
gaan doen, maar 
daarna wel Þjn. 

Ja, sommige taken 
moet ik voorbereiden 
en mijn begeleider kan 
er later op terug 
komen.

Door het spel element 
vergeet je soms hoe 
lastig het is, want je wil 
het toch goed doen.

Ja ze waren goed uit te 
voeren. 

Ik ervaar dat ik blijkbaar 
meer kan als dat ik dacht, ik 
ben er achter gekomen dat 
ik altijd beren op de weg zie 
en nu doe ik het gewoon.

Uitvoeren van taken 
gaat best goed maar 
omschrijven - en + is 
erg lastig.

Taken doen is prima, 
gaat goed.

Soms spanning en 
piekeren, kan ik dit wel 
daar word ik soms 
onrustig van.

Yes, mijn begeleider 
kan altijd zien hoe het 
gegaan is en mij 
verder helpen.

De niveaus volgen 
elkaar goed op en 
daagt je uit.

Yes.

Ik heb een doel in het 
leven, het leven zelf 
gaat ook makkelijker 
hierdoor. Ik durf meer.

Wel oke. 

Vervelend gevoel in 
mijn buik.

Een begeleider is 
noodzakelijk voor mij. 

Vooral de taak die 
toegevoegd kunnen 
worden. 

Ja dat gaat me 
kunnen helpen denk 
ik. 

Ik ervaar het als zinvol, 
een doel in het leven.

leuk om te doen, gaat me 
goed af. ik heb al een taak 
gedaan die ik had laten 
liggen. erover praten is soms 
lastig, dan liever opschrijven.

Het is makkelijk om te 
doen, de niveau 
verschillen zijn Þjn. De 
ervaring is wel Þjn. 

Het is zinvol. 

Gevoel van stress, 
alhoewel het daarna 
wel weer zakt. 

Begeleider en taken 
vullen elkaar goed aan 
en helpt mij, ook dat 
mijn begeleider de 
voortgang kan zien is 
Þjn.

Ik en mijn begeleider 
doen er taken bij die 
op mij betrekking 
hebben dat is Þjn, dan 
is het van mij.

Uiteraard.

Ja, maar met span-
ning.

Is het doen van de 
sociale taken Þjn?

Niet altijd, maar het 
helpt mij in mijn 
ontwikkeling.

Ik houd wel van een 
beetje uitdaging. 

Het is vooral 
noodzakelijk.

Het helpt mij, dus voor 
mij wel. 

Lichte spanning, maar 
daarna een Þjn gevoel, 
dat ik iets heb behaald. 

Wat voel je bij het 
doen van taken?

Enige stress, zakt wel 
af. 

Klein beetje piekeren, 
onderbuik gevoel. 

De eerste keer een 
taak uitvoeren beetje 
hoofdpijn, maar 
daarna niet meer. 

Lastig, vooral klein 
gevoel van stress. 

Afbeelding 20: Inzichten uit de bevraagde focusgroep 
over hoe zij prototype drie hebben ervaren. 

Afbeelding 19: Persoon met het 
syndroom van asperger “A.S.S.”. test 
applicatie. 

Afbeelding 23: QR van prototype 3 als Adobe XD 
werkend prototype. 

Mark:

Maak het persoonlijk?
De content is te generiek. Iets doen 
aan het uiterlijk?
Het geeft de complexiteit aan. Iets 
te plichtmatig, uitdagendere func-
ties, door interactie zal bijvoorbeeld 
een functie veranderen. 

Joep:

Is vertrouwen de sellingpoint? 

Afbeelding 21: Feedback
 beoordelaars tijdens het midterm 
assesment. 

Afbeelding 22: Test personen voor applicatie 
beoordelaars tijdens Midterm assesment.. 
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Waarbij de progressie nog te zien is in de applicatie en wordt 
ge-update door het doen van sociale taken.

Vertrouwensband Functie in de applicatie voegen waardoor de 
begeleider van de cliënt de progressie kan in zien van de cliënt 
en het begeleidingsplan kan toevoegen waardoor er door de 
samenwerking van de cliënt en de motivatie en hulp van de 
begeleider er een vertrouwensband wordt gecreërd. 

Applicatie op maat Door de gekregen feedback aan te nemen 
en door interviews de applicatie zo gebruiksvriendelijk te mak-
en voor zowel de focusgroep en de personen zonder A.S.S. dit is 
namelijk ook visueel te bezichtigen bij (afb. 28, 29). 

Het begeleidingsplan dat gemarkeerd is (afb. 27) is voor nu een 
placeholder, omdat het in een uiteindelijk applicatie zal kun-
nen werken via een algoritme waarbij keynotes worden herk-
end, zoals bijvoorbeeld, “persoon A” houdt van buiten spelen, 
waardoor de applicatie sociale taken voor buitenspelen zal 
gaan maken, het begeleidingsplan wordt ge-update door de 
begeleider met zijn nieuwe feedback “de groene regels”, zodat 
persoon A weet waar hij aan toe is en dit dan in de applicatie 
gevoegd zal worden, dit zorgt ervoor deze vorm zal zorgen voor 
een applicatie die op maat wordt gemaakt door de verschillen-
de benoemde functies. 

Test
Er zijn voor dit prototype zeven personen met A.S.S. en zeven 
personen van de opleiding CMD zonder A.S.S. getest middels 
een vragenlijst (afb. 28, 29) die na de interactie met de appli-
catie (afb. 27, 30) zijn afgenomen via een enquête. De geteste 
personen waren onderverdeeld in twee verschillende groepen, 
de personen met A.S.S. gaven antwoord op hoe zij de applicatie 
ervaren en hoe zij het uitvoeren van de taken ervaren, en of zij 
het in de toekomst zouden gebruiken. De personen van CMD 
hebben andere vragen gekregen die peilde hoe zij de inter-
actie met de applicatie vonden, welke functies beter kunnen  
en wat design technisch het beste zou kunnen werken, zoals 
een button toevoegen bijvoorbeeld. Voor de groep met A.S.S. 
is er onder andere gekeken naar wat zij ervaarde wanneer zij 
de sociale taken uitvoerde en hoe zij de kleurwisseling vonden, 
maar zo ook of zij socialer werden door het doen van de sociale 
taken. De vragen zijn geheel gebaseerd om data te gener-
eren voor het vervolg prototype en dichter bij het antwoord te 
komen op mijn hoofdvraag van dit onderzoek. 

Prototype vier

Prototype vier is geheel gebaseerd op gekregen feedback van 
(afb. 20), waar aangegeven wordt dat er behoefte is aan een 
begeleider, sociale taken en het hebben van verschillende 
niveaus. Deze inzichten heb ik opgenomen en doorgevoerd in 
het volgende prototype (afb. 27). Om tot een design te komen, 
heb ik weer schetsen gemaakt van het design, (afb. 26) met 
de gekregen feedback uit prototype drie (afb. 20). Uit de feed-
back van de begeleider is gebleken dat de interactie er ook toe 
doet, en dat er daarin nog veel te halen was, de mechanics die 
er nu in zitten adaptief maken en een soort van algoritme te 
creërendoor het gebruik van de applicatie (afb. 21). Het gemar-
keerde stuk (afb. 27) toont dat de gekregen feedback van de 
begeleider is opgenomen en is uitgevoerd. Het viel ook goed 
in de smaak bij de focusgroep, waar twee groepen zijn bevraa-
gd via een enquête (afb. 28, 29). Voor de interactie zijn mensen 
van het CMD bevraagd, en voor de ervaring is mijn focus-
groep beraden. Marco heeft meerdere begeleidingsplannen 
toegestuurd die te zien zijn in de bijlage. Het begeleidingsplan 
is namelijk het profiel van de cliënt, wie hij/zij is, wat zijn diag-
nose is etcetera. Wederom is het werkend prototype scanbaar 
via een QR code (afb. 30), waarmee u kan interacteren om de 
flow te ervaren. 

Productie
Het prototype is opgezet vanuit een schets met de gekregen 
feedback van prototype drie (afb. 20). Een aantal functies die in 
de applicatie miste werden aangemoedigd om toe te voegen 
vanuit de focusgroep, (afb 20) maar ook de begeleiders (afb. 21).  
Om het stukje “personalisatie” in de applicatie te verwerken is 
er gekozen om de interactie leidend te maken en de progressie 
hierin mee te nemen. Het idee hierachter is dat er door interac-
tie met de sociale taken de huisstijl van de app zich zal kleuren 
naar de interactie die de gebruiker vericht. Dit idee werd ook 
aangemoedigd door gesprekken met de begeleider, een uit-
gebreid overzicht is te zien in de bijlage. In de applicatie is al de 
gekregen feedback van prototype drie verwerkt in de volgende 
stappen: 
Personalisatie kan gerealiseerd worden door de interactie met 
de sociale taken waardoor de huisstijl veranderd. Zo ook een 
begeleidingsplan toe te voegen van de client waardoor de ap-
plicatie op maat wordt gemaakt. 

Verder zijn beide groepen gevraagd naar hoe de interactie 
voor hen werkt en hoe zij het uitvoeren van de taken hebben 
ervaren en welke feedback zij nog hebben voor de vervolg 
prototype. De test personen zijn jongvolwassenen waarin geen 
verschil is gemaakt tussen vrouw of man. Deze test personen 
kennen elkaar niet en zijn afzonderlijk van elkaar uitgevoerd 
om de beste uitkomst te realiseren. De gekregen feedback die 
via een enquête zijn ingevuld mocht gedeeld worden in deze 
exploratie, mits namen of gegevens niet werden gedeeld. Deze 
zijn vervolgens getranscribeerd om de inzichten via een 
overzichtelijk schema tentoon te stellen (afb. 28, 29).

Resultaten
De zeven geteste personen met A.S.S. ervaarde het volgende 
(afb. 29). Voor de ervaring met de applicatie werd de interactie 
met de applicatie waarbij de huisstijl kleur veranderd gewaar-
deerd, namelijk zes van de zeven personen vond dit prettig en 
gaf hen motivatie om andere sociale taken uit te voeren. Zo 
vonden zij de begeleider ook fijn om in de applicatie erbij te 
hebben, en dat de koppeling met het begeleidingsplan super 
fijn is, dat zij de applicatie als slagend ervaarde. Echter waren 
er wat punten van kritiek van de groep met A.S.S. namelijk dat 
een motiverende tekst op prijs wordt gesteld, en dat er meer 
en uitdagendere taken toegevoegd kunnen worden op basis 
van het profiel (afb. 29). 

Echter blijkt uit de data voor de zeven  personen die zijn getest 
op de interactie met de applicatie dat er onder andere gekek-
en zou kunnen worden naar het veranderen van de namen van 
de buttons, aanvullende sociale taken, uitgebreide functies, 
verandering van de kleuren van de verschillende niveaus. Meer 
progressie voor de client en de begeleidersplagina uitbreiden. 
Zo ook RGB kleuren verwerken in de applicatie, in plaats van de 
kleuren die gebruikt werden voor het aangeven van verschil-
lende niveaus van sociale taken in prototype vier.  De applicatie 
wordt gewaardeerd bij beide groepen, maar door iteratie zal 
de gekregen feedback (afb. 28, 29) op worden genomen om 
prototype vijf via de genoemde methodes om iteratie te real-
iseren en dichter bij een antwoord op de hoofdvraag te komen. 
De applicatie is door iteratie steeds aan het vernieuwen en 
verbeteren met de gekregen feedback van de focusgroep en 
professionals. 

Afbeelding 24: Flowchart gemaakt
van de gekregen feedback van 
prototype drie. 

Afbeelding 25: Flowchart gemaakt
van de interactie voor prototype vier. 

Afbeelding 27: Wireframes en design 
gemaakt voor prototype vier. 
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Flowchart Prototype vier

Afbeelding 27: Wireframes uitgewerkt in illustrator. 
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Interactie
gebruikerstest voor de 
interactie van de applicatie

Positief Neutraal Negatief

Test persoon 1 Test persoon 2 Test persoon 3 Test persoon 4 Test persoon 5 Test persoon 6 Test persoon 7

Ervaar jij dat je door 
de interactie met de 
applicatie een 
gepersonaliseerde 
applicatie verkrijgt?

Ja.

Ja, enkel klikken op de 
checkmark op het 
einde is niet voor 
iedereen logisch 
misschien.

Voor mij is het duideli-
jk, maar ik kan niet 
spreken voor mensen 
met Asperger.

Niet heel Þjn aangez-
ien de kleuren ver uit 
elkaar liggen. Als de 
kleuren meer bij elkaar 
liggen kijkt het Þjner.

Sociale processen voor 
mensen met Asperger 
makkelijker te maken

Registreer optie.

Zorg dat je dit goed 
test met mensen met 
ASS.

Goed, misschien nog 
een soort FAQ optie of 
iets waar vragen 
gesteld kunnen 
worden evt.

Is de ßow van de 
applicatie logisch?

Is het duidelijk hoe de 
interactie van de 
applicatie function-
eert? Zie je hier 
verbeterpunten in?

Is de kleurwisseling 
van de huisstijl door 
interactie storend of 
juist Þjn?

Waar dient volgens 
jou de interactie met 
de applicatie voor?

Hoe ervaar jij de 
interactie?

Wat mist er nog in de 
applicatie?

Zijn er verder nog 
opmerkingen of 
verbeterpunten in de 
interactie?

Ja, zeker!

Ja, misschien even de 
buttons aanpassen 
waarop je moet 
drukken. 

Opzich wel, alleen kijk 
vooral naar de buttons 
en de aanvullende 
taken eventueel.

Ik denk dat dit voor mensen 
met autisme wel een soort 
voldoening geeft, maar 
omdat autisten ook lastig 
tegen verandering kunnen is 
het lastig te plaatsen zonder 
testen.

Om te leren om met 
sociale situaties om te 
gaan als persoon met 
ASS.

Oh, bij deze dus nog-
maals een FAQ of soort 
service voor vragen.

Variatie van mogelijk-
heden van interactie.

Goed, kan er makkelijk 
doorheen lopen 
dankzij duidelijke 
instruncties.

Ja, door het drukken 
op groene taken, werd 
de applicatie groen, en 
dat is voor mij person-
alisatie. 

Ja, alleen van begelei-
der wat minder.

Is duidelijk, alleen niet 
voor de begeleider. Is 
nog beetje onduidelijk 
wat ik kan doen als 
begeleider.

Fijn, motiveert mij om 
door te gaan naar 
volgende level.

Inzicht krijgen in jezelf, 
uit de comfort zone 
komen en open staan 
voor opties/verander-
ing.

Meer variatie. Nu is het 
vooral een antwoord 
invullen, misschien 
kun je nog op andere 
manieren een interac-
tie laten plaatsvinden.

Nee.

Er is interactie, maar 
op kleine schaal.

Ervaar jij dat je door de 
interactie met de 
applicatie een 
gepersonaliseerde 
applicatie verkrijgt?

Ja.

Duidelijk welke 
knoppen je moet 
gebruiken.

Wanneer ik de kleurver-
andering zag wilde ik al 
kijken of ik de andere 
taak kon doen zodat de 
kleur weer veranderd, 
toffe techniek.

Als een soort persoon-
lijker begeleider.

De mogelijkheid om 
extra taken toe te 
voegen als begeleider. 

Misschien een soort ÒiÓ voor informatie 
zetten bij de doelen, om te laten 
weten waarom dit kan helpen/hoe je 
dit praktisch maakt, denk aan bv een 
standaard zin die mensen kunnen 
gebruiken om te vragen om die ham 
of kaas in de winkel of tips om 
mensen te storen die aan het werk zijn 
door een vraag te stellen.

Als logisch, op een 
paar punten na, die ik 
heb aangegeven bij 
mijn vorige antwoor-
den.

Het begeleidingsplan 
maakt het zeker 
persoonlijk.

Absoluut.

Zeker, zie wel even in 
hoe je dit nog gaat 
uitbreiden voor meer 
zeggenschap vanuit 
de begeleider voor 
voegen van taken.

Fijn, duidelijker waar je 
staat

Een applicatie die 
dient ter ondersteun-
ing van de begeleider 
om de cli‘nt te helpen 
heb ik het idee.

Bij de inlogpagina al 
twee buttons hebben 
waar je als client of 
begeleider kan inlog-
gen.

Nee, kijk naar mijn 
eerdere antwoorden.

De interactie is Þjn, 
want ik zie door tekst 
waar ik me begeef en 
wat er van me verwa-
cht wordt.

Niet persee nee.

Vind ik wel, kijk wel 
even naar de laatste 
pagina.

Ja, geen verbeterpunt-
en. 

Toffe toevoeging aan 
de applicatie, het lijkt 
of de applicatie zich 
naar mijn identiteit 
vormt.

Een applicatie waar ik door 
het interacteren met de app 
als persoon met het 
syndroom van asperger een 
persoonlijke app krijg.

Kijk naar de kleuren van de 
taken, maak ze eventueel, 
iets als RGB, omdat dit in 
contrast ook beter overkomt 
en dit ook op onze hersenen 
goed werkt. 

Nee.

Fijne begeleiding door 
de applicatie, door 
uitleg.

Door de kleuren heb ik 
gevoel van personali-
satie. Doe nog wel wat 
meer met naam van 
persoon enzo + tone of 
voice.

Niet zo heel uitdagend, 
maar ja.

Zeker duidelijk, Þjne 
interactie ook, toffe 
toevoeging met het 
veranderen van 
kleuren. 

Juist niet storend, ik wil 
juist meer interacteren 
met andere kleuren 
nu.

Voor mensen met het 
syndroom van asperger die 
door deze app beter sociaal 
leren interacteren door de 
taken en het begeleiding-
splan.

Meer personalisatie in de 
applicatie van de cli‘nt 
en uitbreiding bij de 
begeleiders pagina. 
Progressie erin houden, 
hier verbreiding van.

Maak de interactie 
uitdagender, door 
uitgebreide functies.

Te makkelijk.

Ervaring
gebruikerstest voor de 
ervaring van de applicatie

Positief Neutraal Negatief

Test persoon 1 Test persoon 2 Test persoon 3 Test persoon 4 Test persoon 5 Test persoon 6 Test persoon 7

Word je socialer door 
het uitvoeren van de 
sociale taken op de 
applicatie?

Ja.

Ter ondersteuning in 
de sociale interactie.

Vergroten 
zelfredzaamheid.

Fijn, duidelijk, laat mij 
progressie zien, en dat 
geeft me zelfvertrouw-
en en wil ik moeilijkere 
taken doen, link dit 
met mijn begeleider.

Stimuleren contact te 
zoeken met anderen.

Koppeling met bege-
leidingsplan erg 
handig. Wel ff in 
praktijk zien.

Ja.

Waar dient de appli-
catie voor volgens 
jou?

Wat is volgens jou het 
doel van de sociale 
taken?

Is de kleurwisseling 
van de huisstijl door 
interactie storend of 
juist Þjn?

Wat is volgens jou het 
doel van de appli-
catie?

Is het doel van de 
applicatie bereikt?

Zijn er onderdelen in 
de applicatie die voor 
jou juist iets toevoe-
gen of juist overbodig 
zijn?

Ja.

Het socialer zijn voor 
mensen met 
asperger/helpen bij 
contacten aangaan.

Sociale vaardigheid, 
vertrouwen.

Juist Þjn, omdat het 
motiveerd om een 
level hoger te gaan.

Het vaststellen van 
opdrachten die mensen met 
een asperger moeten doen 
van begeleiders. hierdoor 
kunnen begeleiders dit 
bijhouden en controleren en 
aanpassen.

sommige overbodig, 
andere te "open"

Dit is een goede vorm om mij te 
stimuleren om sociale contacten 
te weerleggen, met mijn 
begeleider die mijn progressie 
kan controleren en monitoren 
zou dit heel goed kunnen 
werken. 

Ja, de taken zijn leuk 
om te doen. 

ondersteuning bij 
oefenen van vaar-
digheden, inzicht 
krijgen.

Sociale vaardigheden 
verbeteren en onder-
houden.

In mijn ogen is het aßeidend (ben 
zelf gediagnoseerd met asperger). 
Veranderen in huisstijl zonder een 
indicatie of reden waarom het 
gebeurd werkt aßeidend, het kan 
laten zien hoe ver je bent met een 
bepaalde post/taak maar 
persoonlijk vind ik dat concept 
overbodig.

Het ondersteunen bij 
meer sociaal contact.

Is prima.

Tot nu toe wel.

ik doe de taken wel, maar 
iemand anders met A.S.S. 
moet deze taken ook buiten 
de applicatie uitvoeren, het 
opbouwmodel van verschil-
lende niveaus is wel goed. 

Ondersteuning.

Sociale cues van mensen 
kunnen ervaren en 
ervaring opdoen in 
verband met socialisatie 
buiten het gebruik van 
de app.

Ik zelf vind hem niet 
prettig, maar ik zou er 
aan kunnen wennen als 
de kleuren niet te ver van 
elkaar liggen.

Een applicatie die onderste-
uning kan bieden om sociaal 
te interacteren en dit dan 
vast te leggen in de app. 

De ÔoefeningenÕ en het 
zien van het resultaat 
voegen zeker iets toe 
denk ik.

Lastig te zeggen 
zonder test maar ik 
verwacht van niet.

Ja, maar maak de taken 
uitdagender of zet dit door 
in mijn begeleidingsplan.

Om sociale situaties 
beter aan te kunnen 
als persoon met 
ASS/het syndroom van 
asperger.

Om te leren beter 
sociaal te interacteren.

Het liet voor mij zien 
dat de opdrachten 
moeilijker werden.

Mensen iets makkelijk-
er maken.

Iets van een beloning 
of een motiverende 
tekst zodat het aant-
rekkelijker is om de 
opdrachten te doen.

Met zo'n korte uitvoering van 
de applicatie niet, mogelijk 
met meer gebruik van de 
app, zo lang de taken 
genoeg uitdaging en 
waarde bieden.

Ja, opzich wel, want ik 
moet sociale taken 
voltooien.

Obstakels weg nemen 
voor mensen met ASS 
zodat sociaal contact 
makkelijker wordt.

Meer sociaal contact 
en daardoor uiteindeli-
jk meer zelfvertrouwen 
ontwikkelen.

Ik vind het wel Þjn, maar 
gele knop is amper 
zichtbaar en misschien 
verstandig mensen met ASS 
niet ook nog met felle 
kleuren te stimuleren, geef 
het een zachte kleur.

Helpende hand in 
maatschappelijk 
opzicht.

Nvt.

Ja, ik heb de twee taken 
ook uitgevoerd, en het 
heeft me de stappen 
laten ondernemen, ik wil 
nu meer en moeilijkere-
taken kunnen doen.

Nee, niet meteen.

Mensen aan te sporen 
actie te ondernemen.

Ligt aan de taak maar 
stimuleren van sociale 
interacties en het 
verbreken van sociale 
drempels voor mensen 
met asperger.

Fijn, is voortgang.

Een applicatie die helpt met 
sociaal interacteren, maar 
ook waar ik mijn progressie 
kan in zien hoe goed ik het 
doe. 

Deze applicatie zou me 
oprecht kunnen helpen om 
meer sociale interactie te 
zoeken met oude vrienden 
bijvoorbeeld, het persoonli-
jke aspect vind ik erg leuk.

Denk dat je dit pas kan 
zeggen na een paar 
maanden intensief 
gebruik. Is natuurlijk 
vooral voor long term.

Afbeelding 28: Gebruikerstest voor de interactie met de 
applicatie prototype vier, gedaan door mensen van CMD. 

Afbeelding 29: Gebruikerstest voor de ervaring met de 
applicatie prototype vier, gedaan door jongvolwassenen 
met A.S.S.. 
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Afbeelding 30: QR van prototype 4 als Adobe XD 
werkend prototype. 

Prototype vijf

In prototype vier is de feedback van (afb. 28, 29) opgenomen 
om prototype 5 te kunnen realiseren. De inzichten duiden 
voornamelijk op meer progressie, personalisatie en het vertrou-
wensband nog meer terug laten komen in de applicatie.  In 
(afb. 31) is de feedback verwerkt, en zijn er een aantal dingen, 
gemarkeerd. Deze dingen zijn vooral, naams herkenning in 
de app, in plaats van alleen “Welkom”, zal er “Welkom NAAM” 
staan. Zo ook de keuze voor een button, waarin gebruiker/be-
geleider beide een aparte route hebben tijdens de doorloop 
van de app. De begeleider de mogelijkheid geven een sociale 
taak toe te laten voegen op basis van het profiel van de cliënt. 
Er is ook gekozen om kleine dingen zoals, smileys, grafieken, 
motivatie teksten en progressiebars uit te breiden en toe te 
voegne, om zo voor meer personalisatie te zorgen. Evenals is 
er bij de schets te zien, dat de feedback van protototype vijf is 
doorgevoerd in deze schets, om ook voor uitbreiding van de 
mogelihkheden van de begeleider te zorgen, om zo de vertrou-
wensband tussen cliënt en begeleider te kunnen bevoorderen. 

De schets is vervolgens doorgevoerd in een grafisch program-
ma, genaamd illustrator (afb. 32). Om het iteratief proces door 
te voeren, geven de gemarkeerde stukken weer, dat feedback 
is opgenomen en is doorgevoerd, maar zo ook buttons zijn 
toegevoegd, namen zijn gewijzigd, en waarbij de flow ook nog 
eens aantrekkelijker is gemaakt (afb. 32). 

Er is geluisterd naar de feedback van de focusgroep, om de 
begeleider de optie te geven sociale taken toe te voegen die 
op maat zijn gemaakt, gebaseerd op zijn/haar kennis en het 
profiel van het begeleidingsplan (afb. 32), dit geeft nog meer 
grond voor de personalisatie van de applicatie, de app zal zich 
dan ook vormen naar de gebruiker zijn interactie, door niet 
alleen de interactie met de sociale taken en de kleurverander-
ing van de huisstijl, maar ook de mogelijkheid de begeleider 
sociale taken te laten toevoegen en het proces van de client 
kan monitoren en updaten, hierdoor wordt het vertrouwens-
band behaald. Tevens is de feedback van de interactie en de 
ervaring verwerkt in een gebruikerservaring schema (afb. 33, 
35). De feedback van de begeleider is opgenomen en verwerkt 
in het prototype (afb. 34).

Productie

Er is gekozen om vanuit schetsen te werken met de inzichten 
die uit prototype vier vergaard zijn (afb. 31). Er zijn een aantal 
functies bijgekomen die in prototype 4 nog miste, maar uit 
de gebruikerservaringen schema op zijn gehaald (afb. 28, 29). 
Deze functies zijn onder andere, uitgebreide progressiebar, 
feedback opties voor de begeleider, taak kunnen toevoegen 
aan de applicatie door begeleider, emotie panel en een per-
soons pagina. Deze functies werken samen om personalisatie 
en de vertrouwensband te kunnen realiseren. Doordat de hu-
isstijl kan veranderen wanneer de gebruiker de interactie aan 
gaat met een sociale taak die groen is gekleurd laat de app die 
specifieke kleur worden (afb. 36). Zo is er ook gekozen om de 
taken te laten toevoegen door de begeleider, omdat dit zorgt 
voor een applicatie die op maat is gemaakt en de persoon met 
A.S.S. zal kunnen helpen in zijn progressie om de sociale inter-
actie beter aan te gaan.

Het prototype is via een flowchart aangegeven om te laten 
zien dat alle onderdelen van de applicatie gekoppeld zijn met 
elkaar, maar toch ook privacy gebonden is (afb. 32). De gebruik-
er kan niet in het account van zijn/haar begeleider, maar kan 
wel zien dat taken worden toegevoegd op basis van zijn/haar 
profiel, dit wordt aangetoond bij de flowchart bij het blau-
we gemarkeerde stuk (afb. 32). Zo laten ook de verschillende 
niveaus van taken de moeilijkheidsgraad zien waarmee de 
cliënt interacteert. Door moeilijkere taken te doen, zal er een 
progressie in zijn leercurve kunnen ontstaan, maar zo ook de 
applicatie beïnvloeden een andere kleur te worden. Een werk-
end prototype is scanbaar bij de QR code (afb. 36).
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Test
Voor dit prototype zijn er zeven personen met A.S.S. en zeven 
personen van de opleiding CMD zonder A.S.S. getest middels 
een vragenlijst die is getranscribeerd (afb. 33, 35) die na de 
interactie met de applicatie (afb. 36) zijn afgenomen via een 
enquête. De test ging als volgt de zeven personen met A.S.S. 
moest de sociale taken uitvoeren zodat er een gegronde men-
ing en reactie kwam op de vragen die hen werd gesteld via de 
enquête (afb. 35). Zo werd hen ook verteld dat ze hun ervaring 
met de applicatie moesten beschrijven. Deze groep bestond 
uit jongvolwassenen die A.S.S. hebben. De zeven personen van 
CMD zijn op de zelfde manier getest, maar met vragen die an-
ders zijn opgesteld, omdat het hier om de interactie ging (afb 
33). Hen werd vooral gevraagd, welke functies goed waren of 
juist overbodig, en of zij de gekoppelde functies goed vonden 
werken en zouden gebruiken op eventueel een andere manier. 

Resultaten 
Uit dit protype kwam vooral naar voren dat de gebruikte func-
ties goed werkte, en een goede invloed hadden, maar dat 
sommige functies nog miste. Prototype vijf heeft niet veel nieu-
we feedback gegeven die relevant zou zijn voor het volgende 
prototype, wel is er aangegeven door de zeven personen met 
A.S.S. dat functies zoals een crisisplan, wat staat voor de dossier 
informatie van de cliënt nog miste (afb. 35). Zo gaf de groep ook 
aan of er een functie zou kunnen komen waar zij hun emotie 
zouden kunnen aan tonen. De groep die ging over de interac-
tie van de applicatie gaf aan dat uitleg over A.S.S. goed van pas 
zou komen, maar ook de sociale taken via niveaus klein laten 
beginnen en groot laten eindigen als we het hebben over de 
moeilijkheidsgraad. Evenals kleine aanpassingen, zoals kleur 
van de moeilijkheidsgraad aanpassen, namen van buttons en 
qua design het logisch over elkaar laten lopen (afb. 33). Evenals 
is hierin de feedback van de begeleidster Nina gevraagd en 
die  was het er mee eens dat het crisisplan zou moeten worden 
toegevoegd (afb. 34). 

Al met al is de feedback voor prototype vijf duidelijk en veel 
positiever dan de voorgaande prototypes, het slaat aan bij de 
focusgroep, maar ook bij de personen die los staan van het 
hebben van het syndroom van asperger/A.S.S. De resultaten 
zijn getranscribeerd om zo de overzicht te bepalen (afb. 33, 35). 

Afbeelding 31: Wireframes en design gemaakt voor prototype vijf. 
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Flowchart Prototype 
vijf

Afbeelding 32: Wireframes uitgewerkt in illustrator. 
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Interactie
gebruikerstest voor de 
interactie van de applicatie

Positief Neutraal Negatief

Test persoon 1 Test persoon 2 Test persoon 3 Test persoon 4 Test persoon 5 Test persoon 6 Test persoon 7

Ervaar jij dat je door 
de interactie met de 
applicatie een 
gepersonaliseerde 
applicatie verkrijgt?

Zeker

Ja.

Zeer duidelijk, duideli-
jker nu er ook staat 
wat al voldaan is voor 
meer overzicht

Wel oke.

Voor een persoonlijke 
app voor mensen met 
ASS.

Kan niks bedenken.

Wel Þjn nu het 
persoonlijk is.

Is de ßow van de 
applicatie logisch?

Is het duidelijk hoe de 
interactie van de 
applicatie function-
eert? Zie je hier 
verbeterpunten in?

Is de kleurwisseling 
van de huisstijl door 
interactie storend of 
juist Þjn?

Waar dient volgens 
jou de interactie met 
de applicatie voor?

Hoe ervaar jij de 
interactie?

Wat mist er nog in de 
applicatie?

Zeker, er zijn persoonli-
jke inzichten te zien, 
maar ook veranderd 
de kleur bv afhankelijk 
van je niveau.

Ja.

Redelijk duidelijk. 

Rustig gevoel krijg ik 
er van.

Voor een soort van 
verbondenheid en dat 
je je doelen bereikt.

Niks wat ech voor 
toevoeging zorgt, 
maak de bestande 
functionaliteiten 
interacteerbaar. 

Veel logischer dan 
eerst.

Yess zeker, het is nu 
veel meer gepersonali-
seerd. Misschien zou je 
het zelfs nog persoon-
lijk kunnen maken in 
de taken.

Ook ja, alles werkt na 
elkaar zoals behoren.

Duidelijk, enige mogelijke 
toevoeging bij de "feedback" 
optie van de app. hoe weet de 
begeleider hoe de interactie 
van de gebruiker is gegaan? hij 
ziet de status van de 
opdrachten maar niet de 
uitvoeren van.

Nee ik heb er niet heel 
erg last van. Het is 
prima.

Sociale processen 
geleidelijk makkelijker 
te maken voor mensen 
met ASS/syndroom 
van asperger.

Niets, de boodschap is 
duidelijk. 

Soepel.

Niet persee.

Ja het is 
wel goed begrijpbaar

Ja zeker, je krijgt 
feedback. Misschien 
probeer bewegende 
feedback erin te 
verwerken dat iets meer 
die interactie is.

in mijn ogen een overbodige 
functie, de app laat al 
progressie zien door middel 
van de schema's. hele 
kleurwisseling geeft geen extra 
waarde, alleen extra 
storingsfactor, imo.

Persoonlijke begeleid-
ing.

Niet te complex 
maken, het is goed zo. 

interactie is op zich 
prima, alleen het 
welkom scherm is wel 
erg gefocust op de 
gebruiker, extreem 
veel ruimte imo.

Ja vooral door welkomstberi-
cht, progressie bar en 
veranderende huisstijl.

Ja.

Het is duidelijk, kan 
niet direct aan iets 
denken.

Fijn, geeft motivatie.

Om te leren om meer 
sociaal te interacteren.

Misschien even kijken 
naar de interactie van 
de applicatie in het 
algemeen, zorgen dat 
alles goed met elkaar 
koppelt. 

Goed.

Ja, doordat je nu een 
persoonlijke welkoms 
bericht krijgt

Ja.

Ja, de voltooide taken 
geven me een goed 
overzicht, kijk eventueel 
nog naar het belletje bij de 
welkoms pagina, dit viel 
niet meteen op. 

Fijn.

Mensen die ASS 
hebben gemakkelijker 
maken om in sociale 
omgevingen te 
bevinden.

De functies die er nu in 
zitten zijn goed.

De interactie is goed, 
maar de tegenre-
sponse is er nog niet 
helemaal.

Absoluut.

Zeker, logische ßow, 
netjes gedaan.

Flow na uitloggen 
logischer maken

Ik denk dat het voor mensen met het 
syndroom van asperger twee dingen 
kan doen, of ze krijgen een trots 
gevoel van vooruitgang, of ze vinden 
het moeilijk om met de verandering 
om te gaan. Ik denk dat hoe dat ook 
de persoon een soort duwtje nodig 
heeft van de app voor uitvoering 
plaatsvindt

Mensen met ASS 
helpen in hun dagelijk-
se leven.

De begeleider nog 
meer in de applicatie 
betrekken, door de 
taken toevoegen nog 
duidelijker erin te 
zetten.

Wat ik tot nu toe heb 
gezegd alleen.

Zijn er verder nog 
opmerkingen of 
verbeterpunten in de 
interactie?

Neen. Nee. Qua design evt nog 
een slag maken.

Nope, kijk naar mijn 
eerdere antwoorden, 
misschien de bugs 
Þxen meer niet. 

bekijk punten over feedback, 
kleurverandering en 
introscherm. ook zijn de 
kleuren van de moeilijk-
heidsgraad soms lastig te 
lezen op de achtergronden.

De interactie met de 
applicatie is goed, 
geen toevoegingen.

Zeker, helpt je staps-
gewijs beter te 
interacteren sociaal.

Voegen de sociale 
taken iets toe?

Persoonlijke ontwikke-
ling verbeterd.

Misschien klein 
beginnen en groter 
worden, ligt er ook aan 
waar iemand sterk in is 
denk ik.

Ja denk het wel. Ja, want mensen met 
ASS moeten echt op 
weg en voor interactie 
zorgen met behulp 
van de app.

Ja, dit is de kern van de 
app, houd dit er in op 
deze manier, miss wat 
Þne tuning.

Ja, vond dat goed 
opgezet.

Zeker.Snap jij het doel van 
de verschillende 
kleuren en niveaus bij 
taken?

Nee, uitleg zou 
helpen.

Ja wel redelijk. Ja. Ja kleur verandert op 
basis van moeilijke 
taken en interactie 
met de app.

Ja. Ja wel redelijk alleen 
dat heel de achter-
grond verandert van 
kleur heb je niet zo 
snel door. 

De interactie is 
duidelijk. 

Ervaring
gebruikerstest voor de 
ervaring van de applicatie

Positief Neutraal Negatief

Test persoon 1 Test persoon 2 Test persoon 3 Test persoon 4 Test persoon 5 Test persoon 6 Test persoon 7

Word je socialer door 
het uitvoeren van de 
sociale taken op de 
applicatie?

Zeker, ik moet de deur 
uit voor de taken en 
echt voor interactie 
zorgen. 

Om je socialer te 
maken.

Het leren omgaan met 
sociale omgevingen

Het blijvende paars 
vind ik niks.

Het laagdrempelig 
maken van zoeken 
naar passende 
oefeningen per client.

Wat ik mooi vind is de 
verschillende functies voor 
client en begeleider. Houd 
dit er in. Je kan eventueel 
nog een crisisplan toevoegen 
zodat mensen weten wat ze 
in situaties moeten doen. 

Ik snap de app.

Waar dient de appli-
catie voor volgens 
jou?

Wat is volgens jou het 
doel van de sociale 
taken?

Is de kleurwisseling 
van de huisstijl door 
interactie storend of 
juist Þjn?

Wat is volgens jou het 
doel van de appli-
catie?

Is het doel van de 
applicatie bereikt?

Zijn er onderdelen in 
de applicatie die voor 
jou juist iets toevoe-
gen of juist overbodig 
zijn?

De taken zijn Þjn om te 
doen, al helemaal nu 
mijn begeleider nieuwe 
taken zou kunnen 
toevoegen gebaseerd 
op mijn proÞel.

Het stimuleren en ontwikkel-
en van de client zijn sociale 
vaardigheden. Dit in eerste 
instantie zonder begeleiding, 
maar geheel zelfstandig om 
de zelfredzaamheid te 
vergroten

Om sociaal makkelijk-
er te interacteren als 
persoon met ASS.

Prima

Als extra hulpmiddel 
naast face to face 
contact.

Het is Þjn dat er door 
beide een memo kan 
worden toegevoegd en 
dat er wordt gewerkt met 
kleuren niveaus. Dit 
maakt het overzichtelijk. 

Het kan mensen met ASS 
oprecht helpen, want ik vind dit 
een Þjne ervaring, door al de 
functionaliteit die de app biedt, 
maar gebruik de gekregen 
feedback van ons als personen 
met ASS om te komen tot een 
goede uitkomst. 

Bij mij heeft het geen 
effect.

Als ondersteuning en 
opdoen van sociale 
vaardigheden.

Het vergroten van de 
zelfredzaamheid als 
persoon met ASS.

Aardig Þjn, ik heb de 
regie over de applicatie 
lijkt het net.

Het doen van taken en 
mijn emotie kunnen 
uiten in de app. 

Niks is overbodig, alles werkt 
naar toebehorenv. Verander 
wel ÒUitleg syndroomÓ bij 
welkoms pagina naar ÒUitleg 
A.S.S.Ó. Ik heb A.S.S. en ik 
vond het vrij heftig om dat zo 
te lezen. 

Zeker.

Ja, ik voel er niet 
meteen iets van, maar 
wel door het herhalen 
van de taken. 

Socialer worden door 
het doen van de taken. 

Het bevorderen van de 
zelfredzaamheid op vlakken 
als; geestelijke gezondheid, 
lichamelijke gezondheid, 
basale ADL, sociaal netwerk 
en maatschappelijke 
participatie.

Tof, de kleuren zijn niet te 
heftig en zo raak ik ook 
niet in paniek.

Een app die helpt bij 
mijn persoonlijke 
gesprekken met mijn 
begeleider (ik zag het 
begeleidingsplan 
namelijk). 

Tot nu toe ben ik nog niets tegen 
gekomen dat overbodig is. Wat je 
nog zou kunnen toevoegen is het 
werken met emojis. Vaak vinden 
mensen met ASS het lastig om te 
verwoorden wat een oefening met 
hen heeft gedaan. Dit maak je 
gemakkelijker door een emoji te 
koppelen aan een afgeronde taak.

Het doel van de 
applicatie is duidelijk.

Absoluut nu ze 
uitdagender zijn en 
mijn begeleider taken 
kan toevoegen. 

Ter ondersteuning van 
mijn gesprekken met 
mijn begeleidster.

Het aangaan van 
sociale situaties die in 
het begin misschien 
een beetje eng zijn. 

Het liet voor mij zien 
dat de opdrachten 
moeilijker werden.

Een app die mensen 
met autisme helpt om 
beter te worden in de 
sociale interactie met 
andere. 

Feedback functional-
iteit is goed, koppel 
eventueel nog een 
functionaliteit toe waar 
ik mijn emotie kan 
uiten. 

Of de app daadwerkelijk gaat 
helpen bij het bevorderen van 
de zelfredzaamheid is nog te 
zien. Dit kan alleen wanneer er 
nog meer rekening wordt 
gehouden met ASS en hun 
manier van leren.

Met het vaker uitoe-
fenen van de taken 
denk ik wel.

Ik als persoon met ASS 
ervaar de applicatie als 
een hulpmiddel om 
socialer te worden 
door het uitvoeren van 
de gegeven taken.

Sociaal zijn, alleen wil 
ik nog wel meegeven 
dat Niveau 2 ineens 
een grote stap is, dus 
pas dit aan.

Voor mij prettig.

Door het doen van 
taken wordt de 
gebruiker socialer. 

Alles in de app heeft 
een bedoeling, dus 
nee niks is overbodig. 
Juist goede toevoeg-
ing.  

Ja hoor, ik ben benieu-
wd wat het nog gaat 
brengen.  

Ja, maar dit is pas bij 
het herhalen van de 
taken. 

Een applicatie die mij 
helpt in mijn sociale 
netwerk.

Het makkelijk maken 
van sociale situaties in 
de toekomst, soort van 
leerprocess waar ik van 
zou kunnen leren.

Fijne ervaring!

Een app die me 
socialer leert zijn. 

De sociale taken zijn 
de kern van de app en 
is een goede koppe-
ling met de begeleider 
die nieuwe taken kan 
toevoegen. 

Makkelijk te volgen.Is de applicatie 
makkelijk te volgen en 
op welke punten vind 
je het ingewikkeld?

Makkelijk en duidelijk 
te volgen. Ziet er erg 
netjes uit.

Goed te volgen. Fijne structuur, 
makkelijk te volgen. 

Ja, makkelijk. Voldoet aan verwacht-
ing.

Ik vind de applicatie 
makkelijk om mee te 
werken. Enthiousiast wat er 
nog gaat komen.

Ja veel meer dan eerst.Bouwt er een vertrou-
wensband op met de 
applicatie, door het 
personaliserende 
gedeelte?

Niet meteen, dit kan 
door langer gebruik 
van de app, bijvoor-
beeld 4 maanden. 

Het gepersonaliseerde 
merk ik wel, het 
vertrouwen zal van zelf 
gaan komen door 
meer gebruik van de 
app. 

Ja, maar als mijn 
proÞel herkent zou 
kunnen worden dan 
nog meer.

Dit zal eventueel 
komen des te langer ik 
de app zou gebruiken.

Ja door de functie van de 
persoonlijke slide in het 
begin. 

Nog niet.

Het laagdrempelig maken 
van opdrachten en hierdoor 
niet zelf op zoek te moeten 
naar oefeningen, ja. 

Afbeelding 33: Gebruikerstest voor de interactie met de 
applicatie prototype vijf, gedaan door mensen van CMD. 

Afbeelding 35: Gebruikerstest voor de ervaring met de 
applicatie prototype vijf, gedaan door jongvolwassenen 
met A.S.S.. 

Nina begeleidster 
feedback:

Huisstijl: Verandering van 
de kleur van de huisstijl 
door interactie met de 
taken is interessant.

Crisisplan toevoegen voor 
prototype 6.

Personalisatie is door dit 
prototype goed op weg.

Luisteren naar je focus-
groep, daar zit je kracht. 

Afbeelding 34: Feedback
begeleidster over prototype 
vijf. 
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Afbeelding 36: QR van prototype 5 als Adobe XD 
werkend prototype. 
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Prototype zes

Uit de gebruikerservaringen en gemaakte schema’s is te zien 
dat de bevraagde test personen het vrijwel erover eens waren 
dat er nog kleine dingen miste. Dit prototype is dan ook een it-
eratie op de voorgaande prototypes, maar vooral prototype vijf. 
Dit komt omdat er in die prototype een uitbreiding is gegeven 
aan de applicatie in hoeverre de huisstijl zichzelf zou verander-
en, maar ook hoe de taak eruit ziet wanneer de begeleider die 
op het profiel heeft gebaseerd van zijn/haar cliënt (afb. 38). Er 
is gekozen voor het toevoegen van een crisisplan, omdat dit uit 
de feedback is gebleken van prototype 5 (afb. 33, 34, 35). Zo is 
er ook meer tekst toegevoegd aan de uitleg van de applicatie, 
maar ook bugs en namen die niet klopte recht getrokken (afb. 
38). Echter is er voor dit prototype weer gebruikt gemaakt van 
de brainwriting methode uit de Design Thinking methode, 
om de nieuwe functies uit te schetsen en via een duidelijke 
wireframe op te zetten (afb. 37). De verschillende soorten 
huisstijl kleuren die zijn toegevoegd aan de schets en aan de 
applicatie is gedaan (afb. 38), omdat de focusgroep namelijk 
personen met A.S.S. behoefte hebben aan de structuur, en de 
uitgebreide app vorm wilde (afb. 35). Zo zijn er wederom zeven 
personen getest met A.S.S. en zeven personen zonder A.S.S. 
van de opleiding CMD om hen gedachtegang inzichtelijk te 
maken (afb. 39, 40). Deze is dan ook weer opgezet met aange-
paste vragen via een enquête die achteraf met de verkregen 
data is getranscribeerd en visueel is gemaakt (afb 39, 40). Met 
de gekregen feedback van de begeleider (afb. 41). Om met de 
applicatie te interacteren is er een QR code gemaakt (afb. 42). 

Productie
Er is een schets gemaakt van de functies die bij prototype zes 
zijn toegevoegd, zoals een crisisplan, feedback opties, pro-
gressiebar uitbreiding en het visueel ten toon stellen van de 
nieuwe toegevoegde taak die de begeleider heeft gemaakt, 
gebaseerd op het profiel van de cliënt (afb. 37). De schets is in 
illustrator uitgewerkt en vervolgens in adobe XD als een proto-
type gemaakt waarmee de gebruiker kan interacteren (afb. 38, 
42). Er is gekeken naar een samen smelting van de functies, zo-
dat de applicatie gemonitord kan worden door de begeleider, 

aangepast kan worden door de begeleider door het toevoegen 
van sociale taken, maar ook dat de gebruiker de mogelijkheid 
heeft om de interactie aan te gaan met de applicatie waarbij 
zijn progressie door het doen van sociale taken kan worden 
bevoorderd (afb. 38, 42). De functies in dit prototype hebben 
als  doel om de sociale interactie aan te gaan en dit makkelijk 
te maken door de applicatie te gebruiken ter ondersteuning 
van de gesprekken die worden gevoerd met de begeleider. De 
vertrouwensband, personalisatie om de applicatie op maat te 
maken is behaald in prototype zes, met echter wat kleine punt-
jes van kritiek (afb. 39, 41). Een werkend prototype is scanbaar 
bij de QR code (afb. 42).

Testen 
Voor dit prototype zijn er zeven personen met A.S.S. en zeven 
personen van de opleiding CMD zonder A.S.S. getest middels 
een vragenlijst die is getranscribeerd (afb. 39, 41) die na de 
interactie met de applicatie (afb. 42) zijn afgenomen via een 
enquête. De test ging als volgt de zeven personen met A.S.S. 
moest de sociale taken uitvoeren zodat er een gegronde men-
ing en reactie kwam op de vragen die hen werd gesteld via de 
enquête (afb. 41). Zo werd hen ook verteld dat ze hun ervaring 
met de applicatie moesten beschrijven. Deze groep bestond uit 
jongvolwassenen die A.S.S. hebben. De zeven personen van de 
opleiding Communicatie Multimedia Design zijn op de zelfde 
manier getest, maar met vragen die anders zijn opgesteld, 
omdat het hier om de interactie ging (afb. 39) werd hen vooral 
gevraagd, welke functies goed waren of juist overbodig, en of 
zij de gekoppelde functies goed vonden werken en zouden 
gebruiken op eventueel een andere manier. 

Resultaten
Uit het prototype is zinvolle data gekomen. Het sociaal interac-
teren gaat goed, voor de personen met A.S.S. Ook is gebleken 
dat de personen met A.S.S. dit prototype zouden gebruiken 
(afb. 41). Zo is er ook gebleken dat de sociale interactie goed 
gaat en dat de focusgroep de applicatie zou gebruiken ter 
ondersteuning (afb. 41). Echter zijn er kleine puntjes, zoals het 
toevoegen van een functie waarbij de huisstijl kleur verander-
ing ongedaan kan worden gemaakt via een “revert change” 
button (afb. 39, 40, 41). 

Afbeelding 37: Wireframes en design gemaakt voor pro-
totype zes met de nieuwe functies. 

Zo is er bij de personen die zijn getest op de interactie van de 
applicatie gebleken dat de personalisatie behaald is (afb. 39). 
Zo ook het hebben van de sociale taken, en de verandering 
van de huisstijl kleuren door interactie. Ook is het toevoegen 
van sociale taken die de begeleider kan uitvoeren aangenaam 
(afb. 39). Er zijn vanuit deze groep geen punten van kritiek die 
opgenomen moeten worden, de reacties zijn erg positief (afb. 
39). Prototype zes laat zien dat door de gekregen feedback 
en de benoemde inzichten de hoofdvraag grotendeels heeft 
beantwoordt. Als het gaat om een interactieve ervaring waar-
bij de sociale interactie binnen hun leefomgeving uitgevoerd 
kan worden, dan is prototype 6 een hele fijne applicatie die 
de ondersteuning kan bieden (afb. 39, 41). Evenals is gebleken 
dat uit al de prototypes, dit prototype het beste werkt en zal 
uitgevoerd worden met de gekregen feedback tot het Proof of 
Concept. 
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Afbeelding 38: Wireframes uitgewerkt in illustrator. 

Flowchart Prototype 
zes
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Interactie
gebruikerstest voor de 
interactie van de applicatie

Positief Neutraal Negatief

Test persoon 1 Test persoon 2 Test persoon 3 Test persoon 4 Test persoon 5 Test persoon 6 Test persoon 7

Ervaar jij dat je door 
de interactie met de 
applicatie een 
gepersonaliseerde 
applicatie verkrijgt?

Zeker.

Absouluut

Nee, dit is goed.

Fijn, verschilt nog 
steeds per pallet van 
persoon in A.S.S. denk 
ik, ivm verandering van 
gewoonte/structuur.

Sociale stappen zetten.

Vrij compleet zo.

Stimulerend.

Is de ßow van de 
applicatie logisch?

Is het duidelijk hoe de 
interactie van de 
applicatie function-
eert? Zie je hier 
verbeterpunten in?

Is de kleurwisseling 
van de huisstijl door 
interactie storend of 
juist Þjn?

Waar dient volgens 
jou de interactie met 
de applicatie voor?

Hoe ervaar jij de 
interactie?

Wat mist er nog in de 
applicatie?

Ja.

Ja hoor.

Maak overal terug pijltjes 
nog even klikbaar. En 
Icoontje bij begeleiding-
splan, wat eruitziet als 
verzenden knop, vind ik 
nog onduidelijk.

Er tussen in.

Sociale processen voor 
mensen met A.S.S. 
verbeteren.

Niet iets wat me te 
boven schiet. 

Goed.

Ja, door het verander-
en van de huisstijl 
vooral.

Grotendeels wel. 

Ja, nee.

Fijn, goed overzichteli-
jk.

Sociale interactie.

Eigenlijk niks, maar 
voor de uiteindelijke 
app misschien 
progressie delen met 
vrienden.

Duidelijke ßow.

Absoluut.

Ja.

Interactie is zeker goed.

Fijn.

Om het persoonlijk te 
maken voor de 
gebruiker.

Hij functioneert goed 
nu, maar misschien de 
optie tot geen 
kleurverandering/een 
andere manier van 
belonen.

Bueno, gemakkelijk in 
gebruik, overzichtelijk.

Een beetje.

Ja dat wel. .

Erg duidelijk.

Fijn.

Om sociaal interactie 
te bevoorderen. 

Een beloning, zoals 
game tijd oid iets wat 
de mensen met 
asperger Þjn vinden 
om te doen.

Super nice.

Ja, vind ik wel.

Yep.

Duidelijk.

Geeft de app 
uitdaging, dus goed.

Sociaal beter 
interacteren door een 
vorm van educatie. 

Nee hij functioneert 
naar behoren.

Goed, maar uitdagend.

Neutraal.

Ja, de ßow is goed en 
duidelijk. 

Ja, en geen verbeter-
punten.

Zodra dit in een 
uiteindelijk app wordt 
uitgewerkt, zeker 
goed.

Bevoorderen van de 
sociale kwaliteiten van 
de persoon met A.S.S.

Niks.

Niet direct nee.Zijn er verder nog 
opmerkingen of 
verbeterpunten in de 
interactie?

Zie punt 4. Nee, ziet er top uit :). Nope. Niks wat het echt zou 
verbeteren anders dan 
wat ik al heb 
aangegeven.

Nee, geen aanmerkin-
gen. 

Nee ik vind het echt 
tof. 

Zeker, lekker wat taken 
nu ook.

Voegen de sociale 
taken iets toe?

Geeft uitdaging. Ik denk het wel. Ja, maar misschien is het 
makkelijker om iets 
sociaals te doen als je iets 
doet of ondersteuning 
hebt van bekenden, in 
ieder geval een idee. 

Ik kan me dat zeker 
voorstellen. 

Yes. Zeker met de 
ondersteuning van de 
begeleider ook. 

Zeker, maar dat kan ook 
tegenwerkend effect hebben, 
dus ik zou kijken of er meer 
dan 1 optie is of de optie om 
een keuze te kunnen maken 
door bv wel of niet die kleur te 
laten veranderen.

Snap jij het doel van 
de verschillende 
kleuren en niveaus bij 
taken?

Ja. Goed voor de 
motivatie.

Elk niveau is een stukje 
moeilijker.

Zeker. Yep. Ja, niet moeilijk te 
begrijpen.

Minimum eis van 
een normale app.

Wat vind je ervan dat 
de begeleider nieuwe 
taken kan toevoegen, 
zodat de cli‘nt die kan 
uitvoeren?

Goeie, begeleider 
moet dit wel doen lijkt 
mij.

Goeie toevoeging. Goed. Erg Þjn, de begeleider 
kan alles goed 
bijhouden en 
corrigeren indien 
nodig.

Dikke prima, zo werkt 
een therapeut in 
principe.

Dit vond ik tof om te 
zien. 

Ik denk wel dat het 
gebruikt zou kunnen 
worden.

Zou u deze applicatie 
aanraden?

Zeker. Ja. Als het een echte app 
wordt zeker.

Ik denk wel dat het 
gebruikt kan worden 
in de medische zorg.

Zeker met wat 
Þnetuning.

Jup.

Goed.

Afbeelding 39: Gebruikerstest voor de interactie met de 
applicatie prototype zes, gedaan door mensen van CMD. 

Afbeelding 41: Gebruikerstest voor de ervaring met de applicatie 
prototype zes, gedaan door jongvolwassenen met A.S.S.

Ervaring
gebruikerstest voor de 
ervaring van de applicatie

Positief Neutraal Negatief

Test persoon 1 Test persoon 2 Test persoon 3 Test persoon 4 Test persoon 5 Test persoon 6 Test persoon 7

Word je socialer door 
het uitvoeren van de 
sociale taken op de 
applicatie?

Ja.

Voor betere sociale 
interactie.

Voor betere sociale 
interactie.

Voor mij prima.

Ter bevordering sociale 
interactie.

Niks Is overbodig.

Ja.

Waar dient de 
applicatie voor 
volgens jou?

Wat is volgens jou het 
doel van de sociale 
taken?

Is de kleurwisseling 
van de huisstijl door 
interactie storend of 
juist Þjn?

Wat is volgens jou het 
doel van de 
applicatie?

Is het doel van de 
applicatie bereikt?

Zijn er onderdelen in 
de applicatie die voor 
jou juist iets toevoe-
gen of juist overbodig 
zijn?

Ja.

Ter bevordering sociale 
interacties en 
psycho-educatie.

Trainen en bewustzijn.

Helder Þjn.

Digitale ondersteuning 
bij verbeteren sociale 
vaardigheden.

Voor mij zou de app niet 
nodig zijn, omdat deze zaken 
bij mij prima verlopen, maar 
dit zou wel bij andere kunnen 
helpen die socialer willen 
worden.

Ja.

Ja, maar je zou het pas 
echt kunnen merken 
op een langer termijn. 

Ondersteuning bij 
sociale redzaamheid.

Om socialer te worden.

Niet storend, niet 
speciÞek Þjn.

Betere sociale interac-
tie.

Nee, vrij compleet zo.

Yep.

Ja, je wordt uitgedaa-
gd om verder te gaan.

Om doelen inzichtelijk 
te krijgen.

Het gekaderd een 
opdracht laten 
uitvoeren.

Fijn.

Mensen met het 
syndroom van 
asperger helpen.

Is prima, crisisplan 
hulpvol.

Voor mij niet, 
daarvoor is het te 
summier.

Ligt denk ik aan hoe 
iemand op dit gebied 
al is, ik heb hier met 
autisme niet echt last 
van.

oefening en bewust-
wording.

Drempel contactleg-
ging proberen te 
verlagen.

Voor mij prima.

Sociale interactie 
verbeteren.

De interactiepagina x 
dagen is voor mij 
overbodig.

Ik heb geoefend en 
het heeft me toch 
socialer laten zijn.

Ik krijg wel even wat 
positieve energie.

Het oefenen met 
sociale interacties wat 
voor neurotypische 
mensen vaak makkeli-
jker en vanzelfsprek-
ender is.

Dat ik me in de 
maatschappij durf te 
begeven.

Ik snap wat er gedaan 
word, dus Þjn. 

Personen met A.S.S.
ondersteunen.

Een duidelijke 
applicatie. 

Ligt aan de persoon 
denk ik.

Als de taken meer 
gepersonaliseerd zijn, 
zal dit best goed 
kunnen werken.

Sociaal beter worden.

Communicatie 
verbeteren.

Prima, is gekoppeld 
aan niveau.

Applicatie die de 
begeleider en gebruik-
er kan gebruiken en 
monitoren om sociale 
taken uit te voeren.

Nee.

Nee.Is de applicatie 
makkelijk te volgen en 
op welke punten vind 
je het ingewikkeld?

Makkelijk te volgen, 
maak alleen van "ga" 
bij taken ff vinkjes.

Makkelijk. Is gemakkelijk te 
volgen.

Goed te doen. Geen. Nee, goed te begri-
jpen.

Jazeker.Bouwt er een vertrou-
wensband op met de 
applicatie, door het 
personaliserende 
gedeelte?

Zeker, maakt het 
persoonlijke op maat.

Ik denk dat een begeleider 
wel goed weer wat voor het 
individu de knelpunten zijn 
die lopen, en dat dat wel een 
toegevoegde waarde voor 
iemand zijn ontwikkeling kan 
zijn.

Het veranderen van de 
huisstijl kleur geeft 
veel toegevoegde 
waarde.

Voor mij wel. Ja. Ik heb het syndroom 
van asperger en de 
structuur en het inzien 
van mijn progressie 
vind ik zeker Þjn.

Aanraden.Zou u deze applicatie 
aanraden en of zelf 
gebruiken?

Yes, Maar zou zelf een 
optie er in bouwen om 
sommige opdrachten 
te stippen waar 
iemand geen moeite 
mee heeft.

Zelf gebruiken niet, 
aanraden voor iemand 
met sociale problemen 
wel.

Nee. alleen als ie meer 
gepersonaliseerd is, 
maar ik neem aan dat 
dat in de toekomst wel 
snor zit.

Ja, ik zou het zelf 
gebruiken.

Jup. 

Zeker.

Joep begeleider 
feedback:

Geef je focusgroep de 
mogelijkheid de kleur 
van de huisstijl te kun-
nen veranderen. “Revert 
change”.

Zijn de placeholders 
tijdig, of een permanent 
iets in de app?

Wie ben jij als ontwerper?

Afbeelding 40: Feedback
begeleider over prototype 
zes. 
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Afbeelding 42: QR van prototype 6 als Adobe XD 
werkend prototype. 

   Eerste
 Prototype   

Tweede
 Prototype 

   Derde
 Prototype    

Vierde 
Prototype    

Vijfde 
Prototype    

Zesde 
Prototype

Is de sociale interactie 
bevordert?

Is het doel  
overgekomen van het 
uitvoeren van sociale 
taken?

Is er een zinvolle 
interactieve ervaring 
gerealiseerd?

Is er door de interactie 

en functies  

personalisatie teweeg 
gebracht?

Is het vertrouwens-
band tussen cli‘nt en 

begeleider bevordert?

Resultaten van de prototypes 
Het tabel toont een representatie van 
de resultaten die verkregen zijn uit 
het onderzoek. 

Afbeelding 43: Resultaten van de ontworpen prototypes.
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9.  Proof of 
    concept 

Proof of Concept

Sociale taken pakket 
De ontworpen applicatie is een ondersteunend middel die kan 
worden ingezet door de begeleider die personen met A.S.S. 
helpt om hen sociale interactie te bevoorderen. De applicatie 
zal op basis van het begeleidingsplan van de cliënt sociale 
taken toevoegen, dit zal geheel in zijn/haar eigen leefomgeving 
uitgevoerd kunnen worden. De applicatie zal ook via het doen 
van sociale taken progressie kunnen bijhouden en kunnen ops-
laan, zodat de cliënt dit kan in zien en gemotiveerd zal raken, 
maar ook de optie geven zodat de begeleider het proces van 
de cliënt kan monitoren, zodat er op basis van onder andere 
het profiel en de begeleidingsplan van de cliënt sociale taken 
kunnen worden toegevoegd door de begeleider voor meer 
progressie en een applicatie die op maat is gemaakt. Het ver-
trouwensband zal hierdoor kunnen bevoorderen tussen bege-
leider en cliënt doordat beide partijen elkaar zullen begrijpen. 
Evenals wordt er gekozen om de personalisatie voor de cliënt 
te kunnen waarborgen via functies, maar ook via de interactie 
met de sociale taken die op verschillende niveaus zijn ontwor-
pen. 

Hiervoor geldt bijvoorbeeld het volgende: 

Niveau 1, dit zijn in stap taken, zoals, praat met je vriend/
vriendin die je al een week niet hebt gezien.

Niveau 2, stap op een onbekende af en vraag de weg naar een 
lokale supermarkt.

Niveau 5, praat met Lisa waarmee je al een paar weken ruzie 
hebt en probeer deze ruzie te sussen. 

Niveau 1, 2, zijn de sociale taken die door de applicatie herkend 
en aangemaakt zullen worden, doordat het begeleidingsplan 
wordt gefilteerd en op basis van het herkennen van zinnen als 
bijvoorbeeld: “Erik vind het leuk om naar de lokale supermarkt 
te gaan” sociale taken zal kunnen toevoegen. Hiervoor zal de 
applicatie een algoritme creëren zodat er personalisatie, een 
een applicatie die op maat is gemaakt te weeg worden 
gebracht. Niveau 5 zal in teken staan om het vertrouwensband, 
personalisatie en applicatie stuk te kunnen realiseren, hiervoor 
wordt er door de begeleider een sociale taak aangemaakt op 
basis van het profiel van de cliënt. 

Deze data zal gehaald worden uit persoonlijke gesprekken met 
de cliënt, maar ook via het begeleidingsplan door de genoem-
de functies. Hierdoor zal de vertrouwensband en personalisatie 
van de applicatie nog meer naar voren komen. Ook is er ge-
kozen om een optie in de applicatie te bouwen die zal dienen 
als “revert change”,  dit heeft betrekking op de kleurverander-
ing van de huisstijl die wordt veroorzaakt door te interacteren 
met de sociale taken die op niveau en op de RGB kleuren zijn 
gecodeerd om de cliënt de mogelijkheid te geven terug te 
gaan naar de kale versie van de applicatie. Door deze verschil-
lende functies met elkaar te koppelen zal de sociale interactie 
bevoorderd kunnen worden. Uit de gekregen feedback van 
prototype zes is de Proof of Concept opgebouwd. 

Hoe werkt de applicatie?
De applicatie laat de gebruiker in loggen via twee mogelijk-
heden, cliënt of gebruiker (afb .38), wanneer de keuze wordt 
gemaakt voor de optie cliënt zal de gebruiker zich na de land-
ings pagina begeven bij de home pagina (afb. 45 .1). De cliënt 
kiest voor de sociale taak van niveau 1, waar hij met een me-
dewerker van een lokale supermarkt dient te praten (afb. 45 .3), 
maar tijdens zijn reis naar de supermarkt raakt hij wel lichtelijk 
gespannen (afb. 45 .2), want de sociale interactie is niet makke-
lijk voor mensen met A.S.S. 

Na het uitvoeren van de taak, zal de cliënt zijn progressie 
kunnen in zien en die kunnen updaten door onder andere zijn 
emotie te beschrijven in de tekst box en de emoji’s waar hij 
zijn emotie kan peilen, om dit vervolgens op te slaan zodat de 
applicatie dit zal onthouden (afb. 45 .4 .5 .6). Door de interac-
tie met de sociale taak die groen gekleurd is, zal de applicatie 
de huisstijl veranderen naar de groene kleur om zo voor meer 
personalisatie te zorgen en motivatie (afb. 45 .7). De cliënt zal 
zich weer begeven bij de nieuwe gekleurde huisstijl waar te 
zien is dat de taak voldaan is en waar de sociale taak die door 
zijn begeleider is toegevoegd inzichtelijk is aangegeven (afb. 45 
.8), om de cliënt te motiveren moeilijkere taken uit te voeren. 
Sommige jongvolwassenen met A.S.S. zijn niet gedient van de 
kleurwisseling door interactie met de applicatie en voor hen is 
er de optie om terug te gaan naar de basis kleur van de appli-
catie (afb. 45 .9). Door het uitvoeren van de sociale taken is de 
cliënt nu gemotiveerd, blij en voldaan zodat hij de sociale inter-
actie meer kan op zoeken (afb. 45 .10 .11). Dit gehele proces zal 
zich herhalen om de sociale interactie te bevoorderen binnen 
hun eigen leefomgeving (afb. 45 .12). Des te meer progressie er 
wordt behaald des te meer taken zullen ontgrendelen door de 
verschillende niveaus (afb. 45 .1 .8). 
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Wanneer de keuze wordt gemaakt om als begeleider (afb. 44 
.1) in te loggen, zal de begeleider doorgestuurd worden naar de 
huidige overzicht van zijn cliënt (afb. 44 .2). Waar alle funcites 
worden gepresenteerd, zal de begeleider het begeleidingsplan 
van de cliënt toevoegen aan de applicatie, om zo voor een 
gepersonaliseerde app te zorgen (afb. 44 .3). Het begeleiding-
splan is gebaseerd op het profiel van de cliënt en zal daardoor 
alle informatie weergeven die de begeleider nodig heeft om de 
nodige updates van de besproken fysieke afspraak toe te voe-
gen aan het begeleidingsplan (afb. 44 .4). De applicatie zal dit 
herkennen en zal een icoon weergeven om aan te geven dat 
het updaten van het begeleidingsplan is geslaagd (afb. 44 .5). 
Zo kan er ook een sociale taak aangemaakt worden die er voor 
zal zorgen dat de cliënt nog meer progressie zal maken (afb. 
44 .6). Ook is dit automatisch toegevoegd aan het account van 
de cliënt (afb. 45 .1). Om te zorgen dat de cliënt gemotiveerd 
blijft zal dit vanuit de begeleider via feedback en persoonlijke 
berichten die naar het account van de cliënt worden gestuurd 
getriggerd kunnen worden om de cliënt nog meer taken te 
laten uitvoeren en de sociale interactie hierdoor zou kunnen 
worden verbeterd (afb. 44 .7). Het proces zal zich herhalen om 
zo verbetering van de sociale interactie te kunnen realiseren 
(afb. 44 .8). De representatie van beide Proof of Concept onder-
delen geven een blik op wat de applicatie in de werkelijkheid 
nog meer zal hebben naast de benoemde functies (afb. 44), 
(afb. 45). 

Wat is er nodig voor de applicatie?
- Smartphone
- Internet, maar zou ook zonder internet kunnen dienen
- Motivatie om de sociale taken te willen uitvoeren

Wanneer is de applicatie geslaagd?
De Proof of Concept is geslaagd wanneer de doelstelling is be-
haald. Dit houdt dat de sociale interactie van mensen met het 
syndroom van asperger- A.S.S. is bevoorderd door het uitvoeren 
van de sociale taken. Dit zal bereikt worden als:

- De cliënt gemotiveerd genoeg is om de sociale interactie aan 
te gaan en er echt iets van te willen leren.
- Het begeleidingsplan met genoeg relevante informatie geup-
date zal worden wat zal zorgen voor taken op basis van het 
profiel van de cliënt. 
- De cliënt niet in zijn stulpje zal trekken, maar juist zijn emoties 
zal omschrijven en beter wil worden in de sociale interactie.
- Wanneer beide partijen samen kunnen werken om zo hen 
vertrouwensband te bevoorderen om meer progressie te kun-
nen realiseren. 
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5. Update is geslaagd.

7. Begeleider kan feedback geven
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Afbeelding 44: Proof of 
Concept voor begeleider flow.
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Proof of Concept 

Cliënt

1. Cliënt begint aan zijn 
sociale taak.

2.  Cliënt voelt zich wel 
gespannen, omdat hij moeite 
heeft met de sociale 
interactie.

3.  Cliënt voert sociale taak uit. 

4.  Cliënt vult zijn 
progressie in. 

5.  Cliënt vult zijn progressie in.

6.  Cliënt vult zijn progressie in.

7.  Door de interactie met 
de applicatie veranderd de 
huisstijl naar de kleur van de 
sociale taak waarmee wordt 
geïnteracteerd.

8.  De home pagina is verand-
erd naar de kleur van de nieu-
we huisstijl, dit dient ondere 
andere voor personalisatie.

9. Door op instellingen te 
drukken kan de huisstijl kleur 
terug worden gezet naar de 
basis kleur.

10.  Door de interactie met 
de applicatie en het uitvoer-
en van de sociale taken is de 
sociale interactie van de cliënt 
bevoorderd. 

11. De sociale interactie ver-
beterd door het herhalen van 
de stappen in de applicatie 
en andere niveaus binnen de 
app te proberen.

12. Door applicatie als onder-
steuning te gebruiken en te 
herhalen zal de sociale inter-
actie kunnen worden 
verbeterd. 

Afbeelding 45: Proof of 
Concept voor cliënt flow.
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10. Conclusie 

Conclusie

In de exploratie is er onderzoek gedaan om antwoord te krijgen 
op de hoofdvraag, namelijk: “Hoe kan er door een interactieve 
ervaring de sociale interactie van mensen met het syndroom 
van asperger verbeterd worden, binnen hun eigen leef omgev-
ing?”. Via kwalitatief onderzoek en literatuuronderzoek zijn de 
nodige prototypes ontworpen om antwoord te krijgen hoe de 
sociale interactie voor mensen met het syndroom van asperger 
via een interactieve ervaring gerealiseerd zou kunnen worden. 
Uit de resultaten van het onderzoek is geconcludeerd dat de 
sociale interactie van mensen met het syndroom van asperger 
-A.S.S. bevoorderd kan worden door gebruik van een inter-
actieve ervaring, waar een applicatie het beste tot zijn recht 
kwam blijkt uit de gegenereerde inzichten en studie. 

Uit de literatuurstudie is gebleken dat de sociale interactie 
vooral via psycho-educatie wordt bevoorderd, en via het uitvo-
eren van online opdrachten. Zo is er ook gebleken dat de so-
ciale interactie tussen personen met A.S.S. en personen zonder 
A.S.S. nog ver van elkaar af ligt, maar er wel naar mogelijk-
heden gezocht worden, zoals onder andere het uitvoeren van 
online opdrachten en psycho-educatie, om de leegte te vullen 
en het voor beide partijen gemakkelijker te maken. De sociale 
interactie is voor mensen met A.S.S. een hindernis, en zal door 
ondersteuning wel kunnen verbeteren, deze ondersteuning is 
gesprekken met hen begeleider, maar ook het uitvoeren van 
opdrachten, die online worden afgenomen, of via psycho-edu-
catie waar brainblocks goed voor werkt. 

Uit de interviews en enquêtes is er gebleken dat de sociale 
interactie inderdaad als hindernis wordt ervaren door de focus-
groep, omdat hen diagnose het niet altijd toelaat om de sociale 
interactie te kunnen aangaan met een andere persoon, hierbij 
komt spanning kijken, pieken in emotionele momenten, maar 
ook dat zij denken dat ze excentriekelingen zijn, en geen on-
derdeel van de maatschappij uitmaken. De literatuur laat zien 
dat mensen met A.S.S. met dit probleem te maken hebben en 
dat hulp vanuit onder andere psychiatrische begeleiders wordt 
gewaardeerd om de sociale interactie te verbeteren. Ook kwam 
uit de literatuur naar voren dat de momenten wanneer de 
personen met A.S.S. zich niet optimaal voelt hij/zij zich het liefst 
van de maatschappij afsluit, om de sociale interactie zoveel 
mogelijk te vermijden. Liever alleen zodat een confrontatie ver-
mijdt kan worden, dan dat er naar gezocht wordt om onder de 
mensen te komen wat voor hen moeilijk is en niet altijd goed 
verloopt. 

Om dit probleem aan te pakken zijn er een aantal prototypes 
gemaakt, namelijk zes. Deze verschillen van elkaar maar proto-
type drie tot en met zes hebben een aantal mechanisme die de 
kern van het vraagstuk zouden beantwoorden, namelijk, de so-
ciale interactie verbeteren van personen met het syndroom van 
asperger- A.S.S. De opdracht luidt dat door het uitvoeren van 
sociale taken die de applicatie weergeeft, de sociale interactie 
zal bevoorderen, omdat de cliënt steeds vaker en verschillende 
sociale taken zal uitvoeren, wat zal zorgen voor een uitbreiding 
van zijn sociale bewustzijn. 

Door dat de cliënt niet alleen uitgedaagd wordt door de appli-
catie om de sociale taken uit te voeren door dat deze sociale 
taken op maat zijn gemaakt en zijn gepersonaliseerd, maar 
ook door de progressie die inzichtelijker is gemaakt, zal de 
cliënt er meer baat bij hebben om gemotiveerd te raken en 
beter te worden in de sociale interactie. Dit is dan ook gekop-
peld met de professionele blik van zijn/haar begeleider die 
ook nog de mogelijkheid heeft de sociale taken toe te kunnen 
voegen met behulp van het begeleidingsplan van de cliënt om 
het vertrouwensband tussen begeleider en cliënt te kunnen 
verwezenlijken. Dit zorgt voor het bevoorderen van de sociale 
interactie van de persoon met A.S.S. met behulp van zijn/haar 
begeleider en de interactieve ervaring, namelijk de applicatie. 
Uit het kwalitatieve onderzoek is duidelijker geworden dat een 
applicatie een goede interventie is om de sociale interactie  
van mensen met het syndroom van asperger- A.S.S. te kunnen 
verbeteren. Tijdens dit afstudeeronderzoek heb ik veel geleerd. 
De afgelopen vier jaren heeft mij veel bijgebracht voornamelijk, 
grafisch design en mensgericht ontwerpen. Deze kennis heb ik 
opgeslagen en toegepast in dit afstudeeronderzoek. De mod-
ule empathic insights is mij bijgebleven, omdat ik hier ook de 
doelgroep ging bepalen en echt ging onderzoek hoe zij nou 
denken om vervolgens daarop een ontwerp ging maken. Ik ge-
loof dan ook dat dit mijn roeping is om hier op door te gaan na 
deze studie, in mijn vervolg studie voor mijn master aan Tilburg 
Universiteit aan de opleiding Communicatiewetenschappen. 
Ik ben sociaal ingesteld en ik heb dit ook terug gezien door 
de school jaren heen waar ik sociaal betrokken ben bij andere 
studenten en er een hechte band ontstond, door kritisch te zijn 
naatr elkaar maar elkaar ook te steunen. Er liggen nog wel wat 
leerpunten. Ik had voor mijn afstuderen eventueel Marco nog 
meer kunnen betrekken bij mijn onderzoek. Ook als het gaat 
om het geloven in mijn eigen kennis en kunnen. Ik vraag nog 
om bevestiging of iets goed is of het voldoet aan de grafische 
eisen, terwijl ik weet dat ik het kan. De onzekerheid zal er wel 
blijven, maar zijn gedurende mijn deelname aan deze studie 
veel wegnomen en daar ben ik trots op. 
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11. Aanbevelingen 
Aanbevelingen

De aanbevelingen zijn gebaseerd op de gegenereerde data 
die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen om de hoof-
dvraag te beantwoorden, die luidt als volgt: “Hoe kan er door 
een interactieve ervaring de sociale interactie van mensen met 
het syndroom van asperger verbeterd worden, binnen hun 
eigen leef omgeving?”. De focusgroep zal door middel van 
het uitvoeren van sociale taken hun sociale interactie kunnen 
verbeteren binnen hun eigen leefomgeving, dit zal gedaan 
worden door verschillende functies die de applicatie met zich 
meebrengt. 

De aanbevelingen die vanuit dit onderzoek zijn geconstateerd 
zijn onderandere dat de sociale interactie degelijk bevoorderd 
kan worden, maar dat dit geheel in correlatie moet gaan met 
de begeleider. Dit heeft te maken met de ondersteuning van 
de begeleider die jongvolwassenen met A.S.S. nodig hebben 
om een verbetering te kunnen realiseren in de sociale interac-
tie, omdat zij toch nog kunnen pieken en dalen in hen emo-
tionele staat. Hiervoor is aan te raden rekening te houden met 
beide partijen, en beide partijen te betrekken in het vraagstuk 
“het willen verbeteren van de sociale interactie”, want uit de 
testen is gebleken dat de partijen elkaar nodig hebben om 
zo tot de meeste progressie te komen. Ook zal het resultaat 
het meest positief zijn wanneer de applicatie optimaal wordt 
benut, zoals onderandere, een algoritme creëren die sociale 
taken op basis van het profiel van de cliënt zal maken, maar 
ook de begeleider de optie geven om sociale taken te kunnen 
toevoegen om de applicatie en de cliënt ten alle tijden aan te 
vullen met data die up to date is. Ook wordt er aangeraden om 
aandacht te besteden aan het grafische uiterlijk van de appli-
catie, zodat deze begrepen wordt door de focusgroep, want 
structuur is erg belangrijk voor de personen met A.S.S. waar 
een “placeholder” hen dus niet in een uiteindelijke applicatie 
die op de markt staat zal aantrekken. 

Het doel is dat er een product op de markt kan worden gezet, 
om zo te kunnen concurreren met de andere die zich in de 
genre begeven waarin dit onderzoek zich begaf. 
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13. Bijlagen 
- Waar hebben mensen met syndroom van Asperger be-
hoefte aan?

Marco: Om gezien te worden als compleet mens en niet als au-
tist. Zij weten als hoogbegaafde dat ze anders zijn dan andere, 
ze kunnen naar zichzelf kijken en denken ik ben anders, en dat 
geeft een bepaalde angst. En dat zullen ze proberen om dat 
te verbergen, maar dat lukt ze niet omdat ze sociaal onhandig 
zijn. Ze laten in deze situaties de verkeerde emoties zien, bi-
jvoorbeeld in een gesprek in een keer van onderwerp verander-
en of een verkeerd grapje maken, omdat ze niet weten hoe ze 
in een gesprek zich staande moeten houden en profileren dat 
gaat heel gestunteld. 

→ Doordat hulpverlening al aanwezig is zijn ze al anders dan an-
dere, en dit vinden zij moeilijk. Het beste antwoord is mens zijn, 
mens tegenover mens ipv hulpverlener tegenover help vrager. 

Waar hebben zij moeite mee?

Marco: Sociale communicatie en interactie, dat wil zeggen dat 
als je met ze in gesprek gaat. Dat ze moeite hebben om te her-
kennen waar je het over hebt. Ze kunnen zien wat er gebeurd, 
maar ze begrijpen de moeite en de mimiek van het gezicht 
niet. 80% van het gedrag is non verbaal, 20% is maar verbaal, 
door woorden en zinnen. Als je het niet kan herkennen, dan 
kunnen je vaak verkeerd reageren, want zij zijn juist bang om 
fouten te maken, want ze vinden de sociale interactie moeilijk. 
Mensen met autisme hebben veel gevoel, zelfs zoveel gevoel 
dat ze er niet mee om kunnen weten te gaan. Ze herkennen 
vaak de emotie niet. Mensen met autisme kunnen geen relatie 
tussen gevoel en lichamelijke spanningen. Sommige kunnen in 
paniek raken, omdat hen hart te keer gaan. De ene heeft meer 
last van sociale onhandigheid de andere van obsessief gedrag, 
gericht op een ding. Ze hebben moeite met prikkels van buiten 
af. Informatie komt later binnen, door verwerkingssnelheid is 
verstoord. 

A. Blijvende tekorten in de sociale communicatie en interac-
tie, zoals blijkt uit:

- tekorten in sociaal-emotionele wederkerigheid
- tekorten in het voor sociale omgang gebruikelijke non-verbale 
communicatieve gedrag
- tekorten in aangaan, onderhouden en begrijpen van relaties

[https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme/au-
tisme-spectrum-stoornis-ass/](https://www.autisme.nl/over-au-
tisme/wat-is-autisme/autisme-spectrum-stoornis-ass/)

Heel veel hoogbegaafde autisten (syndroom van Asperger) zijn 
heel erg into computers, die zijn dan ver into hardware. Zij heb-
ben altijd wel 1 interesse gebied. Obsessief gedrag, informatie 
kwijt raken die zij in hun hoofd hebben., zij kunnen niks anders 
opnemen. Voorbeeld geven hoe het moet, een afbakening 
geven. 

Welke prikkels ervaren zij?

Marco: Eigenlijk alle prikkels die wij als mensen ervaren keer 
100. Al die prikkels om mij heen vang ik op, ik kan dit verwerk-
en binnen een paar seconde. Een persoon met autisme kan 
informatie veel moeilijker en later verwerken. Zijn afgeleid door 
externe factoren. 

Je probeert wat prikkels weg te halen, om de prikkels te min-
imaliseren, de lichtjes weg halen die om de persoon heen lig-
gen, want het moet allemaal perfect en geen onnodige object-
en langs hem laten liggen. Je kunt geen prikkels verwijderen, 
want we leven in een wereld met auto’s om ons heen, mensen 
om ons heen. Je leert de persoon met autisme focussen, door 
bijvoorbeeld ademhalingstechnieken. Winkels zijn heel chao-
tisch, dus voordat hij/zij in de winkels stapt, adem in en uit, met 
de hand op het hart. Je focust op zichzelf. Het duurt ook een 
aantal keer voordat ze dat kunnen begrijpen, dit komt omdat 
veranderingen van gedrag te internaliseren. 

Interview Marco psychiaterische verpleegkundige
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Hoe zien zij zichzelf?
    
Marco: Lastige vraag, want ik kan dit aan 10 verschillende au-
tisten vragen en dan krijg ik 10 verschillende woorden. Buiten 
hun rechtvaardigheidsgevoel hebben zijn een op zwaar op 
de hand persoonlijkheid, dat leidt vaak naar een persoonlijk-
heidsstoornis. Het kan ook zijn dat ze zichzelf minderwaardig 
vinden dan iemand anders. Ook de gezinssysteem en omgev-
ing zijn bepalend. Soms zijn ze er zelf ook trots op, ze voelen 
zichzelf dan soms specialer dan andere, ze noemen zichzelf 
dan ook binnen de “autisten groep” “auti’s”. Ze vinden zichzelf 
heel normaal, maar de wereld om hen heen niet, dit komt om-
dat zij denken dat hoe zij zijn en denken “the way to be is” en 
dat andere mensen abnormaal zijn. Cognitief niveau anders is, 
omdat de verbindingen in de hersenen anders zijn aangelegd. 
Om de aansluiting te maken in de hersenen lukt gewoon niet, 
dat past niet. 
    
Sommige vinden ook dat mensen met autisme die hoogbe-
gaafd zijn de nieuwe evolutie zijn van de mensen. Zij nemen 
vaak genie’n als voorbeeld, bijvoorbeeld Bill Gates, Albert Ein-
stijn etc. Bij momenten van kritiek slaan mensen met autisme 
dicht, want zij kunnen niet omgaan met de verandering van 
de vraagstelling en de impuls van ongenoegen. Wanneer zo 
een persoon dan dicht slaat, dan kan die daar ook in blijven 
hangen, dan komt hij/zij menselijke vaardigheden tekort om 
zelf tot een oplossing te komen. In de middelpunt staan van de 
discussie vinden zij dan lastig en dat resulteert in dichtslaan. 
Een manier om toch niet dicht te slaan is de personen langs 
hen heen kijken of over het publiek heen te kijken. 

Hoe denken zij dat ze gezien worden?

Marco: Als anders, gek, weird, geniaal, krankzinnig, altijd het 
extreme. Hoe vreemder het non verbaler gedrag hoe gek-
ker ze omschreven worden. Zij voelen zich letterlijk buiten de 
maatschappij staan, wat dan weer het sociale vlak moeilijk 
maakt, veel mensen met autisme raken depressief. Zij trekken 
zich terug van de maatschappij. Veel raken verslaafd aan de 
digitale wereld, denk aan gamen. Dit vinden zij heel fijn, want 
ze hoeven niet te socializen, want ze hoeven de andere persoon 
niet te zien, ze hoeven niet te reageren op emotie van gezicht-
en, maar alleen op tekst. Verslavend gevoelig voor de online 
wereld, omdat zij in een wereld zitten waar zij eigenlijk zichzelf 
kunnen zijn. omdat de echte wereld te moeilijk is om te begri-
jpen. 

Ze passen niet in de normale norm en wat wij van mensen 
verwachten, dus vinden wij als mensen het raar dat zij constant 
aan het gamen zijn en niet sociaal willen zijn. Soms dringen wij 
het teveel op dat zij moeten zijn zoals wij moeten zijn. Het her-
stelgericht en mensgericht werken het beste op mensen met 
autisme. Conclusie: zij worden gezien als extreem anders, heel 
veel autisten deert dat ook niet, want die kunnen niet zoveel 
met gevoelens. 

Kan	Marco	mij	in	een	richtingen	wijzen	→	boeken?	werken?	
vormen van begeleiding?

Marco: Love on the spectrum is een serie op Netflix die je 
veel meer kennis laat maken met mensen met autisme. NVA 
daar vindt je heel veel informatie die kunnen helpen omtrent 
het vlak autisme. Begeleiding: vroeger hadden we een paar 
vormen van werken, nu gebruiken we vooral herstelgericht 
werken, dit gaat om de individu. De vragen die we stellen zijn, 
waar wil jij aan werken, hoe wil jij in het leven staan en wat heb 
je daar voor nodig? Heel veel mensen in mijn vak die werk-
en via deze manier, want dit is ook heel persoonlijk. De beste 
methodiek is behandel de ander als mens, ik behandel jou als 
mens, met al jouw goede dingen en minder goede dingen. 
Stel je gelijkwaardig op. Wat voor mij belangrijk is, een compu-
terhuis heb ik eens opgezet voor mensen met autisme, voor-
namelijk hoogbegaafd en dit had dan hardware en software 
verkoop. 

Ik leerde de cliënten dan hoe zij de hardware en software 
konden verkopen. Sociale interactie en het leren van arbeids-
vaardigheden. Autisme en dieren gaan heel goed met elkaar. 
Een hond is puur, een hond herkend stress en wist hoe hij 
moest omgaan met een client die Marco begeleiden, de hond 
is rustgevend en praat niet terug, en bij het uitlaten praten met 
andere mensen kan dan weer het sociale vlak triggeren waar 
een persoon met autisme van kan leren. Sociaal leren door het 
hebben van een dier, en dat is onbewust leren. 

Welke games of spelvormen bestaan er al waar Marco kennis 
van heeft of al gebruikt?

Brainblocks vooral voor kinderen bedoeld, voor jongvolwass-
enen kun je dit ook doen. Het gedachtenschema 4g schema 
ook wel bekend als: gebeurtenis, gedachten, gevoel, gedrag. 
Er gebeurd iets, ik word boos, en ik sla jou terug. Cognitieve 
gedragstherapie. Wat is er precies gebeurd, wat deed dit met 
jou, en de volgende situatie is dan hoe zou je wel reageren in 
de toekomst.  We gaan op je gevoel werken, op je gedacht-
en. We proberen daar een kentering in te geven. Mind maps, 
Week structuren (Picto’s), Pictogrammen (het plaatje geeft de 
gebeurtenis aan, niet te kort van te voren veranderen anders 
heb je een probleem, een afwijking van het schema gaat niet). 
Psychomotorische therapie, op een hele fysieke manier bij een 
gevoel komen (ik werk altijd samen met een hele goede thera-
peut) Aanraken, boxen, zichzelf voelen, ademhalingstechniek-
en.

 

Het spel: De “Life coach” mag voorstellen dat er contact opge-
nomen mag worden, om het moeten geen nadruk op te leg-
gen. De voorkeur ligt een koppeling tussen virtueel en realiteit, 
hoort daar een life coach bij en hoe stel ik die voor. 

Enige overige tips voor dit onderwerp?

Marco: Het is wijs om verschillende mensen met autisme te 
spreken, om diversiteit te waarborgen. NVA aanhouden als 
bron van informatie. Je moet met mensen met autisme in 
gesprek gaan om te kijken wat er in hun hoofd om gaat.
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https://drive.goog-
le.com/drive/
folders/1-0OflT-
4P8PhJ56jHUsON-
qGu3PzuAfXHI?us-
p=sharing

Interview Marco doelgroep A.S.S. google drive 1 & 
2

https://drive.goog-
le.com/drive/fold-
ers/1wCgYVPBEC-
ChpQTL1YvF65eyG-
CBN5oOXW?us-
p=sharing

Prototype één interactieve kleuren spelvorm film 
google drive, test persoon 1 & 2
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5 act interview Prototype één   
Transcriptie 
Farid 
Goed dat je er bent, Laten we eigenlijk meteen starten. Ik vraag 
me wat dingen af? Laten we bij vraag een beginnen, wat vind 
jij van Mensen met ASS? Dus het autisme spectrum stoornis? 
Jari 
Ga even principe bekijken ze gewoon op een normale manier, 
want vaak weet je ook niet van tevoren of iemand as heeft. 
Jari 
Als je hem. 
Jari 
Als je hem tegenkomt op een onbekende locatie. 
Jari 
Ja soms merk je het wel aan iemand als die het zegmaar erge 
vorm heeft 
Jari 
Maar vaak zijn dat dus ook Mensen die heel erg geconcen-
treerd met iets bezig kunnen zijn of die heel erg veel van een 
onderwerp afweten. 
Jari 
Dus, ik bekijk ze Misschien anders, maar niet alsof ze minder 
zijn dan normale Mensen of ze. 
Farid 
Ja nee precies oké. Ik had dan ook een vraag, denk je dat je 
muziek en kleuren kan ervaren? 
Jari 
Muziek sowieso, daar zit gewoon al heel veel emotie op zich in 
ligt ook ja wat voor TYPE muziek of de tekst wel of niet inzit of 
de zang in zit ja of nee, wat voor TYPE instrumenten en kleur. 
Jari 
Ik denk het wel Als ik aan. 
Jari 
Rood ofzo, denk je Misschien snel aan liefde ook of juist aan 
woede kan ook, Maar ik denk Als je kleur op een goede manier 
inzet of een combinatie van. 
Jari 
Kleuren Misschien met iets anders, dus niet Alleen kleuren, 
maar met geluid erbij of met geur erbij dat je dan heel erg 
goed op een engeltje kan sturen. 

Interview prototype één transcriptie 
Test persoon 1 

Farid
Oké en dan meer dat je bijvoorbeeld 1, 1 1 brein of jouw brein 
zou kunnen kiezen, zeg maar dus rustiger zou kunnen maken, 
oké? 
Jari 
Ja, Ik denk Als je een hele donkere ruimte zit die helemaal rood 
verlicht is dat dat sowieso al een impact heeft. 
Farid 
Ja nee precies oké. 
Farid 
Welke gevoelens laat muziek het? 
Jari 
Het was niet bewust. 
Farid 
Welke gevoelens laat muziek en het zien van? 
Farid 
Welke gevoelens laat muziek aan het? 
Farid 
Welk gevoel laat muziek en het zien van kleuren? 
Jari 
Even je vraag of? 
Farid 
Welke gevoelens? 
Farid 
Welk gevoel laat muziek In het zien van kleuren bij je? 
Jari 
Los ja ligt sowieso aan het TYPE muziek en het TYPE kleur. 
Jari 
Ik denk Als je Misschien bijvoorbeeld op groen focust in com-
binatie met klassieke muziek. Ofzo kan het heel erg Natuurlijk 
overkomen van natuur buiten buiten zijn geel Oranje kan heel 
erg zomers voelen waar je waar je een soort van. 
Jari 
Blij van voelt. 
Jari 
Boot kan ook weer gezelligheid of blijheid veroorzaken, ligt 
gewoon aan de context waar je het in gebruikt en wat voor 
andere media je erbij betrekt of the day muziek doet of. 
Jari 
Weet ik wat? 
Farid 

Oké, word jij rustiger door het luisteren van muziek? 
Jari 
Ja, Ik denk het wel, en Waarom dan denken? 
Jari 
Dat soort afleiding is van de wereld waar je nu in zit. 
Jari 
Dus stel, je wil focussen op iets en je hebt normaal te veel om-
gevingsgeluid en je zet muziek op sinds je toch een beetje in 
een soort andere focus of andere wereld. 
Farid 
En jij luistert vaak naar wat voor muziek als vraag Ma. 
Jari 
Vooral oudere muziek, vaak ook muziek. 
Jari 
Ja een beetje jaren, 80, jaren 70 muziek, maar ook juist weer Als 
je wilt studeren ofzo kan muziek Zonder zang, dus gewoon iets 
klassieks of film muziek. Ofzo kan ook weer heel chill werken. 
Safe met de moeite maken waar je in zit. 
Farid 
Oké, Maar het brengt wel enige rustig oké k brengen kleuren 
blijdschap bij op. 
Jari 
Ja sowieso. 
Jari 
Kleuren op zich niet na Misschien wel Als je een hele witte 
ruimte zou zitten, bijvoorbeeld. 
Jari 
Daar kan je een beetje zon soort ziekenhuis gevoel krijgen, 
maar juist door kleur aan te brengen in ruimtes kan je wel. 
Jari 
Vrolijkheid of zo creëren, maar hangt er ook weer vanaf. Hoe te 
veel kleur kan weer heel kinderlijk voelen, dus ja ligt er ook aan 
hoe je Het gaat toepassen. 
Farid 
Het is een combinatie met geluid en een. 
Farid 
Eigenlijk met geluid én bijvoorbeeld nog een ander medium 
zou meer immersive emotie of in ieder geval meer immers ie. 
Jari 
Kunnen en je kan je ook nog combineren of testen. Misschien 
kan je de geuren bij betrekken, want geuren kan ook emotie 

veroorzaken. 
Jari 
Ja, je kan van alles verzinnen, Misschien zelfs de textuur. 
Farid 
Oké, oké, hoe ervaar je de prototype die je zojuist hebt hebt 
gemaakt of hebt gedaan? 
Jari 
Nou best goed Omdat het vooral Omdat in een donkere 
ruimte was, zeg maar, dus we verder eigenlijk geen licht. 
Jari 
Dan komt die kleur rood of groen of blauw vil. 
Jari 
Heftiger over Omdat dat heel de ruimte beslaat, zeg maar. 
Jari 
Dus Ik denk in zo’n donkere context dat het best wel heftig is 
die hele felle kleuren. 
Jari 
Maar Als je dat gewoon Als ik overdag ergens een een rood iets 
ofzo zie staan, heb ik niet per se. 
Jari 
Een gevoel bij. 
Jari 
Nee dus ja. 
Farid 
Dat en het en het aanraken van een van de knop, zeg maar, en 
dat dat. 
Farid 
Een trigger was voor het voor. 
Farid 
Voor het voor voor het licht dat werd vrijgegeven is, was dat de 
interactie met met een object was dat de. 
Jari 
Ja op zich. 
Jari 
Juist dan wordt het Misschien voorspelbaarder, Omdat je weet 
van, Ik ga nu rood aanklikken. Wordt rood als die kleuren bi-
jvoorbeeld bepaald worden op basis van jouw innerlijk iets wat 
je zelf niet kan voelen met bepaalde sensoren ofzo. 
Farid 
Oké, hè? 
Jari 
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Dan is het onverwachter. Ik denk ook gewoon spannend, ofzo 
dan? 
Jari 
Dan word je echt geconfronteerd met je eigen. 
Jari 
Een leuk weetje wel? 
Farid 
Dus een dus een link met bijvoorbeeld. 
Farid 
Hartklopping van je van jezelf of bijvoorbeeld je neuronen of 
je gedachtes zouden dat die dat die eigenlijk beïnvloed wordt 
door hetgeen wat je eigenlijk voelt en dat hij dan juist het 
tegenovergestelde. 
Farid 
Gaat doen om. 
Farid 
Je juist beter te Laten voelen. 
Jari 
Ja, Misschien kan je eerst Laten zien aan de gebruiker wat hij in 
wat voor staat die nu is, wat voor kleur staat dat je dan lang-
zaam gaat proberen door media toe te voegen om in die. 
Jari 
Zelfverzekerde of blije staat te krijgen, zeg. 
Farid 
Goed zo, oké, heeft dat jouw brein rust gegeven om de dag 
eigenlijk in te gaan om in te leiden, zeg maar. 
Jari 
Ja nog niet ligt Misschien ook aan het TYPE kleuren rood, groen 
en blauw zijn hele heftige felle kleuren zijn erg. 
Jari 
Ebay kleuren dus de basiskleuren, zeg maar, maar Misschien 
Als je meer met pastel tint of zo gaat werken. 
Farid 
Um Oké. 
Jari 
Dat het dan rustiger effect heeft? 
Farid 
Perfect oké. 
Farid 
Oké voelde je emoties bij het prototype. 
Jari 

Nou niet perse echt emoties, ja? 
Jari 
Op zich Omdat je kleuren links aan emotie gaat het soort van 
automatisch werken, zeg maar, want rood link je keel erg aan 
soort van. 
Jari 
Iets heftigs dus, ofwel een heftige woede of je zedan heftige 
liefde, bijvoorbeeld groen, heel erg Natuurlijk, net al zei en 
blauw Misschien water lucht, heel vrij gevoel, Maar dat zijn al 
soort van aannames die je in je hoofd hebt bij kleuren die je 
kent. 
Jari 
Dus Misschien Als je andere kleuren pakt, dat het weer. 
Jari 
Andere effecten heeft. 
Farid 
Oké oké oké dankjewel en dan de laatste vraag, hoe zou je een 
ervaring willen beleven? Met welk medium of media zou dit 
voor jou kunnen zijn wanneer je je dus zou begeven in een om-
geving waar je dus tot rust zou kunnen komen? 
Jari 
Ik denk Als je thuis als die omgeving thuis bijvoorbeeld is, dan 
mag het best wel heftig zijn. Dan kan je Misschien beeld erbij 
betrekken. 
Farid 
Um Oké. 
Jari 
Geluid iets wat je kan voelen is je kan ruiken, maar Als je juist 
die onrust hebt in een drukke ruimte, dan zou je Misschien juist 
weer iets wil wat Mensen niet zien, dus dat het iets kleins is wat 
Alleen jij kan voelen of zien wat niet Iedereen om je heen. 
Jari 
Ook meekrijgt krijgt. 
Jari 
Vanaf of je thuis gaat gebruiken, dan mag het heel uitgebreid 
zijn voor mij én Als het ergens in een drukke ruimte. 
Jari 
Moet het klein niet opvallend zijn. 
Farid 
Ende, waar heb jij meer behoefte naar of eigenlijk aan voordat 
jij dus een sociale setting komt waar jij dus Misschien wat meer 

geniepig wordt en wat meer jezelf wilt, Misschien wat 
meer is aangetast, zou je dan fijner vinden om een om zo 
een ervaring thuis af te nemen of zou je het willen afne-
men bij bij een therapeut of psycholoog of iets? 
Jari 
Nou, Ik denk sowieso thuis aan in die ervaringen zit je in 
een soort. 
Jari 
Adrenaline, Misschien wel van je ontmoet allemaal nieuwe 
Mensen. Dat gaat een beetje op de automatische piloot 
en dan achteraf thuis merk je pas van. Ik heb dit en dit 
gedaan. Ik heb dit anders moeten doen, dus Ik denk thuis. 
Farid 
Oké dankjewel. Dankjewel voor alle vragen en dan. 
Farid 
Fijne dag nog. 
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5 act interview prototype één 
   Transcriptie 
Farid 
Hoi goeie dag ook. Jij hebt heb ik wat vragen voor Laten we be-
ginnen bij vraag een, wat vind jij van Mensen met ASS en ASS 
staat dan voor autisme spectrum stoornis. 
Hilbert 
Ik vind het intelligente Mensen. Ze weten waar veel vooral heel 
veel over een onderwerp. 
Hilbert 
En Als je ze eenmaal kent, ja, ze ze doen echt alles voor je en ze 
gaan ze gaan echt bijna letterlijk. 
Hilbert 
Door het vuur voor je? 
Hilbert 
En daar nadelen zijn, ze vinden sociaal contact lastig. 
Hilbert 
Ze weten vaak heel veel van één ding en de rest, dat boeit ze 
niet zo, dus ze zijn niet heel breed geïnteresseerd. 
Hilbert 
En, ze vinden het gewoon lastig om contacten nieuwe con-
tacten op te bouwen. 
Hilbert 
Nou ja, ook gewoon contact onderhouden met bestaande 
Mensen. 
Farid 
En jij zelf hebt soms dan ook een sociale setting dat je jezelf 
niet. 
Hilbert 
Ja klopt niet dat ik assess heb, maar wel bepaalde symptomen 
herken ik me wel in. 
Farid 
Oké oké. 
Hilbert 
Inderdaad ja. 
Farid 
Oké, dank je, denk je dat je muziek en kleuren zou kunnen 
ervaren? 
Hilbert 
Muziek en kleuren kunnen ervaren In de zin van. 
Farid 

Interview prototype één transcriptie 
Test persoon 2 

Denk je dat je door een combinatie van muziek en kleuren en 
ervaring zou kunnen opdoen, dus dat je iets beter zou kunnen 
ervaren doordat je muziek en kleuren hoort? 
Hilbert 
Ja dat denk ik wel. Ja, Ik denk door muziek gaan kleuren door 
een bepaald muziek en kleur en dat kan Natuurlijk een bepaal-
de emotie oproepen. 
Farid 
Um ja. 
Hilbert 
De één van de ene combi worden Misschien eerder verdrietig. 
En de andere ja, Als je Misschien door een bepaalde combi, dan 
heb je juist het gevoel dat je echt alles aankan. 
Farid 
Oké, dankjewel en heb jij dat ook wel bij bepaalde soorten 
muziek en kleuren en welke zijn het dan voor jou zelf? 
Hilbert 
Nou ja, ik speel zelf piano, dus stel dat ik me een beetje down 
voel, dan kruip ik gewoon achter de piano en dan ga ik gewoon 
een bepaald stuk spelen. 
Hilbert 
Wat of juist maar of juist echt heel veel power in zit, bijvoor-
beeld dat je echt lekker op die toetsen kan rammen. 
Hilbert 
En ja dan merk je ook wel dat alle stress een soort uit je li-
chaam gaat en dat je denkt van oh ja nu wel weer een beetje. 
Hilbert 
En ja nu denk ik wel dat ik de situatie waarop ik dan in zit, beter 
aankan. 
Farid 
Oké, maar Dit is meestal wel klassiek gerelateerd. Oké, oké, wel-
ke gevoelens laat muziek en het zien van? 
Hilbert 
Ja meestal wel klassiek gerelateerd hier? Ja. 
Farid 
Kleuren bij je? 
Farid 
Los wanneer? 
Hilbert 
We spreken van heel veel wat, maar ja, bepaalde muziek ding-
en of bepaalde kleuren die geeft heel veel rust bijvoorbeeld. 

Hilbert 
Door gele kleur en wordt ik vaak wat rustiger. Een beetje chilli 
gele kleuren of bijvoorbeeld dat toch ook een goed voorbeeld is 
een kampvuur of een kaars of zo. Daar word ik echt heel rustig 
van Als ik dat zie. 
Farid 
O ja. 
Farid 
Dus het zien van rode Groen, eigenlijk rode gele kleuren, zeg 
maar. 
Hilbert 
Nou ja of groen is ook een goed voorbeeld, bijvoorbeeld. 
Hilbert 
Ja gewoon zien van bijvoorbeeld groen, gewoon bomen. 
Hilbert 
Bomen, gewoon organisch groen. 
Farid 
O ja oke, oke, dus dat, dat maakt een soort van rustgevend 
gevoel. 
Hilbert 
Ook een beetje vrolijkheid, denk ik. 
Farid 
Oké nou thuis dankjewel word jij rustiger door het luisteren van 
muziek. 
Hilbert 
Zeker weten. Vooral ja ligt er Natuurlijk aan welke muziek 
sommige muziek echt totaal niet, maar sommige muziek daar 
word ik wel echt rustig van. 
Farid 
Ja en wel, welke muziek is dat bij jou? Een beetje dus Misschien 
Omdat je al piano speelt. 
Hilbert 
Ja vooral vooral klassiek denk ik, Maar ik bijvoorbeeld van die 
lo FI, hiphop, beats of Misschien en bijvoorbeeld een beetje 
van die Tropical House of zoiets. Een beetje van die Chill huis. 
Achtig iets daar. 
Farid 
Dus waar veel melodie in zit? Ja, oke. 
Hilbert 
En rustige beat oké. 
Farid 

Nou ja brengen kleuren dan ook eigenlijk blijdschap bijen op. 
Hilbert 
Ja, dat kan wel tenminste. Ik denk niet dat men moet heel 
afhankelijk is van kleuren, Maar het kan er wel in bijdragen, bi-
jvoorbeeld bijvoorbeeld Als je net niet helemaal lekker voelt én 
bijvoorbeeld zon breekt door dus gele kleuren. Dan ja, dan voel 
je automatisch veel blijer. 
Farid 
Oké ja nee precies nee dat dat dat dat ervaar ik zelf ook. 
Farid 
Hoe ervaarde je de prototype die? 
Farid 
Je zojuist hebt gedaan. 
Hilbert 
De prototype ervaar Ik wil even denken. 
Hilbert 
Eerste, ja, Toen ik daar zat, toen dacht ik echt van ja, zou dit 
echt mij helpen? Maar eerst had je Natuurlijk dat de reus de 
ligt en van dat rode licht werd. Ik denk ik. 
Hilbert 
Ietsje chiller Omdat het toch een warme kleur is. 
Hilbert 
En met dat groene blauw erbij van dat bouwwerk juist weer 
wel weer wat actiever. 
Hilbert 
Want ja, blijkt dat blauw licht dat ze werkt bij mij meestal juist 
een beetje dat actief op dat groen ook wel weer een beetje 
dat rustgevende. Dat is wat dat betreft denk ik dat het wel kan 
helpen om je ietsje rustiger te maken. 
Farid 
OK. 
Farid N het de interactie met de knoppen die je telkens moest 
aandrukken. Wat gaf dat voor emotie waar je los? 
Hilbert 
De interactie met de knappe dat? Nou ja, dat hielp wel een be-
paalde emotie te sturen, bijvoorbeeld Als je dan zo’n rode knop 
doet. En er komt ook een rood licht. Ja, dan wordt je Natuurlijk 
automatisch. Ja, gewoon wat wat kalm. 
Hilbert 
Gaan puur Omdat rood licht gewoon zorg voor. 
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Hilbert 
Kalmte en bij dat groen licht Natuurlijk ook gewoon dat een 
beetje natuurlijke licht. Als je dat dan indrukt, dan ja, dan heb 
je ook gewoon gevoel van. Ja, dit wordt groente en wordt wat 
kalmer door op deze knop te drukken. 
Farid 
O ja. 
Farid 
Heeft het jouw brein rust gegeven om de dag in te gaan. 
Hilbert 
Ik denk dat de terrorist kan geven aan je. 
Hilbert 
Brein ja Ik heb bijvoorbeeld van die Philips Hue wat ik dan doe 
is, dan laat ik me wakker worden door eerst soort geelachtig 
licht gaat of langzaam naar bruin verloopt, dus dan word je wel 
op het gemakje wakker, maar je wordt het niet ineens heel erg 
wakker van ofzo, want dat vind ik irritant. Zo’n irritante wekker 
of iemand die of ineens het licht aandoet. 
Farid 
O ja. 
Hilbert 
Opzeggen, dat heb ik nu gelukkig nooit meer. Sinds dat ik van 
de basisschool weg ben. 
Farid 
Ja en en het Philips, Dat is wel hoe jij het liefst wakker wordt, 
zeg maar met met gebruik van dat ding. Oké, oké. 
Farid 
Ja ja ja. 
Farid 
Voelde je emoties bij het prototype? 
Hilbert 
Ja ja, ligt er weer een beetje aan welke kleuren? 
Hilbert 
Bij rood licht ervaar je toch weer een soort andere emotie dan 
bij bijvoorbeeld groen of blauw licht. 
Hilbert 
Daar ligt Natuurlijk dat dat alerte forum ligt dan meer die 
kante en eruit ligt. 
Hilbert 
Ja ook wel een beetje een klein beetje, Misschien slaperig uitzi-
et chill dat je ervan wordt, denk ik. 

Farid 
Hoi A. 
Farid 
Dat een soort van. 
Farid 
Jij een bruine soort van? Hoe zeg je dat een druk geeft ofzo? 
Wat dan heel fijn melden is? 
Hilbert 
Ja dat ja. 
Hilbert 
Dat het die bruine soort prikkel geeft van hé dak, Steven. 
Farid 
Oh ja. 
Hilbert 
Als je dan bijvoorbeeld stress hebt en je hebt zoiets of ja, dat 
bijvoorbeeld en je ziet zo’n rood licht, ja, dan geeft dat hier ook 
gewoon een soort prikkel van hé brein van de rindex hè? 
Farid 
Had a. 
Farid 
Oké oké, dankjewel dan hebben we nog een laatste vraag, hoe 
zou je een ervaring willen beleven? Met welk media of medium 
zou je dat dan kunnen zijn? 
Hilbert 
Ik denk sowieso niets. 
Farid 
Om je om je zelfbeeld Natuurlijk te kunnen. 
Hilbert 
Ja zo je sowieso leg denk ik muziek is denk ik ook een heel 
belangrijk, want ja, bepaalde muziek waar je een soort rustig 
van of bepaalde muziek kan denk ik je zelf wilt versterken door 
ja, bepaald door Misschien bepaalde melodie of bepaalde tekst 
die eronder zit. 
Hilbert 
Misschien ook wel trilling op een bepaald bepaalde plek van 
bijvoorbeeld Als ik me onzeker voel. Ik weet van mezelf dat ik 
dat hier heel erg voel, echt in mijn maag, zeg maar, dus stel dat 
je daar Misschien bepaalde ontspanning of trilling. Ik wacht, Ik 
heb een heel goed voorbeeld. 
Hilbert 
Stel, ik voel me een beetje gestresst of Misschien een beetje 

onzeker, want of ik weer als nieuw is, Ik ga dan lekker onder de 
douche staan en dan ga ik eerst warm douchen en daarna ga 
ik koud douchen, dus dan zet ik hem echt op zijn aller koudst 
in één keer, maar gewoon met een klein beetje ijs en dan ga je 
op een andere manier ademhalen waardoor je. 
Hilbert 
Je veel ontspannender of juist door die ademhaling? 
Hilbert 
Deze ja ik, ja, ik merk echt gewoon dat dat helpt. Ik denk dat 
dat nog Misschien wel beter helpt als licht en Misschien ook 
weer als geluid of muziek. 
Farid 
Oké dus Misschien een oefening waarbij alle facetten Samen 
laat komen om om in een sociale setting eventueel in te gaan 
waarin je je wat onzeker kan voelen. Niet met niet de emoties 
kan peilen van andere Mensen Misschien. 
Hilbert 
Ja precies. 
Hilbert 
Ja, maar Als je ook zo’n koud water douche hebt, dan. 
Hilbert 
Ja, dan moet je ook op een bepaalde manier reageren Omdat 
het gewoon zo koud is, dus dan ga je gewoon. 
Hilbert 
Dan moet je wel soort van je adem proberen onder controle 
te houden. Dat is dan het enige waarover je op focust en dan 
vergeet je al het andere soort van, waardoor je ook weer soort 
ontspannen wordt. 
Farid 
Precies oké. 
Hilbert 
Én je denkt Natuurlijk ook gewoon van yes, die koude douche, 
die heb ik gedaan. Ik kan dit, dus dan kan die sociale situatie 
daarna ook weer aan. 
Farid 
Ja ja. 
Farid 
Oke Nice. 
Farid 
Nou, dan dank ik voor dit interview en dan wens ik je nog een 
fijne dag verder. 

Hilbert 
Graag gedaan. 
Hilbert 
Dank u, dank u doeg. 
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Interview test persoon 1 (persoon met syndroom 
van asperger “A.S.S.”) 

Interview Rob person met A.S.S. syndroom van asperger 
Transcriptie 

Farid 
Nou, ik, ik zal maar beginnen. Ja, Ik ben dus Farid ik, ik zit dus op Avans in Breda. 
Ik zit In het vierde jaar communicatie multimedia Design en Ik ben nu dus bezig 
met het afstuderen voor ja, voor mijn opleiding soort, zodat ik mijn bachelor dan 
kan krijgen. 
Farid 
Enja Ik heb dus een paar vragen en die zijn geheel, die mag ze bevragen over 
beantwoorden Als je dat zelf zou willen en niet als als dat niet. 
Farid 
Fijn is dat? 
Farid 
Nou ja, dan is de de eerste vraag, dan weet je in ieder geval de. 
Farid 
Context al. 
Farid 
Wat betekent nou Asperger eigenlijk voor jou? Hoe ga je daarmee door het leven? 
Zeg maar. 
Rob  
Wat betekent het voor mij? 
Rob 
Ja het eerste denk ik dat het eigenlijk wel een soort van familiekwaal is, dat wel. 
Rob 
Ja het ja In de genen lijkt te zitten, Dat is wel iets, ook wel erfelijk, behoorlijk bep-
alend. 
Farid 
HM. 
Rob 
Ja lijkt te zijn, laat ik zo zeggen, Ik ben, Ik kan het niet beweren als wetenschappeli-
jke bewezen ofzo, maar. 
Rob 
En, wat betekent het verder voor mij? 
Rob 
Ja, Ik heb Ik heb. 
Rob 
Wel het gevoel dat het. 
Rob 
Me ja qua maatschappelijke ontplooiing? Ja, beperkt, ja. 
Farid 
HM. 
Farid 
In welk opzicht Als ik vragen mag, is dat. 
Rob 
Dan nou het eerste waar ik dan denk aan. 
Rob 
Is het herhaald het. 
Rob 
Vastlopen op de arbeidsmarkt en daar uiteindelijk niet. 
Rob 
Meer in verder komen? 
Rob 
Ja, ja, Dat is het belangrijkste wel? 
Farid 
Denk ik oké. 
Farid 
En dan is er eigenlijk meer de de vraag naar naar hetgeen wat ik dus eigenlijk 
wil maken is er behoefte aan een app of The Voice die je prikkels wanneer je die 
ervaart, zeg maar die die prikkels die je heel hoog kan. 
Farid 
Ervaren juist omlaag haalt om juist in een sociale setting in te gaan, dus wanneer 
je juist prikkels kan ervaren van hè? Ik vind het nu even liever. 
Rob 
Ja, Ik kan me daar niks bij. 
Rob 
Voorstellen eigenlijk? 
Farid 

Maar als een dat je dat je niet weet waar ik op doel of. 
Rob 
Hoe ja, dit techniek daarbij kan helpen. 
Farid 
Oké, ja precies. 
Rob 
Kan ik daar kan ik niks bij voorstellen. 
Farid 
Oké, heb je wel eens iets gebruik van Van een spel of 1 1 1 app of iets waar je? 
Rob 
Nee ja. 
Rob 
Niet in, nee. 
Farid 
Oké, oké en ook niet iets waarmee je rustiger zou kunnen worden, of zijn. 
Rob 
Ja niet, dan is het. 
Rob 
Ja, wat zou dat kunnen zijn? Nou, situatie waarin ik hoog In de stress komt te 
zitten. 
Rob 
Dan is eigenlijk het enige dat helpt is om. 
Rob 
De veroorzaker op om dat op te lossen, hetgeen wat het veroorzaakt. 
Farid 
Juist oké, ja precies oké. 
Rob 
Dat is echt de enige manier. 
Rob 
Het is ook wat ik gewend ben. 
Farid 
Nou ja direct vind ik fijn zo’n antwoord, hoe ervaar jij je zelfbeeld in dat soort mo-
menten, dus momenten wanneer je hoog in je stress zit en. 
Rob 
Mijn zelfbeeld, nou ja, als best een aardige jongen en. 
Rob 
Die ook wel wat kan, maar op dat moment ja duidelijk tegen zijn beperkingen aan-
loopt en ja even tijd nodig heeft. Of of? 
Rob 
Ja een oplossing moet vinden en die is achteraf ook niet altijd. 
Rob 
Zoals ik het leukste vind, maar ja, soms ja, Ik ben een keer bij een concreet voor-
beeld je, want Ik ben jazz band zat en ik speel toch net. 
Rob 
En ja ik, Ik had wat problemen met aanblazen gegeven moment. Toen was ik 
gestopt en toen vroeg die bandleider een paar maanden later over. 
Rob 
Nog gewoon wat, wat hoe het ging en of ik toch niet wat wilde repeteren Omdat 
ze hem voor optredens hadden ze eventueel een andere trompettist, maar of ik 
dan om Omdat ze bezig konden blijven? 
Rob 
Ook voor de saxofonist die had. 
Rob 
Die had psychische problemen, maar die wilden die dan helpen gewoon dat ze 
een beetje muziek maken is goed voor hun. Speel je daar niet gewoon lekker mee 
repeteren? 
Rob 
En nou had ik uiteindelijk ja gezegd, maar toen. 
Rob 
Ontstond er een. 
Rob 
Een ongemakkelijk appverkeer van iemand die vond dat er te weinig continuïteit 
in zat en zijn er, dan heeft Iedereen er nog wel. 
Rob 
Zin in zo in op die. 
Farid 
O ja ja. 
Rob 

En, Dat is voor mij dodelijk, echt letterlijk en figuurlijk dodelijk als iemand dat soort 
dingen op een app slingert. 
Rob 
Dan ga ik door het dak? 
Rob 
En nou goed. 
Rob 
Dan wil ik? Ja. 
Rob 
Mezelf overeind houden en nou ja, stoer zijn. 
Rob 
Ze Misschien niet goed? 
Rob 
Hoor, Maar de situatie aankunnen en dan naar de repetitie gaan. 
Farid 
Um Oké. 
Rob 
En dan denk ik van, dan moeten we daarover praten, Maar dat lukt me dan. 
Rob 
Niet, dat lukt. 
Rob 
Me dan niet, dat durf ik gewoon niet eens in mijn auto te stappen. 
Rob 
Ben ik bang dat ik niet eens weet waar ik naartoe rijdt of zo in zo’n zo in zo een 
toestand ben ik dan dat ik bij wijze van spreken naar Haarlem rijden terwijl ik in 
Den Bosch. 
Rob 
Zijn Als ik, zoals ik zo ben. 
Farid 
Soort van. 
Rob 
Dus uiteindelijk heb ik besloten, Ik ga niet en heb ik voor half uur 3 kwartier van 
tevoren dat ik nou zei Nou nog net niet van huis kan nou nog afzeggen en dan 
krijg je toch lullige reacties van met een duimpje. Cynisch, weet je wel. 
Rob 
Van iemand die echt totaal niet weet wat er met me aan de hand is. 
Farid 
Nee precies, dus dus op zo’n moment wil je eigenlijk vertellen wat Er is. Maar of in 
ieder geval wil je Laten zien wat er maar dan lukt het je niet. 
Rob 
Nou, Ik had mezelf voorgenomen dat ik het aan moest kunnen, Maar ik. 
Farid 
Wat vind je het lastig? 
Rob 
Kon het. 
Rob 
Niet aan en en toen moest ik het op een andere manier oplossen door op het. 
Rob 
Allerlaatste moment af te. 
Rob 
Zeggen, dus ik kon niet en daar ben ik ja, daar ben ik niet blij met die oplossing, 
Maar het is wel. 
Rob 
De enige oplossing die ik op dat moment heb. 
Farid 
Ja nee precies. 
Farid 
Nou oke. 
Farid 
Even off topic, ik zie daar dus een djembé een kleine. Ik weet niet of dat Marco 
dat heeft verteld. Ik speel dus al heel mijn leven. Djembé echt al heel mijn leven. 
Ik speelt ja ja, ja, ik speel dus op mijn bij jazz doet. Dan heb ik ook opgetreden 
aantal keer en toen speelde ik dus ook In de big band jazz met song for mijn vader. 
Ik weet niet of je dat nummer kent van Van OK. Nou, Dat is een hele goeie van 
Charles Fuji nog eens Charles. 
Farid 
Zo, Charles, of Ik weet even de naam niet meer song van mijn vader? In ieder geval 
echt een heel top nummer. 

Farid 
Nou nou. 
Farid 
Maar ik zag dat en ik hoorde erover, dacht ik van voor mij is muziek ook een outlet, 
dus ik begrijp dat op zo’n moment dat je dat dan zou willen dat je muziek zou 
willen spelen om hè. Om een soort van het keepen is hem een soort van op te 
zoeken. Mag dat dan zijn? 
Rob 
Een soort van wat? 
Farid 
Dat je dat je een soort van een uitweg probeert te zoeken, ja. 
Rob 
Ja kunnen soort universum waar je prettig in voelt, dus ja. 
Farid 
Juist ja dus op het moment dat wanneer je dat dan zou ervaren, hè, dat zelfbeeld 
het stresslevel, etcetera. Dan is muziek een outlet waarvan je zou kunnen zeggen, 
Dat is fijn. 
Rob 
Ja, Dat is eigenlijk een soort ja, zoals een vakantieoord kan zijn muziek maken. Het 
is iets waar je naartoe gaat. 
Farid 
Juist ja ja precies. 
Rob 
Waar je prettig leven? 
Begeleider Marco 
Evenals therapie ook. 
Rob 
Nou niet als therapie, Maar dat een therapeutische werking kan hebben, ja. 
Farid 
Dat heb ik juist, ja? 
Farid 
Nee nee, precies. Ja ja, nee, Maar dat is fijn dus dat dat het dat het inderdaad 
gewoon kwaad als een therapeut dat zou kunnen inzetten dat dat Misschien iets 
heel. 
Rob 
Ja, want ja, je hebt Natuurlijk muziektherapie. En ja, daar heb ik een heel ander 
beeld bij. 
Rob 
Als bij zelf muziek maken, hé, Maar dat er van muziek maken therapeutische werk 
niet uit kan gaan? Nee, Dat is ook zo. 
Rob 
Dat geldt voor Iedereen, denk ik die muziek. 
Farid 
Maakt nee precies, ja, ja, Ik heb dus nog een aantal vragen, wat heb jij dan eigenlijk 
nodig om je zelfbeeld positief te veranderen wanneer die momenten zich voor-
doen? 
Rob 
Ja, ja, dit heeft, Het is niet zozeer mijn zelfbeeld, wat dan schommelt of beter of 
slechter wordt, is zijn meer momenten waar die mij heel veel stress geven, iets 
gebeurt waar ik heel veel stress van wordt. 
Farid 
Zo oké. 
Rob 
En dat ik die stress dan weer op moet lossen, oké? 
Rob 
Dus ja, Dat is dan niet echt een antwoord op je vraag, Maar het heeft minder met 
je zelfbeeld te maken. 
Farid 
Nee oké. 
Rob 
Dat is denk ik over langere tijd al wat stabieler. 
Farid 
Maar dat is wel. Dat is, zeg maar wel omhoog gegaan. Het is positief veranderd 
naarmate je bezig bent met met Alleen niet Alleen Marco, maar. 
Rob 
Ja, ik zit me af te. 
Rob 
Vragen of of mezelf beeld. 

Rob 
Of dat, ik geloof niet dat dat ooit zo’n belangrijk zo’n hoofdrol gespeeld heeft. 
Zelfbeeld niet? 
Rob 
Smerend omgaan met met de stress dingen storen, zeg maar. 
Farid 
Oh ja ja oké nou ja dat. 
Rob 
Wel onzeker worden horen bepaalde situaties. 
Farid 
Dat is dus goed. Ja, sorry dat ik je onderbreek ga verder ja, Maar dat vond ik een 
mooi, want Dat is. 
Farid 
Mijn volgende vraag? 
Rob 
Nou, ja, Ik had haar een paar jaar geleden, of Het is een jaar geleden, Misschien. 
Rob 
Dat er een was? 
Rob 
Dat, Dat was Misschien nog net voor corona. 
Farid 
Um ja. 
Rob 
Maar sinds corona, dat lijkt een soort vacuüm In de tijd. Je hebt leven voor corona 
In het leven, daarna in die periode van corona, die ja. 
Rob 
Die duurt nu al twee jaar ofzo, maar voor sommige dingen lijkt het veel korter ofzo 
is een hapje uit het leven. 
Farid 
Zo zo. 
Rob 
Dat is heel gek, maar goed? 
Rob 
Ja Dat was 1 1 1 1 blaaskapel het je hier In de. 
Rob 
Omgeving, Nederlandse auto. 
Rob 
Voor Mensen die voor hun hobby? 
Rob 
Ja gewoon een beetje vrolijke muziek maken op blaasinstrumenten. 
Rob 
En die hadden ja via via gehoord dat ik muzikant was die ze waarschijnlijk wel. 
Rob 
Zou kunnen helpen. 
Rob 
Ja, toen had ik me voorgenomen van oké, leuk laat maar komen, heb ik afspraak 
gemaakt, kwamen ze hier met zijn drieën en toen had ik me voorgenomen. 
Rob 
Nou, ze hoeven niet, ze hoeven niet op voorhand te weten dat ik beperkingen heb 
of autisme. En ja, Dat was geen goed idee, want daar uiteindelijk kon ik dat zelf 
helemaal niet hanteren. 
Rob 
Toen werd ik dus heel onzeker. 
Rob 
P de eerste repetitie? Ja. 
Rob 
En ja, Ik was een beetje klein beetje verkouden, maar opzich niks ernstigs. Dat was 
dus voor corona, anders was ik helemaal niet gaaf. 
Rob 
En toen zag ik al op tegen die pauze had ik van tevoren al aangegeven van nou, 
ja, ik voel me niet helemaal fit, maar laat ik sowieso voor de pauze komen en even 
kijken hoe. 
Rob 
Het gaat. 
Rob 
En toen ben ik In de pauze naar huis gegaan. Maar ja, het belangrijkste reden was 
dat ik. 
Rob 

Me geen houding. 
Rob 
In de pauze dat niet wist wat ik daarmee? 
Rob 
Aan moest. 
Farid 
Oké dus dus. 
Farid 
Ok ja dan dan mag ik dan? 
Rob 
De volgende. 
Rob 
Loopt ook Omdat de groep nieuwe Mensen die mij nog niet kennen en ik niet ken, 
Maar het belangrijkste is tussen mij niet kennen. Dat is, speelt het probleem op dat 
moment, ja. 
Farid 
Oké oké, oké. 
Farid 
Ja dan is mijn vraag inderdaad staat onzekerheid in een laag zelfbeeld voor jou 
eigenlijk Paul en Paul of zeg maar staat dat tegenover elkaar of met elkaar, of gaat 
dat met elkaar? 
Rob 
Nou een beetje los van elkaar. 
Farid 
OK. 
Rob 
Ja, Ik heb geen geen negatieve of laag zelfbeeld van mezelf, maar. 
Rob 
Kan even goed tegen momenten aanlopen. 
Rob 
Dat ik het lastig vind, zeg maar. 
Farid 
Ja precies ja oké ja Dat is dan wel. 
Begeleider Marco 
Doet geen afbreuk. 
Begeleider Marco 
Aan je. 
Rob 
Zelfbeeld? Nee, niet per se. Nee, nee, nee. 
Farid 
OKK. 
Farid 
Ja dan is dit dan wel een vraag van, ervaar je asperge als een soort van hindernis in 
je leven? Is dat iets waarmee je? 
Rob 
Ja nee, ja, dat ervaring duidelijk wel zo ja. 
Rob 
En ja ik hoorde al een soort duiveltje ergens zeggen, maar ja, moet niet naar kijken 
naar je wat je niet kan, maar. 
Rob 
Wat je wel kan? 
Rob 
Wat je wil? 
Farid 
Ja ja. 
Rob 
Dat Mensen vaak, maar aan de andere kant is autisme wel perversies, dus je loopt 
er overal tegenaan. Je neemt het overal met je mee naartoe en. 
Rob 
Ja dus, kijk, Er zijn momenten dat Als ik ergens mee bezig kan. 
Rob 
Zijn dat ik er geen last van heb. 
Rob 
Zoals muziek arrangeren? 
Rob 
Voor blaasorkesten. 
Rob 
Met name ja. 
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Rob 
Ja moment dat ik daar mee bezig ben dan. 
Rob 
Én het loopt, soms moet ik over een hobbel heen om om erin te komen met. 
Rob 
Een nieuw stuk. 
Rob 
Maar Als ik een keer bezig ben, dan, ja, dan ben ik helemaal. 
Rob 
In mijn element. 
Rob 
En dan voel ik me nergens onzeker over of. 
Farid 
Nee precies, maar. 
Begeleider Marco 
Komt dat dan? 
Rob 
Omdat ik me daar kan beperken tot het doen van dingen waar ik goed in ben en 
waar ik. 
Rob 
Niet tegen me aan loopt? 
Begeleider Marco 
Precies en wat zijn de omstandigheden waarin je vaak bent? 
Rob 
Alleen geen diners van anderen, geen directe bemoeienis van andere. 
Farid 
Dit is eigenlijk in je leefomgeving waar je fijn voelt en thuis voelt én. 
Rob 
Die, Ik heb die. 
Rob 
Ik naar mijn eigen comfort heb ingericht? 
Rob 
Dat is mijn werkkamer hierboven. 
Farid 
Ja precies oké. 
Rob 
En ja waar je niet gestoord wordt? 
Rob 
En ja inderdaad je kan beperken tot dat te doen, waar ik goed. 
Rob 
En waar ik me vertrouwd mee voelen, veilig bij voel. 
Rob 
Maar Als je. 
Rob 
Dan kijkt hoe even bij deze hoofdstuk erbij. 
Farid 
Ja zeker. 
Rob 
Als je dan denkt van oh, maar Als je dat goed kan je daar ook wat mee verdienen, 
dan kan je exporteren of gaan uitgeven dat ze. Ja, Dat is dan weer een terrein waar 
ik helemaal niet wil komen. 
Rob 
Weet je? 
Farid 
Omdat je het gewoon fijn vindt om het om het te doen voor jezelf dan en. 
Rob 
Woude, dat geeft voor mijn gevoel ja heel veel rompslomp, een administratieve 
rompslomp en ja, dingen met de uitkerende instantie. 
Rob 
Moet gaan bespreken of regelen whatever. Nou ja, dat vind ik allemaal helemaal 
niks. 
Farid 
Nee nee, precies. 
Begeleider Marco 
Maar dat wil niet zeggen dat je. 
Begeleider Marco 
Het niet doet. 
Begeleider Marco 

Je blijft niet in je veilige bubbel zitten. 
Rob 
Gedeeltelijk niet helemaal. 
Rob 
Ja dus. 
Rob 
Ja ik ik. 
Begeleider Marco 
Ben geen kluizenaar in je eigen huis? 
Rob 
Nee nee, nee, nee nee. 
Rob 
Ik heb, Ik heb wel redelijk. 
Rob 
Ja sociale kringen opgebouwd door met muziek maken dat sowieso en. 
Rob 
Dus via via weten Mensen vaak wel te vinden om iets voor ze te arrangeren, 
bijvoorbeeld, maar. 
Rob 
Ik ben. 
Rob 
Ja, ik neem daar zelf, ik onderneem niet. Ik ben niet een ondernemer in dat 
opzicht. 
Rob 
Ik ga niet zelf de boeren, Maar ik heb dat een keer tussen voor. Dat was nog voor 
mijn diagnose. 
Rob 
Toen was ik al musicus. Ik heb pas vrij, laat een diagnose gekregen. Toen heb ik wel 
geprobeerd. Toen ben ik tegen alles aangelopen. Wat ik? 
Rob 
Eigenlijk niet kon. 
Rob 
Hè dus eigen lespraktijk ja gewoon in in verstrikt raken o ja in les geld innen. 
Rob 
En dan moet je. 
Rob 
Allemaal bijhouden en kloppen, en die betaald heeft. Ja. 
Farid 
Hoe ga je dat doen? 
Rob 
Moet je dat ding de belastingaangiftes? Ja, Ik had. 
Rob 
Ik liet dat dan doen door een professional en die stelde me, dan vraag ik helemaal 
niets van begreep en daar werd ik heel onzeker van en ik wist echt, Ik ben zo 
afgeknapt op op op die situaties die ik niet aankan, dat ik het ook gewoon echt 
gegeven. 
Rob 
Moment heb. 
Rob 
Nooit meer? Ja. 
Farid 
Ja nee. 
Farid 
Dus als er teveel bij komt komen bij komt dan dan dan. 
Farid 
Ja, maak je een soort van controle kwijt over hetgeen wat je dus oké. 
Rob 
Ja, Het is duidelijk. Ja, ja. 
Rob 
Nou ja. 
Rob 
Het zijn. 
Rob 
Belasting consulent, die zei tegen mij van, ja, Je moet je kilometervergoeding 
houden. Ja, Als ik s avonds mag toen concert hebben en ik kom midden In de 
nacht thuis, dan moet ik niet vergeten om even op mijn klokje te kijken welke 
kilometerstand er op staat ben. 
Rob 

Je helemaal gaatje, denk je dat? 
Farid 
Hoi AS neus. 
Rob 
Dat gaat lukken. Ja, dat soort dingen. 
Farid 
En dat je dat dan meerdere keren per week zou moeten doen. 
Farid 
Ofzo, Dat is. 
Rob 
Nee, Maar dat dat soort regeltaken? 
Rob 
Met mijn beperking, kan ik die juist niet? 
Farid 
Ja dus. 
Rob 
Dan lopen daar in. Dat soort dingen loopt het hardste heel hard tegen beperkin-
gen, want dan kan Ik kan ik gewoon niet. 
Farid 
Is de regelgeving dan hetgeen? 
Farid 
Moet dat dan juist heel, heel concreet zijn en een of. 
Rob 
Vooral heel simpel het. 
Farid 
Ah oke ja maar nog steeds simpel genoeg om om je brein uit te dagen even te, of 
is dat? 
Rob 
Nee, Ik heb Als het over administratie gaat zorgen dat het dagelijkse beslommerin-
gen op orde zijn dat dat streng uitdaging te zijn, dat. 
Rob 
Is het liefst gewoon zo simpel mogelijk. 
Rob 
De uitdaging zit hem dan in. 
Rob 
In zoiets als muziek arrangeren gewoon iets specifieks waar je. 
Rob 
Goed in bent. 
Farid 
Ja juist. 
Farid 
Oké, dan is eigenlijk een goede brug naar die naar deze vraag dan welke prikkels 
kunnen jou eigenlijk gedurende de dag irriteren? Of waarin denk je van nou liever 
niet is dat. 
Rob 
Eigenlijk weinig, Ik heb kijk, je hoort wel dat ja, autisme en gevoelig voor geluiden 
ofzo, Maar dat heb ik niet zo sterk. 
Rob 
Dat is mijn wat mij voor mij? 
Farid 
Nee, jij wordt juist? 
Rob 
Ja prikkels zijn dat zijn wat meer indirecte prikkels, die hebben dan meer In de 
relationele sfeer te maken. Dat zijn dingen die mij triggeren. 
Rob 
Als ik bijvoorbeeld voorzitter van Van Jazzbandje, en dat heb ik heel lang weten 
te vermijden. Ik zou zoiets als Voorzitter worden dat ze helemaal niet bij mezelf 
passen. 
Rob 
Maar goed op een gegeven moment, Maar ik ben wel beschaafd en redelijk hoog 
opgeleid enzo en toen zij op een gegeven moment toenmalige Bayern wisten van 
nou, toen moesten we nieuwe Voorzitter komen. 
Rob 
Of, Het was eigenlijk zo de er was iemand anders Voorzitter, Maar de ban wist vond 
hem niet zo geschikt en toen hadden we toch ledenvergaderingen. Toen dacht hij 
dat er sprake. 
Rob 
Ga ik het. 

Rob 
Het graf ja dat hij dat hij. 
Rob 
Mij ook schikt leeft? 
Rob 
Nou ja oké dit beetje 10 man 9 man ben ik allemaal mee vertrouwd dat durf ik wel 
aan, maar dan heb ik wel van tevoren meteen gezegd van Alleen interne commu-
nicatie In de band. 
Rob 
Ik treed niet naar buiten, ik doe geen communicatie naar buiten. Meteen zeggen, 
dat kan ik ook absoluut niet en dan moet ik ook niet. En Dat was meteen duidelijk. 
Rob 
Hoe kwam ik hierop eigenlijk? 
Farid 
Nou ja, met de vraag van welke prikkels je er in een dag kunnen. 
Rob 
Ja maar goed, in ieder geval door die voorzittersrol kan ik wel eens ja in een soort 
bemiddelende positie tussen twee partijen komen, denk ik, Dat is voor mij heel 
zwaar. Dat is iets. 
Rob 
Wat mij? 
Rob 
Echt heel erg prikkelt en triggert. 
Farid 
Dus wanneer je Mensen moet gaan? 
Farid 
Dat je een soort van. Ja, hoe moet je dat zeggen? 
Rob 
Een conflict als een conflict is tussen twee Mensen. En ja, dan heb je als Voorzitter. 
Farid 
Ah Oke. 
Rob 
Ja al gauw het gevoel van oké, dan moet ik proberen. 
Rob 
Goede banen te leiden. 
Rob 
En, Dat is iets wat mij heel erg Dat is, wat mij heel erg prikkelt. 
Rob 
En triggert. 
Rob 
Twittert ja. 
Rob 
Zon situatie. 
Farid 
USD ja sorry. 
Rob 
Zon situatie zijn situaties die mij prikkelen en. 
Farid 
Ja ja precies. 
Rob 
Ja geen geluid of licht of whatever. 
Farid 
Nee oke nee juist geluid is hetgeen wat je juist heel fijn. 
Farid 
Doet Laten voelen denk ik toch is toch juist? 
Rob 
Ja, ik bedoel muziek, maar muziek is voor mij muziek maken en en. 
Farid 
Kan je ook goed met muziek luisteren of. 
Rob 
Nou ja, kan ik ook wel. 
Rob 
Maar ja, het muziek beleven zit hem voor mij voornamelijk In het bezig zelf bezig 
zijn met muziek. 
Rob 
Dat kan analyseren zijn kan samenspelen zijn optreden, oké? 
Rob 
Daar zit het, daar zit. 

Rob 
Het met name in. 
Rob 
Oké, maar ja 1 keer 1 concert of sowieso ja Natuurlijk, dat vind ik ook wel eens leuk. 
Rob 
Doe ik niet zo vaak. 
Farid 
Maar wel eens gedaan, oké? 
Rob 
Jawel ja. 
Rob 
Wat ja. 
Farid 
Dat is een tijdje geleden dan? 
Rob 
Nou, de laatste keer dat ik naar concert was, was. 
Rob 
Volgens mij was dat vlak voor de corona zijn intrede deed. 
Rob 
Toen speelde ik er Marcel s jazztrompettist met zijn big band in. 
Rob 
In Amsterdam. 
Farid 
Oost of. 
Rob 
En Dat was dat hoorde ik. Ik dacht van tevoren op tv en wat we niet uitverkocht 
ook niet. En Het was ook mijn verjaardag. 
Rob 
Oh echt? 
Rob 
Kijk we. 
Rob 
Was jij het niet? 
Farid 
Nou, Ik heb dus een keer Candy Dulfer. 
Farid 
Meegemaakt vind ik ook echt zo fout is fantastische vrouw, Maar ik vind haar vader, 
dus ook Hans vind ik ook helemaal fantastisch, dus Als je het hebt over jazz en zo 
dan kan ik inderdaad begrijpen. 
Farid 
Wat is? 
Farid 
Wat voor emotie dat Misschien ook los kan maken, heb je daar? 
Rob 
Ja nou, ik geniet ervan, maar wel een. 
Rob 
Beetje op een. 
Rob 
De academische manier haast wat, Het was ook een. 
Farid 
Um ja. 
Rob 
Ja, dat hangt van soort optreden van soort muziek ook af, Maar dat was bij het 
optreden van mezelf eigenlijk wel zo. 
Rob 
En, want het waren eigenlijk composities van Van Mensen uit zijn orkest. En ja, Het 
was helemaal inventief van muziek en mijn nieuwe muziek en. 
Rob 
Dus voor een. 
Rob 
Niet geoefende luisteraar wat minder toegankelijk, denk ik. 
Rob 
Voor mij juist interessant, dus dan zit je er ook wel op een intellectueel niveau naar 
te luisteren, zal ik maar zeggen. 
Rob 
Ik ben er ook voor opgeleid, dus het scheelt. 
Farid 
U hebt conservatorium gedaan, hè? Dat was altijd mijn droom, dus. 

Rob 
Maar, Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal. 
Rob 
Ja dat het ook niet gewoon heel mooi kan klinken of dat het allemaal ingewikkeld 
hoeft te zijn is ook iets. Want ja, ze zijn. 
Rob 
Nee zo. 
Rob 
Ja, zij is één van ja, zijn solo trompetist. Dat is buiten hemzelf, heeft hij aan de 
buitenkant van het orkest zullen we erop. 
Rob 
Het is zitten die vertrekkers, mooie solo kan blazen. 
Rob 
En ja die had die had ook een stuk. Dat was echt indrukwekkend, ja. 
Farid 
En, Dat is, weet je nog? 
Rob 
Zijn naam? Nee, weet. 
Rob 
Zover koffie niet hoor. 
Farid 
Ok ja. 
Rob 
Kun je zo ja, kun je zo? 
Rob 
Opzoeken kunnen. 
Farid 
Ja vast wel Als je de naam? 
Rob 
Wij zijn weten we nou? 
Rob 
Als je zo voor voor het orkest staat. Jij zit op de eerste rij, het orkest zit er een podi-
um, Dat is helemaal rechts achterin de trompettist helemaal rechts achter. 
Farid 
Oké, oké, dan moet ik dat even onthouden, want Ik weet nog wel dat er ook een 
man. 
Farid 
Ja Ik denk. 
Farid 
Was, Ik heb daar dus mee prop getreden en ik kom dus. 
Farid 
Bijna niet op zijn naam bij jazz, een duketown en die was dus van het Metropolis. 
Farid 
En, volgens mij was het de ene man met bril. Ik weet niet of je weet wie. 
Farid 
Ik dan op wie ik doe? 
Farid 
Dat kan inderdaad wel zijn, maar die vond ik dus echt helemaal fantastisch en dat 
heeft me ook wel een beetje de. 
Rob 
Ja ik hoorde. 
Rob 
Het liefst een beugel, moet ik zeggen. 
Farid 
Ja, want je vindt hem nog beter dan. 
Rob 
Vind ik hem eigenlijk haast mooier. 
Rob 
Spreken, Dat is ook best. Ja. 
Farid 
Nou, ja ik, Ik vind het gewoon tof dat we daarin kunnen linken, zeg Maar dat we dat 
we elkaar begrijpen, zeg maar ben je ook een keer trouwens naar North Sea Jazz 
gegaan of is dat nog iets? 
Rob 
Ja heel lang geleden. 
Rob 
Punt van gaan doen en nee, waar in Den Haag begonnen te vast in. 
Farid 
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Rotterdam, Rotterdam volgens mij. 
Rob 
Hè, Het is ooit verhuisd, maar waar begon het nou? 
Farid 
Voor zover ik het weet, Ik ben het. Ja. 
Rob 
Verz later dan naar Rotterdam gegaan. 
Farid 
Ja ja Ik ben 6 was nog over. 
Rob 
Ja graag ja. 
Farid 
O ja. 
Farid 
Inderdaad oh ja. 
Rob 
In een keer geweest ben? 
Rob 
En toen was ander vol, was een van de grote attracties, was heel indrukwek. 
Rob 
Ja, die gast speelt op dat. 
Rob 
Ding alsof de neus sluit, je is, Dat is echt. 
Farid 
Oh, Dat is tof ja Dat is echt tof. Ja, Ik vind het. 
Rob 
Zo zo mooi, strak en zuiver van. 
Farid 
Ook fantastisch. 
Farid 
De hand van ja. 
Rob 
Maar ook kon ook nog goed piano spelen die gek en, Ik kan alles. 
Farid 
Gaia, wij hadden ook trouwens een een dirigent. 
Farid 
Dat weet ik nog wel waarmee ik speelde en die heette Peter Feudi. En Dat is dus 
ook een man die is afgestudeerd aan conservatorium is een ago dirigent ge-
worden, maar Hij heeft zoveel kennis van Van niet Alleen percussie, maar. 
Farid 
Ook de hè trompettisten eigenlijk alles, violisten, alles en ik vond het gewoon heel 
interessant om om te zien dat bepaalde Mensen jazz. 
Farid 
Dat dat jazz eigenlijk gewoon iets heel intellectueel te intellectueel s is eigenlijk 
dat dat. 
Farid 
Heel moeilijk is om te begrijpen voor een buitenstaander, die. 
Rob 
Een ja. 
Farid 
Ik weet niet hoe jij daar over nadenkt, Maar ik heb eigenlijk altijd het idee dat 
Mensen die jazz luisteren. 
Rob 
Mensen zijn nogal geneigd om proberen ja te kunnen verbinden vanuit hun eigen. 
Rob 
Ja ervaring. 
Rob 
Wat ze al weten of kennen? 
Rob 
En, Het is ja ergens ook wel logisch. 
Rob 
Dus Misschien is het, dan hebben ze dan te weinig relevante bagage om goed te 
kunnen verbinden. Dat zou kunnen zijn. 
Farid 
Ja, Dat is Misschien ook een hele goeie ja. 
Rob 
Maar ja, Ik heb dat nooit zo ervaren, want ik hoor wat ik hoor. 
Rob 

En, Dat is voor. 
Farid 
Mij genoeg? Nee, precies, nee. 
Rob 
Ja, maar ja, Ik ben wel van jongs af aan met de klassiek en jazz opgevoed, dus ja. 
Farid 
Ah tof ja. 
Rob 
Dus ja iemand die dat helemaal niet is, kan ik me ook voorstellen. 
Rob 
Dat ja bepaalde muziek dan? 
Rob 
Zich niet mee kan verbinden. 
Rob 
Of dat ik dat blijkbaar? 
Rob 
Doe Zonder mij bewust te zijn, dat zou dan. 
Farid 
Ja, Misschien is het leuk om dadelijk. Ik heb nog een paar kleine vragen om daarna 
even te Laten zien wat Ik heb gedaan, dus met twee big bands tegelijk op de 
Parade in Den Bosch. 
Rob 
En straks. 
Farid 
En Natuurlijk ook dat ding even gebruiken. Dat is Natuurlijk komt van vanzelf. Nou 
ja. 
Farid 
Ik had dus nog een paar vragen. Dit is eigenlijk geheel voor mijn eind ontwerp 
park, dus eigenlijk naartoe zou willen. 
Farid 
En de vraag gaat eigenlijk als volgt, wat zou je ook kunnen helpen? Tijdens een 
interactieve ervaring om jezelf wilt slash onzekerheid positief te beïnvloeden of te 
veranderen? Of eigenlijk. 
Rob 
Een interactieve ervaring, kan je dat schetsen? 
Farid 
Nou, Ik heb bijvoorbeeld voor een prototype heb ik gekeken naar een nou, Ik heb 
dus een jongen daarvoor gebruikt als testpersoon die ASS heeft en door een door 
de druk op knoppen. 
Farid 
Kleuren te Laten. 
Farid 
Shinen zeg maar in zijn in een studio in een zwarte omgeving, en Ik wilde dus door 
kleuren kijken of dat hij zeg maar daardoor positief zou kunnen. 
Farid 
Een veranderde dat zijn stresslevel prikkels zijn, hè, dat die heel rustgevend zou zijn 
door door te werken met kleuren en Dat is meer een. 
Rob 
Ja oké wacht ja. 
Rob 
Dan krijgen we iets andere voorstelling van Van. 
Rob 
Wat je bedoelt inderdaad? 
Rob 
Het is eigenlijk een hulpmiddel, een instrument om om jezelf te helpen. 
Rob 
Iets makkelijker ergens mee. 
Farid 
Kunnen dealen? Dat kijk het. 
Farid 
Misschien staat wel even goed om te vertellen. Ik weet niet of je het al weet vast 
wel, maar mijn onderzoeksvraag is letterlijk, hoe zou ik door een interactieve ervar-
ing Mensen met Asperger en dan sta eigenlijk ASS? 
Farid 
Het zelfbeeld van hem kunnen verbeteren. 
Farid 
Het zelfbeeld ja. 
Rob 

Ik, Ik denk dat zie ik niet zo zitten, daar kan ik niet. 
Rob 
Echt op toepassen. 
Rob 
Zeg maar. 
Rob 
Het is meer op. 
Rob 
Ja je stressniveau of ergens mee kunnen kopen om je te helpen te kopen, dan zou 
ik het vertalen. 
Farid 
Ah Oke. 
Farid 
Oké, moet ik dan meer kijken naar bijvoorbeeld onzekerheid of inderdaad stress? 
Alleen op zichzelf, dus het stress. 
Rob 
Kijk stress, zorg dat je minder goed functioneert of niet functioneert dus niet te 
helpen functioneren. Dat zou dat ja zo praktisch gezien zou ik zegt het mij. 
Rob 
Meer, zeg maar. 
Farid 
Precies dus het gedeelte zelfbeeld zou ik in principe kunnen veranderen naar het 
stresslevel. Misschien omlaag, ja. 
Rob 
En helpen functioneren of helpen kopen. 
Farid 
Oké, dat vind ik een hele goede kijk, dan leer ik. 
Farid 
Ik had er. 
Farid 
Echt hier ook nog heel vaak met Mark over hen, maar sorry, Marco en Marco, die 
heeft mij het ook al een aantal keren gezegd, zeg maar hetgeen wat Ik heb ge-
lezen is inderdaad dat dat Mensen met a SS last kunnen hebben van. 
Farid 
Momenten dat dat een zelfbeeld zeg maar omlaag is, Maar ik denk dat het inder-
daad veel interessanter is hetgeen wat jij eigenlijk zegt dat dat ik praat nu met 
iemand die als assess aspect heeft, dus dan kan ik het eerder aannemen van jou. 
Natuurlijk Als je. 
Rob 
Iemand tools kan aanreiken waarmee die inderdaad situaties beter kan handelen. 
Rob 
Ja dan heeft dat vanzelf een positief effect Natuurlijk. 
Farid 
Dat vind ik. 
Begeleider Marco 
Je kunt het breed trekken, hè, want? 
Begeleider Marco 
Ik ben het. 
Begeleider Marco 
Helemaal met een Robbert Jan eens hè? Van weten leren omgaan hè? Met met 
dingen die om hem heen gebeuren, dus leren kopen met gebeurtenissen In het 
leven. 
Rob 
En dan. 
Begeleider Marco 
Voor jongeren zou ik me ook nog voor kunnen stellen, hè? Die zich nog aan het 
ontwikkelen zijn hun zelfbeeld aan het bepalen dat dat ook een naast loopt, zeg 
maar. 
Begeleider Marco 
Hè van? 
Begeleider Marco 
Want jij bent Natuurlijk al. 
Rob 
Ja, Maar dat eerdere stadium waar jij nou? 
Rob 
Dat zijn er twee, twee hele bepalende factoren. Ja. 
Rob 
Hoofdstukken erin, Het is zelfacceptatie of acceptatie van het hebben van een 

bepaalde beperking en dan hoeden zo goed mogelijk mee om te gaan. 
Begeleider Marco 
Dus voor de jongeren zou ik inderdaad het wat breder trekken en ik bij jou heeft 
bijvoorbeeld inderdaad geen. 
Begeleider Marco 
Jou zelfbeeld is prima, jij kent jezelf door de jaren. 
Rob 
Heen ja ja. 
Begeleider Marco 
Je weet waar? 
Begeleider Marco 
Jouw sterke kanten en zwakke kanten liggen. 
Rob 
Mijn zelfbeeld heeft ook een ja wel een duidelijke invulling van wat Ik kan of waar 
ik moeite. 
Rob 
Mee heb whatever maar. 
Farid 
Inderdaad goed dat je dit zegt, Marco, want hier hebben wij het al aantal keren 
over gehad. Ik focus me in principe eigenlijk vooral op Jong volwassenen. 
Farid 
Alleen vond ik gesprekken met jou ook gewoon heel fijn, Omdat je ook iemand 
bent waar Marco dus al tijdens. 
Rob 
Zelf beeld heb. 
Rob 
Heel vaak over een positief of negatief zelfbeeld. 
Rob 
Maar Dit is geen concrete invulling. 
Rob 
Van dezelfde, hoe ken je jezelf? Daar gaat het. 
Farid 
Eigenlijk op, dus eigenlijk? 
Farid 
Zelfacceptatie of zelfkennis en en ja. 
Rob 
Hoe ga je om met je beperking? 
Rob 
Monteren die dingen ja coping is dat? 
Rob 
Ook een stukje, ja? 
Farid 
Oh, maar ja, Het is wel goed dat Marco dit heeft aangegeven, want inderdaad, 
waar wij het dus eigenlijk over hebben gehad, dat het Misschien op een eerder 
stadium nog steeds wel eigenlijk het zelfbeeld nog wel bepalend is Als we het daar 
over zouden hebben. 
Begeleider Marco 
Eigenlijk voor voor of je nou wel of geen autisme hebt, of wel of geen beperking 
hebt voor elke jongere om die zelfkennis zelfacceptatie op te doen is belangrijk, 
hè? Dat is ook de weg naar volwassenheid. Zelf leren kennen, ontwikkelen. 
Rob 
En daarmee kijken. 
Rob 
En kijk iemand iemands? 
Rob 
Zelf beeld zeg maar om iets om iemand zich positief te Laten voelen over zichzelf 
kan een prettig gesprek op korte termijn wel helpen, Maar het moet wel een 
opvolging zijn in positieve ervaring. 
Rob 
Anders, dan is het geen. 
Farid 
Oplossing Dat is dus een hele goeie wat je naar voren brengt. Mijn idee is inder-
daad ook om iets te kunnen ontwerpen wat op lange termijn het brein ook kan 
stimuleren en. 
Farid 
We hebben ook al eigenlijk aangegeven, ik, ik werk hier nou, Ik ben 5 maanden 
hier nog mee bezig en Ik wil dus gaan coderen enzo. 
Farid 

Maar ik heb ook al met Marco afgesproken van. Ik zou als niet kunnen verhelpen 
in 5 maanden, Alleen zou ik wel een goede liefde kunnen geven aan jongeren die 
inderdaad het zelfbeeld zouden positief zouden kunnen belichten, in ieder geval 
waardoor ze wanneer ze eigenlijk gebruik maken van device of een of een object. 
Begeleider Marco 
Dus je zou ze kunnen? 
Begeleider Marco 
Helpen om wat makkelijker door het leven te komen. 
Rob 
Ja wat makkelijker, ja, Als je doorhebt hoe een bepaald instrument jou helpt om 
makkelijker met bepaalde situaties om te gaan. 
Rob 
Dan heb je je? 
Rob 
Doel bereikt, denk ik. 
Farid 
Ja ja. 
Begeleider Marco 
Als autisme zit nou eenmaal in je, Maar het gaat nooit weg, hè en? 
Begeleider Marco 
Bij bij de meeste Mensen met autisme is het ook, het zit zo diep van binnen, want 
Dat is het heb er. 
Begeleider Marco 
Zien die beginnen? Ja. 
Rob 
Het is heel complex en wat Er is, wat is er complex aan? 
Rob 
Kijk, autisme is niet Alleen oké, je hebt bepaalde beperkingen waar je rekening 
mee kunt houden en mee. 
Rob 
Om moet gaan. 
Farid 
Um ja. 
Rob 
Maar het vormt zich ook In de loop van je. 
Rob 
Leven wat je functioneert, anders is anders en dat merk je echt wel op een. 
Rob 
Gegeven moment ja. 
Farid 
Maar ik vond het wel interessant dat dat wat Robert Jan eigenlijk aangeeft van dat 
zijn zelfbeeld in principe is gevormd. 
Farid 
Toe door de jaren heen? 
Begeleider Marco 
Ja, net als alle Mensen horen ook Mensen met autisme ontwikkelen zich gewoon 
In het leven, maken live events mee, zowel positief als negatief, die ja ook weer 
invloed op hebben, dus de ontwikkeling bij Mensen met autisme gaat. 
Begeleider Marco 
Ook gewoon door. 
Rob 
Ja ja ja en Het is. 
Rob 
Ik zit even te denken met autisme kun je je soms tot op zekere hoogte wel hand-
haven of een tijdje, maar uiteindelijk ben je altijd te verliezen van Mensen Zonder 
autisme, want die houden. 
Rob 
Het altijd langer vol. 
Rob 
Weet je wel en de ene autist houdt het iets langer vol Als de andere bij wijze van 
spreken om zich om te kopen. 
Farid 
O ja. 
Rob 
Maar ja, je wordt gewoon sneller moe eigenlijk. 
Farid 
Mis mee. 
Rob 

Gewoon meer van. 
Begeleider Marco 
Je van Van wat jij wil ontwikkelen, zou inderdaad wel heel goed kunnen zijn voor 
voor Iedereen denk ik, maar ook voor Mensen die kijken. Robert Jan woont hier 
Alleen. 
Farid 
Die redt zich prima, zeker? 
Begeleider Marco 
Je bent prima, maar voor degenen die net onder de grens zitten van zich wel 
of niet redden als jij ze die extra 5 tot 10% kunnen geven, waardoor ze zich wel 
zelfstandig kunnen redden dat je dat stressniveau naar beneden brengt, dan heb 
je de meeste winst te pakken. 
Begeleider Marco 
Ja ja. 
Begeleider Marco 
Hè, van al krijg je Alleen Maar dat voor elkaar, zodat ze zich zelfstandig kunnen 
redden in hun eigen omgeving, hun eigen tokootje. 
Rob 
Maar jouw concrete vragen over hoe een hoe noem je dat? 
Farid 
Interactie of hoe interactieve ervaring en interactie. 
Rob 
Hoe dat mij zou kunnen helpen, daar heb ik gewoon geen vrouw flauw benul 
van, dan zou. Ja, dan zou je met mij een paar tests moeten doen waarin ik dat kan 
ervaren. Echt geen flauw idee. 
Farid 
Dat is tof. 
Farid 
Ja ja. 
Begeleider Marco 
Op die manier zijn we eigenlijk eigenlijk ook nog nooit echt bezig geweest, hè, 
Omdat het er ook gewoon. 
Begeleider Marco 
Niet echt is. 
Begeleider Marco 
Zeg maar, hè, Je kunt er wel wat. 
Begeleider Marco 
Mee, maar goed. 
Begeleider Marco 
Geluiden kleuren kunnen zeker wel helpend. 
Rob 
Zijn aan kleuren denk ik eigenlijk van grijs of blauw Als je naar boven kijkt, dat weet 
ik wel echt wel even op mijn stemming. 
Farid 
Ja dus, Maar dat is ook nou, Dat is Misschien een hele goeie inderdaad, Dat is 
letterlijk het prototype die ik. 
Farid 
Nou ontworpen heb, wil ik bijna zeggen, nou waar ik over na heb gedacht, dus 
wanneer ik een jonge daaraan aan heb gezet van hè, We hebben maken. 
Farid 
We gaan werken met 3 kleuren, Dat is RGB en alledrie die kleuren. Die hebben een 
positieve. 
Farid 
Invloed op de mens, en Dat is. 
Farid 
Rood voor voor wat dat warme en dat dat acceptatie. 
Rob 
Heb ik een rood groen blauw? 
Farid 
Ja ja rood sorry. 
Rob 
Ja en Het is Natuurlijk ook gewoon het component waarmee alle kleuren. 
Farid 
Maakt excuses nou inderdaad, de rood groen blauwe kleur, zeg maar hè. Daarmee 
heb ik dus proberen te werken om een om te kijken van wat het los kan maken in 
zo’n persoon én de Mensen die Ik heb gesproken. De twee jongeren waarmee Ik 
heb gewerkt die ook een vorm van ASS hebben, die hebben me verteld dat ze het 
fijn vinden. 
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Farid 
Als on met kleuren te werken en daar en en de aanraking daarvan. 
Farid 
Oké, dus Dat is eigenlijk de de. 
Rob 
Nou, Ik ben benieuwd dan Als ik dat ja, dan denk ik van oké, dan zou ik eigenlijk 
een soort van. 
Rob 
Op test moet afleggen voor mezelf om dat te objectiveren, want Ik heb daar van 
mezelf geen niet zo. 
Rob 
Duidelijk idee over nee. 
Begeleider Marco 
Maar je weet dan? 
Rob 
Wel van jezelf dat grijs CQ blauw wel effect heeft qua weer ja hè? Ja, ja dat wel. Ja 
absoluut. 
Farid 
Ja dus. 
Begeleider Marco 
Een hele hoop Mensen. 
Begeleider Marco 
Buiten mooi blauw weer. 
Begeleider Marco 
Is, dan wordt ik er ook wel vrolijker van. 
Rob 
Ja precies ja. 
Farid 
Ja ja n en die hebben mij dus ook verteld dat voor hen het zelfbeeld op dat niveau 
zou kunnen veranderen doordat ze eigenlijk hè, de vorming daarvan dat dat 
gewoon veel plezanter kan. 
Rob 
Ja, ik betaal dat dan meer in bestemming. 
Rob 
Dat betekent voor mij. Ja, ja? 
Begeleider Marco 
Want je pakt dan? 
Begeleider Marco 
Op een concreet moment wanneer je. 
Rob 
Het nodig hebt. 
Begeleider Marco 
En dan doet dat. 
Rob 
Doet niks met geweld, zegt hij met. 
Rob 
Maar mijn bestemming, ja, zo ervaar ik het zo. 
Begeleider Marco 
De standaard van hé ja. 
Rob 
Ervaar ik het. 
Begeleider Marco 
Zullen, zo zie ik het ook meer hoor. 
Begeleider Marco 
Dan inzetten op het moment op de momenten wanneer je het nodig denkt te 
hebben. 
Farid 
Ja precies, dat wil ik ook hoor. 
Begeleider Marco 
En dan heb je het echt over stemming in coping en niet over zelfbeeld, Dat is echt 
heel iets anders. 
Begeleider Marco 
Want Als je het inzet op momenten. 
Rob 
Maar ze, maar wat ik net al zeg, wil ik toch nog een keer heb ik het woord zelfbeeld 
heeft ook een component zelfkennis, denk dat. 
Rob 
Je dat wel nuttig is om dat te realiseren? 

Rob 
INI buiten beschouwing Laten. 
Begeleider Marco 
Even uit n acceptatie. 
Rob 
Ja en acceptatie. 
Begeleider Marco 
En acceptatie, hè? En die jongeren die aan hun aan de voorkant van hun beperk-
ing staan. 
Rob 
Kijk wat wat wat wel, bijvoorbeeld heel negatief voor jezelf beeld kan werken is. 
Rob 
Dat je geen diagnose hebt, maar wel een beperking en dat je coping tekortschiet 
terwijl je niet weet wat er aan de hand. 
Rob 
Is het, dat heeft een heel. Dat heeft echt een slechte effecten. 
Begeleider Marco 
Frans, wat ik zeg? 
Begeleider Marco 
Ik zeg ja. 
Begeleider Marco 
Wij zeggen hetzelfde, wij zeggen hetzelfde, want. 
Begeleider Marco 
Mensen die aan. 
Begeleider Marco 
De voorkant staan en Er zijn vaak toch ook de jongeren, zeg maar. 
Begeleider Marco 
Hé die ergens tussenin hangen nog niet weten, maar wel, elke keer zoiets hebben 
van Waarom gaat dan elke? 
Begeleider Marco 
Keer hetzelfde mis. 
Rob 
Ja ja. 
Begeleider Marco 
Die zijn nog bezig. 
Begeleider Marco 
Met die ontwikkeling en en en en vorming. 
Rob 
Ja, Ik heb meegemaakt, Ik heb meegemaakt dat de volwassenen diagnostiek en 
nog niet op gang was. En dat hij ja die kwam voor mij allemaal vrij laat. 
Rob 
En ook, Ik was eerst naar een psycholoog die die zei Van, Ik kan je wel helpen, Maar 
ik doe geen onderzoek naar autisme of ad HD, Maar ik kan je. 
Rob 
Wel helpen en uiteindelijk. 
Rob 
Kunnen verslag, had ze wel een mening erover of ik het wel of niet had? 
Rob 
Zij vond van niet, maar ze heeft het niet onderzocht, dus Het was niet zuiver, denk 
ik achteraf. Denk, dan moet je niet zeggen dat je het niet onderzoekt dan achteraf 
zeggen van heeft het niet, want nee, je hebt niet onderzocht is. 
Farid 
Eerlijk, Dat is ook een beetje, ja? 
Rob 
Dat vond ik niet kloppen. Steken strijdig eigenlijk tegenstrijdig. 
Farid 
Ja, mag ik dan? 
Rob 
Wel, Natuurlijk ben ik nog daar. 
Rob 
Nijmegen geweest, nou, dokter? 
Rob 
Maar de manier waarop hij mij onderzocht was ook niet de manier waarop je dus 
het probleem bloot ligt, want Het was in een één op één gesprek met een aardige 
vrouwelijke dokter wat gewoon een gezellig gesprek was. 
Rob 
Dan loop ik niet zo hard tegen beperkingen aan. Ik moest een psychologische test 
doen, gewoon in mijn eentje, geconcentreerd op blokjes en rondjes. 

Farid 
Was nee. 
Rob 
En de logica ben ik heel goed in Lopik absoluut niet tegen mij alsof ik ze niet heb, 
dus dat sloeg gewoon. 
Begeleider Marco 
Plank mis? 
Rob 
En, uiteindelijk ben ik in. 
Rob 
Maastricht bij de dokter shares at. 
Rob 
Gediagnosticeerd nou ja die een, die gaf mij voorlopige diagnose bij de dos en met 
gedragswetenschapper hebben ze er uiteindelijk asperger van gemaakt. 
Farid 
Ah ja. 
Rob 
Maar ja, het zo zo weg ben ik dat het allemaal nog onwennig is voor de voor de 
hele praktische wetenschap. Blijkbaar nog. 
Rob 
Op het moment. 
Rob 
En ja, maar goed, Ik had die diagnose gewoon nodig om om niet helemaal vast te 
lopen in een. 
Farid 
Nee precies. 
Rob 
Lichaam? Dat was duidelijk. 
Farid 
Mag ik dan nog steeds stellen dat hetgeen wat ik dus eigenlijk wil? Nou ja oplos-
sen waar ik aan wil werken? Nog steeds hetzelfde beeld is, Maar dat het gewoon 
componenten heeft waaraan? 
Farid 
Een persoon met AS zou kunnen werken? 
Rob 
Nou, het zelfbeeld is meer het effect wat het in tweede instantie heeft voor mij, 
waar mijn logica ik zou zeggen, je werkt direct aan aan functionele functioneren 
en coping. Dat is waar je direct aan werkt en. 
Rob 
Het gevolg is een wellicht een beter zelfbeeld. Heeft uw zelfbeeld? 
Farid 
Ja en, maar ja, en Dat is eigenlijk. 
Rob 
En n stemming, dus je kan wel rechtstreeks Misschien invloed hebben op iemands 
stemming. 
Rob 
Maar rechtstreeks op iemands zelfbeeld en aan een knopje draaien zelfbeeld, daar 
geloof ik niet in. 
Begeleider Marco 
Nee correct. 
Begeleider Marco 
Zelfbeeld is meer een containerbegrip wat allemaal vakjes heeft. 
Rob 
Ja en, Het is ook niet zo van een. 
Rob 
Langere ontwikkeling, denk ik. 
Farid 
Ja, Het is het idee is. 
Rob 
Eigenlijk kunnen per uur wisselen, maar zelfbeeld. Daar heb Ik denk ik niet. Dat is 
iets meer wat over langere tijd ontwikkelt. 
Farid 
Het idee is eigenlijk dat wanneer je een gebruik zou maken van. 
Farid 
Laat ik het zo zeggen, device, of iets wat ik dan zou willen maken. 
Farid 
Dat de componenten die onder zelfbeeld vallen dat je die triggert en daardoor het 
zelfbeeld zou kunnen. 

Farid 
Even beïnvloeden, Dat is het eigenlijk, dus Daarom ben ik eigenlijk aan het kijken 
van welke. 
Rob 
Ja hangt ervan af hoe je die componenten benoemt. 
Farid 
Nou, nee, voor mij is dan inderdaad zelfkennis zelfacceptatie dat dat eigenlijk de 
componenten zijn die ik heel belangrijk vind en waar ik mee heb gezien van Van 
onderzoe ken en mijn jongens die ik tot nu toe heb gesproken. 
Rob 
Is een component schaap. 
Farid 
En jij? Natuurlijk. 
Farid 
Dat zelfkennis en zelfacceptatie hele belangrijke componenten zijn binnen het-
zelfde beeld. 
Rob 
En acceptatie dat heel sterk mee verbonden is nauwelijks mee verbonden. 
Rob 
Is dat je ook? 
Rob 
Met je beperking jezelf kan zijn om onder de Mensen met anderen. 
Rob 
Ik zal. 
Rob 
En ook bij wijze van spreken. Anderen kan aangeven hoe ze jou. 
Rob 
Kunnen helpen bij ze spreken. 
Rob 
Ja even ver bent. 
Rob 
Dan ja. 
Farid 
Nee dus dus, dus vandaar dat ik nog steeds de de onderzoeksvraag zal houden 
zoals die is, Maar dat ik eigenlijk binnen zelfbeeld gewoon inderdaad gewoon 
de twee inderdaad twee componenten heb om, want anders wordt de onderzo-
eksvraag vrij vaag voor mij en Ik denk ook voor de Mensen die het zou lezen en de 
Mensen die mijn onderzoek gaan. 
Farid 
Om nou ja, om een component daar neer te zetten en voor mij is het inderdaad 
meer een containerbegrip was voor mij meer duidelijk om om aan te werken, zeg 
Maar het uiteindelijke doel is hetzelfde beeld veranderen, dan zou dat. 
Rob 
Dat weet ik. 
Farid 
Misschien voor jou? 
Rob 
Ja even de. 
Rob 
Allerhande zaken hebben invloed op je zelfbeeld. 
Farid 
Wel oké, ja precies en Daarom ben ik nu aan het onderzoeken van. 
Farid 
Welke prikkels zijn er bij jou en welke welke dingen kunnen je triggeren? Welke 
dingen maak je blij? En ik probeer juist door al die dingen Samen te voegen, het 
zelfbeeld te veranderen of positief te belichten. 
Rob 
Het positiviteit van je zelfbeeld, dat zijn gewoon positieve ervaringen die. 
Rob 
Helpen daarbij. 
Rob 
En, Dat is je zelfkennis is ja inzicht in je in je eigen functioneren te. 
Rob 
Krijgen en hoe je? 
Farid 
Ja, hoe wachten vind je? 
Rob 
Daar vervolgens mee omgaat. 

Farid 
Lucht in ja. 
Farid 
Ja vind, Ik vind het echt oprecht, het heel fijn, gewoon wat we nu doen. 
Farid 
Dan heb ik de twee laatste vragen, de heer laatste vraag, sorry. 
Farid 
Welke dingen doe je dan juist om je? Nou, Ik heb nu dus zelf wilt container te ver-
beteren, dus dan welke dingen doe je juist om je zelfkennis zelfacceptatie zelf? 
Farid 
Welke dingen doe je juist om jezelf pleiten maken, zou ik het zo zeggen, stad juist 
Alleen muziek maken of is dat met anderen praten waarmee je close bent, bijvoor-
beeld de Marco of. 
Rob 
Ja om mezelf blij te maken. Nou ja, ontspannend doe ik ja om te ontspannen. 
Rob 
Ik ging graag een biertje en een filmpje kijken. Bijvoorbeeld, is mij wel iets wat ja 
goed combineert. 
Rob 
Ik maar zeggen. 
Farid 
Welke genre Als ik vragen mag welke? 
Rob 
Wat Ik heb gisteren nog met Jackie Chan zit. 
Rob 
Te kijken. 
Farid 
Ah Tof A. 
Rob 
Denk ik gewoon. 
Rob 
Heel leuk dus In de artiest en je. 
Rob 
Vind ik prachtige. 
Rob 
Ja, die prachtige bewegingen, die vechtscènes, die was gewoon arts, zeg maar. 
Farid 
Is het dan meer actie Jackie Chan of meer rust houden Jackie Chan, Dit is dus de 
komedie variant van Jackie Chan. 
Begeleider Marco 
Ik heb altijd komedie. 
Farid 
Haha nee. 
Begeleider Marco 
Volgens mij getrouwd met een bepaald evenement van Commissie nist. 
Farid 
Hij heeft het inderdaad daarop. 
Begeleider Marco 
Ik heb ze allemaal gezien jegens hem. Dat heeft dadelijk gebeld, die echt niet. 
Rob 
Verander Chinees ja t is echt ja. 
Rob 
Met JET Li en zo toch kan er maar één herinneringen, politiekorps stad wordt 
uitgemoord, zoals je. 
Begeleider Marco 
Ook een kogeltje. 
Begeleider Marco 
Zegt Van zichzelf. 
Rob 
Ja precies. 
Begeleider Marco 
Het wel wat bij. Nee, dat? 
Begeleider Marco 
Klopt ook wel. 
Farid 
Maar is het dan belangrijk dat je dat je juist de comedy variant dat het ook heel 
belangrijk is dat je kan? 
Farid 

Lachen tijdens het. 
Farid 
Filmen is het meer. 
Rob 
En nou, Het is ook dat. 
Rob 
Ja, ja, Ik vind het moeilijk omschrijven de ene. 
Rob 
Het ene vind je gewoon leuk en het andere is net iets te flauw. Houdt dus niet van 
komedies over het algemeen Amerikaanse komedies vind ik een beetje te veel 
onderbroekenlol. 
Rob 
Het hoeft van mij niet zo maar. 
Rob 
Ja, Dit is heeft. 
Rob 
Wel een bepaalde comedy exponent Natuurlijk die met die zwarte man met het 
hoge stemmetje. 
Farid 
Die vind ik ook wel echt fantastisch. 
Rob 
Maar goed, het zijn, je ziet zijn wel artiesten. Het zijn geen talentloze. 
Farid 
Figuren? Nee precies, nee, precies. 
Rob 
Dus dan vind ik het. 
Rob 
Wel leuk om te zien. 
Rob 
Dus Het is ook wel deels flauwekul. Het is wat groot deel flauwekul, maar Als je ziet 
nou, het zou een. 
Rob 
Goede artiesten dan is. 
Rob 
Het gewoon leuk. 
Rob 
Om naar te. 
Rob 
Kijken dat hij er maar die en die ja die die verzint, die co creatief en alles wat hij 
verzint met met die met diverse. 
Rob 
Scènes, Dat is gewoon super leuk om naar te kijken. 
Farid 
Nee, dat vind ik dus ook ik. Ik kan er ook echt heel erg. 
Farid 
Van genieten Daarom. 
Begeleider Marco 
Wat Robbert zelf ook? 
Begeleider Marco 
Doet zeg maar, hè, is? 
Begeleider Marco 
Niet in zijn bubbel blijven zitten, hè je? Je je je maakt de muziek, want Als je leven 
hebt, muziek maken anderen iets meegeven. 
Begeleider Marco 
Maar zo was het op de dagbesteding ook, hè? Van je bent ook een buiten muziek. 
Is die ook een werkt heel veel met pc s en weet heel veel van software en hardware. 
Rob 
Ik vind het leuk om. 
Rob 
Te knutselen, première. 
Begeleider Marco 
Je vindt het een kussen, maar je vindt het. 
Begeleider Marco 
Ook leuk om jongeren die in een nog hele andere fase van hun autisme ont-
dekkingstocht zitten. 
Begeleider Marco 
Iets mee te geven? 
Rob 
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Ja ja zeker. 
Begeleider Marco 
Hè, dus Het is niet zo dat het Alleen maar voor jezelf gericht is. Dan voelt je ook 
beter Als je de ander. 
Begeleider Marco 
Iets mee kunt geven? 
Rob 
Ja dat inderdaad. 
Begeleider Marco 
Vinden ook belangrijk. Ja, daar haal jij ook weer een bepaalde voldoening uit 
voldoening en acceptatie en van alles uit hè voor jezelf. 
Rob 
We dus ook Als ik Ik ben ook ja, als als muziek is opgeleid en en docent. 
Rob 
Dus dat heb ik ook Als ik iemand leer saxofoon spelen, dus dat ook leuk als. 
Rob 
Je iemand vooruit kan helpen? 
Rob 
Zeg maar. 
Begeleider Marco 
En, Dat is een vind ik wel een heel belangrijk element, want Dat is niet alle Mensen 
met autisme gegeven. 
Begeleider Marco 
Nee om dat te durven doen? 
Begeleider Marco 
Jij gaat het niet uit de weg? 
Begeleider Marco 
Absoluut niet. 
Rob 
Nee ik, Ik heb genoeg momenten dat ik mezelf niet In de. 
Rob 
Weg zit Omdat ik dat kan, ja? 
Begeleider Marco 
Maar ook Als je weet van nou, dit kan nog wel eens spannend zijn, wil niet? 
Begeleider Marco 
Zeggen dat je het niet? 
Rob 
Nee nee durft. 
Begeleider Marco 
Je hebt het denken hè aan te gaan. 
Rob 
Ja ja, en het gekste Mensen op gekste momenten vind ik iets spannends waar ik 
van tevoren Misschien niet verwacht zou hebben. 
Rob 
Dat had ik nou? 
Rob 
Dus onlangs belde een een oud dirigent van harmonieorkest, werk weer lid van 
bent waar ik bij zit. 
Rob 
En die heb ik. 
Rob 
Echt op zijn minst 15 jaar niet gezien 5 jaar geleden voor het laatst gezien. 
Rob 
Nee ja. 
Rob 
En die doen was ik in Drunen om de carnavalskrant rond te brengen en toen ging 
de telefoon was, zegt Pijpers, minstens 15 jaar niet zien. 
Farid 
Oh nee, die ben je ook alweer. Ja. 
Rob 
Leuk? Ja, zijn stem was. 
Rob 
Nog precies hetzelfde, dus heel herkenbaar. 
Rob 
En coach Anne of ik een? 
Rob 
Een lid van een ander orkest waar hij nou dirigent van is. 
Rob 

En saxofoniste of ik die een paar lesjes wou geven op choker aan Sachs, Omdat. 
Farid 
OEF, Dat is wel. 
Rob 
Ja, nou, Dat is mijn vak, dus. 
Farid 
Oh, dat vind Ik vind dat altijd een heel lastig instrument dat ik het zo zie. 
Rob 
Oké ja je hoort hem Misschien vaker valse zuiver. 
Farid 
Ik weet niet. 
Farid 
Dat dat heel makkelijk te. 
Rob 
Ja, Het is heel leuk. Zijn ja de hoogte, ja. 
Rob 
Maar ja, Het is ook een instrument wat Het is wat lastiger om goed te bouwen, dus 
Er zijn meer valse als altsax iets makkelijker te maken met minder gauw heel vals 
te praten is eerder vals. 
Rob 
Ja, maar goed. 
Rob 
Maakt niet uit, verder details en dan? 
Rob 
Dan denk ik. Oh ja, leuk, Dat is goed en oja geef mijn telefoon, maar laat ze maar 
bellen. 
Rob 
En ja het moment dat ik hem dan een. 
Rob 
Lijn heb, dan gaat. 
Rob 
Er wel eens een beetje moe zal? 
Rob 
Ik dat wel doen? 
Rob 
En dan zeg ik, maar ja, denk. 
Rob 
Ja zeg. 
Rob 
Maar ja, en dan merk ik met name dat ik snachts of een beetje droom, of dat ik 
dan onzeker me onzeker over voel. 
Farid 
Ja ja. 
Rob 
Haha, dat heb ik dan meeste in mijn slaap s nachts dat ik dat dat gevoel naar 
boven komt van onzekerheid. Heel gek. 
Farid 
En er daarna wel door Laten gaan aan kijk. 
Rob 
Ja ja ja, Ik heb nou een afspraak, dus Ik ga. 
Farid 
Volgende week Natuurlijk, dus wat je voorheen? 
Rob 
Voorheen zou je ja, Ik heb heel lang geen lesgeven. Ik ben een fan. Ja, ontzettend 
afgeknapt. 
Rob 
Ik echt helemaal helemaal door. 
Rob 
Het ziek van werd. 
Rob 
Echt overspannen en ja gewoon definitief mee gestopt. En nou heb ik sinds een 
paar maanden geef ik weer een ja een meisje les ja net net geen basisschool meer 
is nou 13. 
Rob 
Ja gewoon een goede kennis, zijn kleindochter vroeg hij of ik of die les wel geef ik 
ja nou, dat leek me eigenlijk. 
Farid 
Hoi tof. 

Rob 
Wel leuk. 
Rob 
Dus ja, Dat is ook maar een leerling in goede omstandigheden. 
Rob 
En ja. 
Rob 
Daar voel ik me niet meer onzeker over. 
Rob 
Gaat goed. 
Rob 
Maar ja, die onzekerheid kwam toch? 
Rob 
Weer opnieuw even naar boven. 
Rob 
Maar dat gaat nou alweer goed. 
Farid 
Dus in ieder geval echt heel goed om te horen, toch? Ja, ik, Ik heb nog. 
Begeleider Marco 
Ik denk ook dat dat ook komt. 
Begeleider Marco 
Door je levenservaringen die je inmiddels. 
Begeleider Marco 
Hebt opgedaan. 
Begeleider Marco 
Je hebt een hele goede zelfkennis. 
Begeleider Marco 
En dan nog kom je nog wel eens voor zijn verrassingen te staan? 
Begeleider Marco 
Ja, maar jij hebt wel een bepaalde balans in jezelf. 
Begeleider Marco 
Ken jij? 
Begeleider Marco 
Zo ver ben je al, hè? 
Rob 
Ja goed ja. 
Begeleider Marco 
En dat kunnen we bijvoorbeeld van een 20 jarige met autisme nog niet verwacht-
en. 
Farid 
Precies nee nee. 
Begeleider Marco 
Nee, Dat is nog 10 stappen te. 
Farid 
Ver en, daar is de focus voor mij inderdaad meer op hè de de waar jij al meer 
inderdaad waar jij al meer. 
Farid 
Letterlijk een soort van diamant bent geschade, zeg maar n. 
Rob 
Meer terugkijken ook. 
Farid 
Precies, maar is dat voor iemand die van 20 jaar of 18 jaar hè, waar ik Misschien wat 
meer ook nog op focus? 
Farid 
Is voor mij mijn onderzoek daar ook nog juist heel interessant om. 
Rob 
Die ervaring heb ik zelf niet, althans, Ik heb mijn ervaring met mezelf op die leefti-
jd, maar nog niet met de diagnose. Dus die kreeg was namelijk ja 130e. Ik weet niet 
meer precies. 
Farid 
Ja, Alleen zijn ze nu volgens mij. 
Farid 
Daar wel wat wat? 
Begeleider Marco 
Ja en nu zijn ze. Zijn we? 
Begeleider Marco 
Eerder in beeld, zeg maar inderdaad hè. En of dat altijd perse een voordeel is, weet 
ik ook niet, want de stickertjes een stickertje. 

Begeleider Marco 
Nou, voor sommigen zal het fijn zijn om te weten van Hé, nou valt alles op zijn 
plaats en de andere keer voelde het echt als een hele zware stempel die op zijn 
hoofd wordt gezet van hoor. 
Begeleider Marco 
Nou ben ik iemand met? 
Begeleider Marco 
Een beperking, en dan ga ik me. 
Begeleider Marco 
Ook zo gedragen, snap je dus? 
Begeleider Marco 
In je mate komt het voorbij. 
Rob 
A ja alle. 
Rob 
Dus ja, in ieder geval is het nou vanuit een diagnose is of vanuit dat je iemand zijn 
eigen eigen situatie een beetje begrijpt. 
Rob 
En dan wat begrip kan hebben voor een bepaalde manier van functioneren of 
problemen in functioneren, wat in ieder geval belangrijkste, want dat heb ik ook 
op de op de school is heel erg gemist Omdat Ik heb dus op een gegeven moment 
In de klas gezeten met Nederlandse les dat we uit een boek van Jan Wolkers op 
die leeftijd. 
Farid 
Ja ja. 
Rob 
Na wat Jan Wolkers. 
Rob 
Die leeftijd en dat ontwikkelingsstadium. 
Farid 
Ja ja. 
Rob 
Had de zon, roos van vlees ofzo als? 
Begeleider Marco 
Maar dat, Dit is ook de reden. 
Rob 
Waar ze nu zegt? 
Rob 
En dat dat je In de klas zit te lezen en dat mijn thuis situatie instabiel, is mijn vader 
ergens de psychische problemen heeft en dan dat ik dan mee moet lezen met ie-
mand anders die op dat moment aan het lezen is In de klas en dat de ene dwang 
gedachte de andere opvolgt in mijn hoofd dat ik geen flauw benul heb waar we 
mee bezig zijn In de klas en dat leraar dan zegt Robert Jan ga eens ver. 
Rob 
En dat er Niemand enig begrip heeft voor mij situatie op dat moment en dat er 
gewoon me kwalijk wordt genomen dat ik niet oplet gestoord en dat maak je dan 
allemaal mee volkomen gestoord. 
Farid 
Maar nu kun. 
Farid 
Je daar in? 
Rob 
De wereld om. 
Rob 
Niet ik, Ik ben probleem, Maar ik ben niet gestort de wereld om me heen is gestort 
ze het niet, weten er geen rekening mee houden, ja. 
Farid 
Goedemiddag, maar voor mij is het nu ook interessant en nodig om. 
Rob 
Dat is ongelooflijk. 
Farid 
Met het onderzoek dat ik doe, juist? 
Farid 
Licht te geven op op op Mensen met a 6, dat het dat wij als als Mensen Zonder ass 
ass eigenlijk onszelf moeten aanpassen, ook wel aan een een. 
Farid 
Ja Ik wil niet zeggen aan jullie, maar laat ik het gewoon zeggen, Mensen met 
autisme. 

Rob 
Ja ik best een beetje kan helpen, is ook meegenomen. 
Farid 
Ja precies dus dus begrip ja juist Dat is het voor mij meer. Ik wil juist Laten zien hoe 
mooi Het is dat mijn sociaal bijvoorbeeld gewoon. 
Begeleider Marco 
Dit is een gericht. 
Farid 
Het conservatorium hebben afgemaakt en een optreden en die ja eigenlijk organ-
iseren, zeg maar. En dat soort dingen doen ja vrienden van mij toevallig die hele 
goeie vriend van mij die dichtbij me staat. 
Farid 
3 Masters heeft afgemaakt. Zijn thesis heeft afgemaakt, dus hè, dat zijn Alleen 
maar ja, Ik wil zeggen dat niet altijd een succesverhaal heeft, Maar dat het ook een 
hele mooie kant. 
Farid 
Heeft en die kunnen ook gewoon heel goed functioneren. Met die jongen ga ik 
ook gewoon opstappen en ga ik uit eten. 
Rob 
Ja weet ik, Ik ben even verhaal van. 
Rob 
In de klas met Nederlandse les, dat wel emotioneel even wat omhoog komt. 
Rob 
En ja naast autisme heb ik ook wel echt gewoon traumatische ervaring in mijn 
leven opgedaan. Echt hele nare situaties en zo gehad en dat zal ook niet voor u 
hetzelfde zijn, dus dat speelt er wel doorheen. 
Rob 
Ook nog, ja. 
Begeleider Marco 
Maar wat vind jij nu wel wat zo’n jonkie nog niet kan n? 
Begeleider Marco 
Ja, wat doe jij wat zo’n jonkie niet kan? 
Rob 
Nou bijvoorbeeld In het contact met iemand. 
Rob 
Even aangeven ja waar ik? 
Rob 
Heel praktisch in een gesprek, bijvoorbeeld van een precies sorry. Ik kon helaas de 
zin even niet volgen, want mijn gedachte. 
Rob 
Staat even in. 
Farid 
De weg, dat deed je net ook. 
Farid 
Heel goed bij mij. 
Begeleider Marco 
Maar jij durft ook Als je ergens naar toe gaat, dan zeggen. 
Begeleider Marco 
Wie je bent. 
Begeleider Marco 
Ja met al jouw goede en slechte kanten en ook waar je. 
Begeleider Marco 
Last van hebt. 
Begeleider Marco 
Voor jou, voor jou is dat geen probleem meer. 
Rob 
Behalve die ene keer dat Ik had gekozen om het niet te doen en dat werkte. 
Rob 
Dus uniek. 
Begeleider Marco 
Endat weet ik, dat werkte niet? 
Farid 
Niet, nee. 
Begeleider Marco 
Ja mag ik dat kunnen we bijvoorbeeld van zo’n? 
Begeleider Marco 
Jonkie, die gaat dat niet? 
Begeleider Marco 

Doen, nee, die zal niet gaan zeggen. 
Begeleider Marco 
Van goh, Ik ben Pietje. 
Begeleider Marco 
Ik heb pas. 
Begeleider Marco 
Hier heb ik moeite mee. 
Rob 
Nee nee. 
Begeleider Marco 
Gaat hij niet doen? Nee. 
Begeleider Marco 
Hè, dus het vergt ook van ons. 
Rob 
Dat is ook een verte, is ook een vaardigheid. 
Rob 
Die moet leren Natuurlijk. 
Begeleider Marco 
Ja, jij hebt niet geleerd, jij doet dat gewoon, maar ook vanuit de maatschappij 
moeten we daar veel meer van openstaan en begrip voor. 
Begeleider Marco 
Hebben en ook. 
Begeleider Marco 
Proberen te luisteren te kijken naar die ander van hé, maar ook gewoon. 
Begeleider Marco 
Durven te benoemen. 
Rob 
Ik probeer ook weer eens druk bij mezelf weg te halen. Voorbeeld, harmonieorkest 
een ja, dus praat straks partij die ze behoorlijk lastig. 
Farid 
Heel lastig, vind ik zelf. 
Rob 
Maar die nou die die noten zijn ook. 
Rob 
Lastig Nederlands instrument is niet Alleen. 
Rob 
Er is gewoon het moeilijk. 
Rob 
En ja, dan zit er iets in wat op dat moment niet goed lukt. En dan. 
Rob 
Zeg ik, van tevoren loop ik even naar die gaat van. Ja, Ik heb nog geen voorbereid-
ing of nauwelijks voorbereiding gehad van. 
Rob 
Ik moet even niet te veel van me verwachten avond en dan haal ik die druk bij 
mezelf, even weg voor, want anders dan. 
Begeleider Marco 
Precies precies. 
Rob 
Als ik de ambitieus ga zitten wezen en dan raak ik verstrikt en dan. 
Rob 
Lig ik helemaal uit? 
Farid 
Maar wat je nu aangeeft dat stukje zelfkennis en dat je jezelf dan eigenlijk open en 
bloot stelt, Dat is hetgeen wat ik juist los wil maken en dat ik. 
Farid 
Dat juist. 
Farid 
Positief wil veranderen of positief wil beïnvloeden of in ieder geval wil beïnvloeden. 
Beide inderdaad, wat Marco wel zegt bij de jonkies dat zij, wanneer ze op jouw 
leeftijd zijn. 
Farid 
Er hetzelfde mee om kunnen gaan of beter of hè? Ja inderdaad of of in principe 
inderdaad inderdaad juist en dat en dat probeer ik dus te halen met de prototypes 
die ik doe. 
Farid 
Doe het snel. 
Begeleider Marco 
100 heel veel trauma’s. 
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Farid 
Ook wanneer ze dus werken met kleuren, wat maakt het vrij? Niet Alleen met 
kleuren, maar bijvoorbeeld die brain blocks. 
Farid 
Wat ik te horen kreeg dat dat Misschien iets los kan maken, dus ik probeer gewoon 
verschillende facetten bij elkaar te voegen. 
Farid 
Ja en die component dreven ja en inderdaad ja. 
Farid 
Ik kon nog wel een uur met je doorpraten en Ik vind het ook. Ik zou het ook heel 
fijn vinden om nog 1 keer 1 gesprek met je te hebben en dan kan ik Misschien mijn 
eerstvolgende prototype al bij je voorleggen die al wel. 
Farid 
Serieuzer is qua coderen en et cetera et cetera, Maar dat zal ik even met Marco 
nog. 
Farid 
Voorleggen, maar dan? 
Begeleider Marco 
En hoeveel Mensen je ook, je hebt wel een aantal hoor die oefenen. 
Farid 
Houden we nog? 
Farid 
Ja ja precies en Ik denk dat het Misschien ook heel tof zou zijn Als je dat bij ons 
beide op school zou kunnen. 
Farid 
Uitproberen als dat niet het geval is, dan kunnen we eventueel hier ook een keer 
proberen. 
Rob 
Ja Ik ben. 
Rob 
Mobiel dus Ik kan ook wel komen. 
Farid 
Overal ja ja, Maar dat is in ieder geval. 
Begeleider Marco 
Maar ik hoor je nog wel een auto. 
Begeleider Marco 
Vol met autisten. 
Farid 
Ja, Dat is wel heel gezellig. Ja ja, Dat is heel gezellig. 
Begeleider Marco 
Ja, Ik heb nog een paar van mij nemen, wilde toch nog mee. 
Begeleider Marco 
Andres niet, die had ik gevraagd, maar die die. 
Rob 
En dan, wil jij bepaalde dingen gewoon uitproberen of wil je? 
Farid 
Ik, ik zal hem eerst even stop zetten. 
 

Ja ja zeker. 
Begeleider Marco 
Hè, dus Het is niet zo dat het Alleen maar voor jezelf gericht is. Dan voelt je ook 
beter Als je de ander. 
Begeleider Marco 
Iets mee kunt geven? 
Rob 
Ja dat inderdaad. 
Begeleider Marco 
Vinden ook belangrijk. Ja, daar haal jij ook weer een bepaalde voldoening uit 
voldoening en acceptatie en van alles uit hè voor jezelf. 
Rob 
We dus ook Als ik Ik ben ook ja, als als muziek is opgeleid en en docent. 
Rob 
Dus dat heb ik ook Als ik iemand leer saxofoon spelen, dus dat ook leuk als. 
Rob 
Je iemand vooruit kan helpen? 
Rob 
Zeg maar. 

Begeleider Marco 
En, Dat is een vind ik wel een heel belangrijk element, want Dat is niet alle Mensen 
met autisme gegeven. 
Begeleider Marco 
Nee om dat te durven doen? 
Begeleider Marco 
Jij gaat het niet uit de weg? 
Begeleider Marco 
Absoluut niet. 
Rob 
Nee ik, Ik heb genoeg momenten dat ik mezelf niet In de. 
Rob 
Weg zit Omdat ik dat kan, ja? 
Begeleider Marco 
Maar ook Als je weet van nou, dit kan nog wel eens spannend zijn, wil niet? 
Begeleider Marco 
Zeggen dat je het niet? 
Rob 
Nee nee durft. 
Begeleider Marco 
Je hebt het denken hè aan te gaan. 
Rob 
Ja ja, en het gekste Mensen op gekste momenten vind ik iets spannends waar ik 
van tevoren Misschien niet verwacht zou hebben. 
Rob 
Dat had ik nou? 
Rob 
Dus onlangs belde een een oud dirigent van harmonieorkest, werk weer lid van 
bent waar ik bij zit. 
Rob 
En die heb ik. 
Rob 
Echt op zijn minst 15 jaar niet gezien 5 jaar geleden voor het laatst gezien. 
Rob 
Nee ja. 
Rob 
En die doen was ik in Drunen om de carnavalskrant rond te brengen en toen ging 
de telefoon was, zegt Pijpers, minstens 15 jaar niet zien. 
Farid 
Oh nee, die ben je ook alweer. Ja. 
Rob 
Leuk? Ja, zijn stem was. 
Rob 
Nog precies hetzelfde, dus heel herkenbaar. 
Rob 
En coach Anne of ik een? 
Rob 
Een lid van een ander orkest waar hij nou dirigent van is. 
Rob 
En saxofoniste of ik die een paar lesjes wou geven op choker aan Sachs, Omdat. 
Farid 
OEF, Dat is wel. 
Rob 
Ja, nou, Dat is mijn vak, dus. 
Farid 
Oh, dat vind Ik vind dat altijd een heel lastig instrument dat ik het zo zie. 
Rob 
Oké ja je hoort hem Misschien vaker valse zuiver. 
Farid 
Ik weet niet. 
Farid 
Dat dat heel makkelijk te. 
Rob 
Ja, Het is heel leuk. Zijn ja de hoogte, ja. 
Rob 
Maar ja, Het is ook een instrument wat Het is wat lastiger om goed te bouwen, dus 
Er zijn meer valse als altsax iets makkelijker te maken met minder gauw heel vals 
te praten is eerder vals. 

Rob 
Ja, maar goed. 
Rob 
Maakt niet uit, verder details en dan? 
Rob 
Dan denk ik. Oh ja, leuk, Dat is goed en oja geef mijn telefoon, maar laat ze maar 
bellen. 
Rob 
En ja het moment dat ik hem dan een. 
Rob 
Lijn heb, dan gaat. 
Rob 
Er wel eens een beetje moe zal? 
Rob 
Ik dat wel doen? 
Rob 
En dan zeg ik, maar ja, denk. 
Rob 
Ja zeg. 
Rob 
Maar ja, en dan merk ik met name dat ik snachts of een beetje droom, of dat ik 
dan onzeker me onzeker over voel. 
Farid 
Ja ja. 
Rob 
Haha, dat heb ik dan meeste in mijn slaap s nachts dat ik dat dat gevoel naar 
boven komt van onzekerheid. Heel gek. 
Farid 
En er daarna wel door Laten gaan aan kijk. 
Rob 
Ja ja ja, Ik heb nou een afspraak, dus Ik ga. 
Farid 
Volgende week Natuurlijk, dus wat je voorheen? 
Rob 
Voorheen zou je ja, Ik heb heel lang geen lesgeven. Ik ben een fan. Ja, ontzettend 
afgeknapt. 
Rob 
Ik echt helemaal helemaal door. 
Rob 
Het ziek van werd. 
Rob 
Echt overspannen en ja gewoon definitief mee gestopt. En nou heb ik sinds een 
paar maanden geef ik weer een ja een meisje les ja net net geen basisschool meer 
is nou 13. 
Rob 
Ja gewoon een goede kennis, zijn kleindochter vroeg hij of ik of die les wel geef ik 
ja nou, dat leek me eigenlijk. 
Farid 
Hoi tof. 
Rob 
Wel leuk. 
Rob 
Dus ja, Dat is ook maar een leerling in goede omstandigheden. 
Rob 
En ja. 
Rob 
Daar voel ik me niet meer onzeker over. 
Rob 
Gaat goed. 
Rob 
Maar ja, die onzekerheid kwam toch? 
Rob 
Weer opnieuw even naar boven. 
Rob 
Maar dat gaat nou alweer goed. 
Farid 
Dus in ieder geval echt heel goed om te horen, toch? Ja, ik, Ik heb nog. 
Begeleider Marco 

Ik denk ook dat dat ook komt. 
Begeleider Marco 
Door je levenservaringen die je inmiddels. 
Begeleider Marco 
Hebt opgedaan. 
Begeleider Marco 
Je hebt een hele goede zelfkennis. 
Begeleider Marco 
En dan nog kom je nog wel eens voor zijn verrassingen te staan? 
Begeleider Marco 
Ja, maar jij hebt wel een bepaalde balans in jezelf. 
Begeleider Marco 
Ken jij? 
Begeleider Marco 
Zo ver ben je al, hè? 
Rob 
Ja goed ja. 
Begeleider Marco 
En dat kunnen we bijvoorbeeld van een 20 jarige met autisme nog niet verwacht-
en. 
Farid 
Precies nee nee. 
Begeleider Marco 
Nee, Dat is nog 10 stappen te. 
Farid 
Ver en, daar is de focus voor mij inderdaad meer op hè de de waar jij al meer 
inderdaad waar jij al meer. 
Farid 
Letterlijk een soort van diamant bent geschade, zeg maar n. 
Rob 
Meer terugkijken ook. 
Farid 
Precies, maar is dat voor iemand die van 20 jaar of 18 jaar hè, waar ik Misschien wat 
meer ook nog op focus? 
Farid 
Is voor mij mijn onderzoek daar ook nog juist heel interessant om. 
Rob 
Die ervaring heb ik zelf niet, althans, Ik heb mijn ervaring met mezelf op die leefti-
jd, maar nog niet met de diagnose. Dus die kreeg was namelijk ja 130e. Ik weet niet 
meer precies. 
Farid 
Ja, Alleen zijn ze nu volgens mij. 
Farid 
Daar wel wat wat? 
Begeleider Marco 
Ja en nu zijn ze. Zijn we? 
Begeleider Marco 
Eerder in beeld, zeg maar inderdaad hè. En of dat altijd perse een voordeel is, weet 
ik ook niet, want de stickertjes een stickertje. 
Begeleider Marco 
Nou, voor sommigen zal het fijn zijn om te weten van Hé, nou valt alles op zijn 
plaats en de andere keer voelde het echt als een hele zware stempel die op zijn 
hoofd wordt gezet van hoor. 
Begeleider Marco 
Nou ben ik iemand met? 
Begeleider Marco 
Een beperking, en dan ga ik me. 
Begeleider Marco 
Ook zo gedragen, snap je dus? 
Begeleider Marco 
In je mate komt het voorbij. 
Rob 
A ja alle. 
Rob 
Dus ja, in ieder geval is het nou vanuit een diagnose is of vanuit dat je iemand zijn 
eigen eigen situatie een beetje begrijpt. 
Rob 
En dan wat begrip kan hebben voor een bepaalde manier van functioneren of 

problemen in functioneren, wat in ieder geval belangrijkste, want dat heb ik ook 
op de op de school is heel erg gemist Omdat Ik heb dus op een gegeven moment 
In de klas gezeten met Nederlandse les dat we uit een boek van Jan Wolkers op 
die leeftijd. 
Farid 
Ja ja. 
Rob 
Na wat Jan Wolkers. 
Rob 
Die leeftijd en dat ontwikkelingsstadium. 
Farid 
Ja ja. 
Rob 
Had de zon, roos van vlees ofzo als? 
Begeleider Marco 
Maar dat, Dit is ook de reden. 
Rob 
Waar ze nu zegt? 
Rob 
En dat dat je In de klas zit te lezen en dat mijn thuis situatie instabiel, is mijn vader 
ergens de psychische problemen heeft en dan dat ik dan mee moet lezen met ie-
mand anders die op dat moment aan het lezen is In de klas en dat de ene dwang 
gedachte de andere opvolgt in mijn hoofd dat ik geen flauw benul heb waar we 
mee bezig zijn In de klas en dat leraar dan zegt Robert Jan ga eens ver. 
Rob 
En dat er Niemand enig begrip heeft voor mij situatie op dat moment en dat er 
gewoon me kwalijk wordt genomen dat ik niet oplet gestoord en dat maak je dan 
allemaal mee volkomen gestoord. 
Farid 
Maar nu kun. 
Farid 
Je daar in? 
Rob 
De wereld om. 
Rob 
Niet ik, Ik ben probleem, Maar ik ben niet gestort de wereld om me heen is gestort 
ze het niet, weten er geen rekening mee houden, ja. 
Farid 
Goedemiddag, maar voor mij is het nu ook interessant en nodig om. 
Rob 
Dat is ongelooflijk. 
Farid 
Met het onderzoek dat ik doe, juist? 
Farid 
Licht te geven op op op Mensen met a 6, dat het dat wij als als Mensen Zonder ass 
ass eigenlijk onszelf moeten aanpassen, ook wel aan een een. 
Farid 
Ja Ik wil niet zeggen aan jullie, maar laat ik het gewoon zeggen, Mensen met 
autisme. 
Rob 
Ja ik best een beetje kan helpen, is ook meegenomen. 
Farid 
Ja precies dus dus begrip ja juist Dat is het voor mij meer. Ik wil juist Laten zien hoe 
mooi Het is dat mijn sociaal bijvoorbeeld gewoon. 
Begeleider Marco 
Dit is een gericht. 
Farid 
Het conservatorium hebben afgemaakt en een optreden en die ja eigenlijk organ-
iseren, zeg maar. En dat soort dingen doen ja vrienden van mij toevallig die hele 
goeie vriend van mij die dichtbij me staat. 
Farid 
3 Masters heeft afgemaakt. Zijn thesis heeft afgemaakt, dus hè, dat zijn Alleen 
maar ja, Ik wil zeggen dat niet altijd een succesverhaal heeft, Maar dat het ook een 
hele mooie kant. 
Farid 
Heeft en die kunnen ook gewoon heel goed functioneren. Met die jongen ga ik 
ook gewoon opstappen en ga ik uit eten. 
Rob 

Ja weet ik, Ik ben even verhaal van. 
Rob 
In de klas met Nederlandse les, dat wel emotioneel even wat omhoog komt. 
Rob 
En ja naast autisme heb ik ook wel echt gewoon traumatische ervaring in mijn 
leven opgedaan. Echt hele nare situaties en zo gehad en dat zal ook niet voor u 
hetzelfde zijn, dus dat speelt er wel doorheen. 
Rob 
Ook nog, ja. 
Begeleider Marco 
Maar wat vind jij nu wel wat zo’n jonkie nog niet kan n? 
Begeleider Marco 
Ja, wat doe jij wat zo’n jonkie niet kan? 
Rob 
Nou bijvoorbeeld In het contact met iemand. 
Rob 
Even aangeven ja waar ik? 
Rob 
Heel praktisch in een gesprek, bijvoorbeeld van een precies sorry. Ik kon helaas de 
zin even niet volgen, want mijn gedachte. 
Rob 
Staat even in. 
Farid 
De weg, dat deed je net ook. 
Farid 
Heel goed bij mij. 
Begeleider Marco 
Maar jij durft ook Als je ergens naar toe gaat, dan zeggen. 
Begeleider Marco 
Wie je bent. 
Begeleider Marco 
Ja met al jouw goede en slechte kanten en ook waar je. 
Begeleider Marco 
Last van hebt. 
Begeleider Marco 
Voor jou, voor jou is dat geen probleem meer. 
Rob 
Behalve die ene keer dat Ik had gekozen om het niet te doen en dat werkte. 
Rob 
Dus uniek. 
Begeleider Marco 
Endat weet ik, dat werkte niet? 
Farid 
Niet, nee. 
Begeleider Marco 
Ja mag ik dat kunnen we bijvoorbeeld van zo’n? 
Begeleider Marco 
Jonkie, die gaat dat niet? 
Begeleider Marco 
Doen, nee, die zal niet gaan zeggen. 
Begeleider Marco 
Van goh, Ik ben Pietje. 
Begeleider Marco 
Ik heb pas. 
Begeleider Marco 
Hier heb ik moeite mee. 
Rob 
Nee nee. 
Begeleider Marco 
Gaat hij niet doen? Nee. 
Begeleider Marco 
Hè, dus het vergt ook van ons. 
Rob 
Dat is ook een verte, is ook een vaardigheid. 
Rob 
Die moet leren Natuurlijk. 
Begeleider Marco 
Ja, jij hebt niet geleerd, jij doet dat gewoon, maar ook vanuit de maatschappij 
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moeten we daar veel meer van openstaan en begrip voor. 
Begeleider Marco 
Hebben en ook. 
Begeleider Marco 
Proberen te luisteren te kijken naar die ander van hé, maar ook gewoon. 
Begeleider Marco 
Durven te benoemen. 
Rob 
Ik probeer ook weer eens druk bij mezelf weg te halen. Voorbeeld, harmonieorkest 
een ja, dus praat straks partij die ze behoorlijk lastig. 
Farid 
Heel lastig, vind ik zelf. 
Rob 
Maar die nou die die noten zijn ook. 
Rob 
Lastig Nederlands instrument is niet Alleen. 
Rob 
Er is gewoon het moeilijk. 
Rob 
En ja, dan zit er iets in wat op dat moment niet goed lukt. En dan. 
Rob 
Zeg ik, van tevoren loop ik even naar die gaat van. Ja, Ik heb nog geen voorbereid-
ing of nauwelijks voorbereiding gehad van. 
Rob 
Ik moet even niet te veel van me verwachten avond en dan haal ik die druk bij 
mezelf, even weg voor, want anders dan. 
Begeleider Marco 
Precies precies. 
Rob 
Als ik de ambitieus ga zitten wezen en dan raak ik verstrikt en dan. 
Rob 
Lig ik helemaal uit? 
Farid 
Maar wat je nu aangeeft dat stukje zelfkennis en dat je jezelf dan eigenlijk open en 
bloot stelt, Dat is hetgeen wat ik juist los wil maken en dat ik. 
Farid 
Dat juist. 
Farid 
Positief wil veranderen of positief wil beïnvloeden of in ieder geval wil beïnvloeden. 
Beide inderdaad, wat Marco wel zegt bij de jonkies dat zij, wanneer ze op jouw 
leeftijd zijn. 
Farid 
Er hetzelfde mee om kunnen gaan of beter of hè? Ja inderdaad of of in principe 
inderdaad inderdaad juist en dat en dat probeer ik dus te halen met de prototypes 
die ik doe. 
Farid 
Doe het snel. 
Begeleider Marco 
100 heel veel trauma’s. 
Farid 
Ook wanneer ze dus werken met kleuren, wat maakt het vrij? Niet Alleen met 
kleuren, maar bijvoorbeeld die brain blocks. 
Farid 
Wat ik te horen kreeg dat dat Misschien iets los kan maken, dus ik probeer gewoon 
verschillende facetten bij elkaar te voegen. 
Farid 
Ja en die component dreven ja en inderdaad ja. 
Farid 
Ik kon nog wel een uur met je doorpraten en Ik vind het ook. Ik zou het ook heel 
fijn vinden om nog 1 keer 1 gesprek met je te hebben en dan kan ik Misschien mijn 
eerstvolgende prototype al bij je voorleggen die al wel. 
Farid 
Serieuzer is qua coderen en et cetera et cetera, Maar dat zal ik even met Marco 
nog. 
Farid 
Voorleggen, maar dan? 
Begeleider Marco 
En hoeveel Mensen je ook, je hebt wel een aantal hoor die oefenen. 

Farid 
Houden we nog? 
Farid 
Ja ja precies en Ik denk dat het Misschien ook heel tof zou zijn Als je dat bij ons 
beide op school zou kunnen. 
Farid 
Uitproberen als dat niet het geval is, dan kunnen we eventueel hier ook een keer 
proberen. 
Rob 
Ja Ik ben. 
Rob 
Mobiel dus Ik kan ook wel komen. 
Farid 
Overal ja ja, Maar dat is in ieder geval. 
Begeleider Marco 
Maar ik hoor je nog wel een auto. 
Begeleider Marco 
Vol met autisten. 
Farid 
Ja, Dat is wel heel gezellig. Ja ja, Dat is heel gezellig. 
Begeleider Marco 
Ja, Ik heb nog een paar van mij nemen, wilde toch nog mee. 
Begeleider Marco 
Andres niet, die had ik gevraagd, maar die die. 
Rob 
En dan, wil jij bepaalde dingen gewoon uitproberen of wil je? 
Farid 
Ik, ik zal hem eerst even stop zetten. 
 

Farid 
Ook wanneer ze dus werken met kleuren, wat maakt het vrij? Niet Alleen met 
kleuren, maar bijvoorbeeld die brain blocks. 
Farid 
Wat ik te horen kreeg dat dat Misschien iets los kan maken, dus ik probeer gewoon 
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Farid 
Ja en die component dreven ja en inderdaad ja. 
Farid 
Ik kon nog wel een uur met je doorpraten en Ik vind het ook. Ik zou het ook heel 
fijn vinden om nog 1 keer 1 gesprek met je te hebben en dan kan ik Misschien mijn 
eerstvolgende prototype al bij je voorleggen die al wel. 
Farid 
Serieuzer is qua coderen en et cetera et cetera, Maar dat zal ik even met Marco 
nog. 
Farid 
Voorleggen, maar dan? 
Begeleider Marco 
En hoeveel Mensen je ook, je hebt wel een aantal hoor die oefenen. 
Farid 
Houden we nog? 
Farid 
Ja ja precies en Ik denk dat het Misschien ook heel tof zou zijn Als je dat bij ons 
beide op school zou kunnen. 
Farid 
Uitproberen als dat niet het geval is, dan kunnen we eventueel hier ook een keer 
proberen. 
Rob 
Ja Ik ben. 
Rob 
Mobiel dus Ik kan ook wel komen. 
Farid 
Overal ja ja, Maar dat is in ieder geval. 
Begeleider Marco 
Maar ik hoor je nog wel een auto. 
Begeleider Marco 
Vol met autisten. 
Farid 
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Begeleider Marco 
Ja, Ik heb nog een paar van mij nemen, wilde toch nog mee. 
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Andres niet, die had ik gevraagd, maar die die. 
Rob 
En dan, wil jij bepaalde dingen gewoon uitproberen of wil je? 
Farid 
Ik, ik zal hem eerst even stop zetten. 
 

Ja ja zeker. 
Begeleider Marco 
Hè, dus Het is niet zo dat het Alleen maar voor jezelf gericht is. Dan voelt je ook 
beter Als je de ander. 
Begeleider Marco 
Iets mee kunt geven? 
Rob 
Ja dat inderdaad. 
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Vinden ook belangrijk. Ja, daar haal jij ook weer een bepaalde voldoening uit 
voldoening en acceptatie en van alles uit hè voor jezelf. 
Rob 
We dus ook Als ik Ik ben ook ja, als als muziek is opgeleid en en docent. 
Rob 
Dus dat heb ik ook Als ik iemand leer saxofoon spelen, dus dat ook leuk als. 
Rob 
Je iemand vooruit kan helpen? 
Rob 
Zeg maar. 
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En, Dat is een vind ik wel een heel belangrijk element, want Dat is niet alle Mensen 
met autisme gegeven. 
Begeleider Marco 
Nee om dat te durven doen? 
Begeleider Marco 
Jij gaat het niet uit de weg? 
Begeleider Marco 
Absoluut niet. 
Rob 
Nee ik, Ik heb genoeg momenten dat ik mezelf niet In de. 
Rob 
Weg zit Omdat ik dat kan, ja? 
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Maar ook Als je weet van nou, dit kan nog wel eens spannend zijn, wil niet? 
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Zeggen dat je het niet? 
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Nee nee durft. 
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Een lid van een ander orkest waar hij nou dirigent van is. 
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En saxofoniste of ik die een paar lesjes wou geven op choker aan Sachs, Omdat. 
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Ja, nou, Dat is mijn vak, dus. 
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Ik weet niet. 
Farid 
Dat dat heel makkelijk te. 
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Ja, maar goed. 
Rob 
Maakt niet uit, verder details en dan? 
Rob 
Dan denk ik. Oh ja, leuk, Dat is goed en oja geef mijn telefoon, maar laat ze maar 
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En ja het moment dat ik hem dan een. 
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Lijn heb, dan gaat. 
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Er wel eens een beetje moe zal? 
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Ik dat wel doen? 
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En dan zeg ik, maar ja, denk. 
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Ja ja ja, Ik heb nou een afspraak, dus Ik ga. 
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Volgende week Natuurlijk, dus wat je voorheen? 
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Voorheen zou je ja, Ik heb heel lang geen lesgeven. Ik ben een fan. Ja, ontzettend 
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Ik echt helemaal helemaal door. 

Rob 
Het ziek van werd. 
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Echt overspannen en ja gewoon definitief mee gestopt. En nou heb ik sinds een 
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En dan nog kom je nog wel eens voor zijn verrassingen te staan? 
Begeleider Marco 
Ja, maar jij hebt wel een bepaalde balans in jezelf. 
Begeleider Marco 
Ken jij? 
Begeleider Marco 
Zo ver ben je al, hè? 
Rob 
Ja goed ja. 
Begeleider Marco 
En dat kunnen we bijvoorbeeld van een 20 jarige met autisme nog niet verwacht-
en. 
Farid 
Precies nee nee. 
Begeleider Marco 
Nee, Dat is nog 10 stappen te. 
Farid 
Ver en, daar is de focus voor mij inderdaad meer op hè de de waar jij al meer 
inderdaad waar jij al meer. 
Farid 
Letterlijk een soort van diamant bent geschade, zeg maar n. 
Rob 
Meer terugkijken ook. 
Farid 
Precies, maar is dat voor iemand die van 20 jaar of 18 jaar hè, waar ik Misschien wat 
meer ook nog op focus? 
Farid 
Is voor mij mijn onderzoek daar ook nog juist heel interessant om. 
Rob 
Die ervaring heb ik zelf niet, althans, Ik heb mijn ervaring met mezelf op die leefti-

jd, maar nog niet met de diagnose. Dus die kreeg was namelijk ja 130e. Ik weet niet 
meer precies. 
Farid 
Ja, Alleen zijn ze nu volgens mij. 
Farid 
Daar wel wat wat? 
Begeleider Marco 
Ja en nu zijn ze. Zijn we? 
Begeleider Marco 
Eerder in beeld, zeg maar inderdaad hè. En of dat altijd perse een voordeel is, weet 
ik ook niet, want de stickertjes een stickertje. 
Begeleider Marco 
Nou, voor sommigen zal het fijn zijn om te weten van Hé, nou valt alles op zijn 
plaats en de andere keer voelde het echt als een hele zware stempel die op zijn 
hoofd wordt gezet van hoor. 
Begeleider Marco 
Nou ben ik iemand met? 
Begeleider Marco 
Een beperking, en dan ga ik me. 
Begeleider Marco 
Ook zo gedragen, snap je dus? 
Begeleider Marco 
In je mate komt het voorbij. 
Rob 
A ja alle. 
Rob 
Dus ja, in ieder geval is het nou vanuit een diagnose is of vanuit dat je iemand zijn 
eigen eigen situatie een beetje begrijpt. 
Rob 
En dan wat begrip kan hebben voor een bepaalde manier van functioneren of 
problemen in functioneren, wat in ieder geval belangrijkste, want dat heb ik ook 
op de op de school is heel erg gemist Omdat Ik heb dus op een gegeven moment 
In de klas gezeten met Nederlandse les dat we uit een boek van Jan Wolkers op 
die leeftijd. 
Farid 
Ja ja. 
Rob 
Na wat Jan Wolkers. 
Rob 
Die leeftijd en dat ontwikkelingsstadium. 
Farid 
Ja ja. 
Rob 
Had de zon, roos van vlees ofzo als? 
Begeleider Marco 
Maar dat, Dit is ook de reden. 
Rob 
Waar ze nu zegt? 
Rob 
En dat dat je In de klas zit te lezen en dat mijn thuis situatie instabiel, is mijn vader 
ergens de psychische problemen heeft en dan dat ik dan mee moet lezen met ie-
mand anders die op dat moment aan het lezen is In de klas en dat de ene dwang 
gedachte de andere opvolgt in mijn hoofd dat ik geen flauw benul heb waar we 
mee bezig zijn In de klas en dat leraar dan zegt Robert Jan ga eens ver. 
Rob 
En dat er Niemand enig begrip heeft voor mij situatie op dat moment en dat er 
gewoon me kwalijk wordt genomen dat ik niet oplet gestoord en dat maak je dan 
allemaal mee volkomen gestoord. 
Farid 
Maar nu kun. 
Farid 
Je daar in? 
Rob 
De wereld om. 
Rob 
Niet ik, Ik ben probleem, Maar ik ben niet gestort de wereld om me heen is gestort 
ze het niet, weten er geen rekening mee houden, ja. 
Farid 
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Goedemiddag, maar voor mij is het nu ook interessant en nodig om. 
Rob 
Dat is ongelooflijk. 
Farid 
Met het onderzoek dat ik doe, juist? 
Farid 
Licht te geven op op op Mensen met a 6, dat het dat wij als als Mensen Zonder ass 
ass eigenlijk onszelf moeten aanpassen, ook wel aan een een. 
Farid 
Ja Ik wil niet zeggen aan jullie, maar laat ik het gewoon zeggen, Mensen met 
autisme. 
Rob 
Ja ik best een beetje kan helpen, is ook meegenomen. 
Farid 
Ja precies dus dus begrip ja juist Dat is het voor mij meer. Ik wil juist Laten zien hoe 
mooi Het is dat mijn sociaal bijvoorbeeld gewoon. 
Begeleider Marco 
Dit is een gericht. 
Farid 
Het conservatorium hebben afgemaakt en een optreden en die ja eigenlijk organ-
iseren, zeg maar. En dat soort dingen doen ja vrienden van mij toevallig die hele 
goeie vriend van mij die dichtbij me staat. 
Farid 
3 Masters heeft afgemaakt. Zijn thesis heeft afgemaakt, dus hè, dat zijn Alleen 
maar ja, Ik wil zeggen dat niet altijd een succesverhaal heeft, Maar dat het ook een 
hele mooie kant. 
Farid 
Heeft en die kunnen ook gewoon heel goed functioneren. Met die jongen ga ik 
ook gewoon opstappen en ga ik uit eten. 
Rob 
Ja weet ik, Ik ben even verhaal van. 
Rob 
In de klas met Nederlandse les, dat wel emotioneel even wat omhoog komt. 
Rob 
En ja naast autisme heb ik ook wel echt gewoon traumatische ervaring in mijn 
leven opgedaan. Echt hele nare situaties en zo gehad en dat zal ook niet voor u 
hetzelfde zijn, dus dat speelt er wel doorheen. 
Rob 
Ook nog, ja. 
Begeleider Marco 
Maar wat vind jij nu wel wat zo’n jonkie nog niet kan n? 
Begeleider Marco 
Ja, wat doe jij wat zo’n jonkie niet kan? 
Rob 
Nou bijvoorbeeld In het contact met iemand. 
Rob 
Even aangeven ja waar ik? 
Rob 
Heel praktisch in een gesprek, bijvoorbeeld van een precies sorry. Ik kon helaas de 
zin even niet volgen, want mijn gedachte. 
Rob 
Staat even in. 
Farid 
De weg, dat deed je net ook. 
Farid 
Heel goed bij mij. 
Begeleider Marco 
Maar jij durft ook Als je ergens naar toe gaat, dan zeggen. 
Begeleider Marco 
Wie je bent. 
Begeleider Marco 
Ja met al jouw goede en slechte kanten en ook waar je. 
Begeleider Marco 
Last van hebt. 
Begeleider Marco 
Voor jou, voor jou is dat geen probleem meer. 
Rob 
Behalve die ene keer dat Ik had gekozen om het niet te doen en dat werkte. 

Rob 
Dus uniek. 
Begeleider Marco 
Endat weet ik, dat werkte niet? 
Farid 
Niet, nee. 
Begeleider Marco 
Ja mag ik dat kunnen we bijvoorbeeld van zo’n? 
Begeleider Marco 
Jonkie, die gaat dat niet? 
Begeleider Marco 
Doen, nee, die zal niet gaan zeggen. 
Begeleider Marco 
Van goh, Ik ben Pietje. 
Begeleider Marco 
Ik heb pas. 
Begeleider Marco 
Hier heb ik moeite mee. 
Rob 
Nee nee. 
Begeleider Marco 
Gaat hij niet doen? Nee. 
Begeleider Marco 
Hè, dus het vergt ook van ons. 
Rob 
Dat is ook een verte, is ook een vaardigheid. 
Rob 
Die moet leren Natuurlijk. 
Begeleider Marco 
Ja, jij hebt niet geleerd, jij doet dat gewoon, maar ook vanuit de maatschappij 
moeten we daar veel meer van openstaan en begrip voor. 
Begeleider Marco 
Hebben en ook. 
Begeleider Marco 
Proberen te luisteren te kijken naar die ander van hé, maar ook gewoon. 
Begeleider Marco 
Durven te benoemen. 
Rob 
Ik probeer ook weer eens druk bij mezelf weg te halen. Voorbeeld, harmonieorkest 
een ja, dus praat straks partij die ze behoorlijk lastig. 
Farid 
Heel lastig, vind ik zelf. 
Rob 
Maar die nou die die noten zijn ook. 
Rob 
Lastig Nederlands instrument is niet Alleen. 
Rob 
Er is gewoon het moeilijk. 
Rob 
En ja, dan zit er iets in wat op dat moment niet goed lukt. En dan. 
Rob 
Zeg ik, van tevoren loop ik even naar die gaat van. Ja, Ik heb nog geen voorbereid-
ing of nauwelijks voorbereiding gehad van. 
Rob 
Ik moet even niet te veel van me verwachten avond en dan haal ik die druk bij 
mezelf, even weg voor, want anders dan. 
Begeleider Marco 
Precies precies. 
Rob 
Als ik de ambitieus ga zitten wezen en dan raak ik verstrikt en dan. 
Rob 
Lig ik helemaal uit? 
Farid 
Maar wat je nu aangeeft dat stukje zelfkennis en dat je jezelf dan eigenlijk open en 
bloot stelt, Dat is hetgeen wat ik juist los wil maken en dat ik. 
Farid 
Dat juist. 
Farid 

Positief wil veranderen of positief wil beïnvloeden of in ieder geval wil beïnvloeden. 
Beide inderdaad, wat Marco wel zegt bij de jonkies dat zij, wanneer ze op jouw 
leeftijd zijn. 
Farid 
Er hetzelfde mee om kunnen gaan of beter of hè? Ja inderdaad of of in principe 
inderdaad inderdaad juist en dat en dat probeer ik dus te halen met de prototypes 
die ik doe. 
Farid 
Doe het snel. 
Begeleider Marco 
100 heel veel trauma’s. 
Farid 
Ook wanneer ze dus werken met kleuren, wat maakt het vrij? Niet Alleen met 
kleuren, maar bijvoorbeeld die brain blocks. 
Farid 
Wat ik te horen kreeg dat dat Misschien iets los kan maken, dus ik probeer gewoon 
verschillende facetten bij elkaar te voegen. 
Farid 
Ja en die component dreven ja en inderdaad ja. 
Farid 
Ik kon nog wel een uur met je doorpraten en Ik vind het ook. Ik zou het ook heel 
fijn vinden om nog 1 keer 1 gesprek met je te hebben en dan kan ik Misschien mijn 
eerstvolgende prototype al bij je voorleggen die al wel. 
Farid 
Serieuzer is qua coderen en et cetera et cetera, Maar dat zal ik even met Marco 
nog. 
Farid 
Voorleggen, maar dan? 
Begeleider Marco 
En hoeveel Mensen je ook, je hebt wel een aantal hoor die oefenen. 
Farid 
Houden we nog? 
Farid 
Ja ja precies en Ik denk dat het Misschien ook heel tof zou zijn Als je dat bij ons 
beide op school zou kunnen. 
Farid 
Uitproberen als dat niet het geval is, dan kunnen we eventueel hier ook een keer 
proberen. 
Rob 
Ja Ik ben. 
Rob 
Mobiel dus Ik kan ook wel komen. 
Farid 
Overal ja ja, Maar dat is in ieder geval. 
Begeleider Marco 
Maar ik hoor je nog wel een auto. 
Begeleider Marco 
Vol met autisten. 
Farid 
Ja, Dat is wel heel gezellig. Ja ja, Dat is heel gezellig. 
Begeleider Marco 
Ja, Ik heb nog een paar van mij nemen, wilde toch nog mee. 
Begeleider Marco 
Andres niet, die had ik gevraagd, maar die die. 
Rob 
En dan, wil jij bepaalde dingen gewoon uitproberen of wil je? 
Farid 
Ik, ik zal hem eerst even stop zetten. 
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Ja ja zeker. 
Begeleider Marco 
Hè, dus Het is niet zo dat het Alleen maar voor jezelf gericht is. Dan voelt je ook 
beter Als je de ander. 
Begeleider Marco 
Iets mee kunt geven? 
Rob 
Ja dat inderdaad. 
Begeleider Marco 
Vinden ook belangrijk. Ja, daar haal jij ook weer een bepaalde voldoening uit 
voldoening en acceptatie en van alles uit hè voor jezelf. 
Rob 
We dus ook Als ik Ik ben ook ja, als als muziek is opgeleid en en docent. 
Rob 
Dus dat heb ik ook Als ik iemand leer saxofoon spelen, dus dat ook leuk als. 
Rob 
Je iemand vooruit kan helpen? 
Rob 
Zeg maar. 
Begeleider Marco 
En, Dat is een vind ik wel een heel belangrijk element, want Dat is niet alle Mensen 
met autisme gegeven. 
Begeleider Marco 
Nee om dat te durven doen? 
Begeleider Marco 
Jij gaat het niet uit de weg? 
Begeleider Marco 
Absoluut niet. 
Rob 
Nee ik, Ik heb genoeg momenten dat ik mezelf niet In de. 
Rob 
Weg zit Omdat ik dat kan, ja? 
Begeleider Marco 
Maar ook Als je weet van nou, dit kan nog wel eens spannend zijn, wil niet? 
Begeleider Marco 
Zeggen dat je het niet? 
Rob 
Nee nee durft. 
Begeleider Marco 
Je hebt het denken hè aan te gaan. 
Rob 
Ja ja, en het gekste Mensen op gekste momenten vind ik iets spannends waar ik 
van tevoren Misschien niet verwacht zou hebben. 
Rob 
Dat had ik nou? 
Rob 
Dus onlangs belde een een oud dirigent van harmonieorkest, werk weer lid van 
bent waar ik bij zit. 
Rob 
En die heb ik. 
Rob 
Echt op zijn minst 15 jaar niet gezien 5 jaar geleden voor het laatst gezien. 
Rob 
Nee ja. 
Rob 
En die doen was ik in Drunen om de carnavalskrant rond te brengen en toen ging 
de telefoon was, zegt Pijpers, minstens 15 jaar niet zien. 
Farid 
Oh nee, die ben je ook alweer. Ja. 
Rob 
Leuk? Ja, zijn stem was. 
Rob 
Nog precies hetzelfde, dus heel herkenbaar. 
Rob 
En coach Anne of ik een? 
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Rob 
Een lid van een ander orkest waar hij nou dirigent van is. 
Rob 
En saxofoniste of ik die een paar lesjes wou geven op choker aan Sachs, Omdat. 
Farid 
OEF, Dat is wel. 
Rob 
Ja, nou, Dat is mijn vak, dus. 
Farid 
Oh, dat vind Ik vind dat altijd een heel lastig instrument dat ik het zo zie. 
Rob 
Oké ja je hoort hem Misschien vaker valse zuiver. 
Farid 
Ik weet niet. 
Farid 
Dat dat heel makkelijk te. 
Rob 
Ja, Het is heel leuk. Zijn ja de hoogte, ja. 
Rob 
Maar ja, Het is ook een instrument wat Het is wat lastiger om goed te bouwen, dus 
Er zijn meer valse als altsax iets makkelijker te maken met minder gauw heel vals 
te praten is eerder vals. 
Rob 
Ja, maar goed. 
Rob 
Maakt niet uit, verder details en dan? 
Rob 
Dan denk ik. Oh ja, leuk, Dat is goed en oja geef mijn telefoon, maar laat ze maar 
bellen. 
Rob 
En ja het moment dat ik hem dan een. 
Rob 
Lijn heb, dan gaat. 
Rob 
Er wel eens een beetje moe zal? 
Rob 
Ik dat wel doen? 
Rob 
En dan zeg ik, maar ja, denk. 
Rob 
Ja zeg. 
Rob 
Maar ja, en dan merk ik met name dat ik snachts of een beetje droom, of dat ik 
dan onzeker me onzeker over voel. 
Farid 
Ja ja. 
Rob 
Haha, dat heb ik dan meeste in mijn slaap s nachts dat ik dat dat gevoel naar 
boven komt van onzekerheid. Heel gek. 
Farid 
En er daarna wel door Laten gaan aan kijk. 
Rob 
Ja ja ja, Ik heb nou een afspraak, dus Ik ga. 
Farid 
Volgende week Natuurlijk, dus wat je voorheen? 
Rob 
Voorheen zou je ja, Ik heb heel lang geen lesgeven. Ik ben een fan. Ja, ontzettend 
afgeknapt. 
Rob 
Ik echt helemaal helemaal door. 
Rob 
Het ziek van werd. 
Rob 
Echt overspannen en ja gewoon definitief mee gestopt. En nou heb ik sinds een 
paar maanden geef ik weer een ja een meisje les ja net net geen basisschool meer 
is nou 13. 
Rob 
Ja gewoon een goede kennis, zijn kleindochter vroeg hij of ik of die les wel geef ik 

ja nou, dat leek me eigenlijk. 
Farid 
Hoi tof. 
Rob 
Wel leuk. 
Rob 
Dus ja, Dat is ook maar een leerling in goede omstandigheden. 
Rob 
En ja. 
Rob 
Daar voel ik me niet meer onzeker over. 
Rob 
Gaat goed. 
Rob 
Maar ja, die onzekerheid kwam toch? 
Rob 
Weer opnieuw even naar boven. 
Rob 
Maar dat gaat nou alweer goed. 
Farid 
Dus in ieder geval echt heel goed om te horen, toch? Ja, ik, Ik heb nog. 
Begeleider Marco 
Ik denk ook dat dat ook komt. 
Begeleider Marco 
Door je levenservaringen die je inmiddels. 
Begeleider Marco 
Hebt opgedaan. 
Begeleider Marco 
Je hebt een hele goede zelfkennis. 
Begeleider Marco 
En dan nog kom je nog wel eens voor zijn verrassingen te staan? 
Begeleider Marco 
Ja, maar jij hebt wel een bepaalde balans in jezelf. 
Begeleider Marco 
Ken jij? 
Begeleider Marco 
Zo ver ben je al, hè? 
Rob 
Ja goed ja. 
Begeleider Marco 
En dat kunnen we bijvoorbeeld van een 20 jarige met autisme nog niet verwacht-
en. 
Farid 
Precies nee nee. 
Begeleider Marco 
Nee, Dat is nog 10 stappen te. 
Farid 
Ver en, daar is de focus voor mij inderdaad meer op hè de de waar jij al meer 
inderdaad waar jij al meer. 
Farid 
Letterlijk een soort van diamant bent geschade, zeg maar n. 
Rob 
Meer terugkijken ook. 
Farid 
Precies, maar is dat voor iemand die van 20 jaar of 18 jaar hè, waar ik Misschien wat 
meer ook nog op focus? 
Farid 
Is voor mij mijn onderzoek daar ook nog juist heel interessant om. 
Rob 
Die ervaring heb ik zelf niet, althans, Ik heb mijn ervaring met mezelf op die leefti-
jd, maar nog niet met de diagnose. Dus die kreeg was namelijk ja 130e. Ik weet niet 
meer precies. 
Farid 
Ja, Alleen zijn ze nu volgens mij. 
Farid 
Daar wel wat wat? 
Begeleider Marco 
Ja en nu zijn ze. Zijn we? 

Begeleider Marco 
Eerder in beeld, zeg maar inderdaad hè. En of dat altijd perse een voordeel is, weet 
ik ook niet, want de stickertjes een stickertje. 
Begeleider Marco 
Nou, voor sommigen zal het fijn zijn om te weten van Hé, nou valt alles op zijn 
plaats en de andere keer voelde het echt als een hele zware stempel die op zijn 
hoofd wordt gezet van hoor. 
Begeleider Marco 
Nou ben ik iemand met? 
Begeleider Marco 
Een beperking, en dan ga ik me. 
Begeleider Marco 
Ook zo gedragen, snap je dus? 
Begeleider Marco 
In je mate komt het voorbij. 
Rob 
A ja alle. 
Rob 
Dus ja, in ieder geval is het nou vanuit een diagnose is of vanuit dat je iemand zijn 
eigen eigen situatie een beetje begrijpt. 
Rob 
En dan wat begrip kan hebben voor een bepaalde manier van functioneren of 
problemen in functioneren, wat in ieder geval belangrijkste, want dat heb ik ook 
op de op de school is heel erg gemist Omdat Ik heb dus op een gegeven moment 
In de klas gezeten met Nederlandse les dat we uit een boek van Jan Wolkers op 
die leeftijd. 
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Die leeftijd en dat ontwikkelingsstadium. 
Farid 
Ja ja. 
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Had de zon, roos van vlees ofzo als? 
Begeleider Marco 
Maar dat, Dit is ook de reden. 
Rob 
Waar ze nu zegt? 
Rob 
En dat dat je In de klas zit te lezen en dat mijn thuis situatie instabiel, is mijn vader 
ergens de psychische problemen heeft en dan dat ik dan mee moet lezen met ie-
mand anders die op dat moment aan het lezen is In de klas en dat de ene dwang 
gedachte de andere opvolgt in mijn hoofd dat ik geen flauw benul heb waar we 
mee bezig zijn In de klas en dat leraar dan zegt Robert Jan ga eens ver. 
Rob 
En dat er Niemand enig begrip heeft voor mij situatie op dat moment en dat er 
gewoon me kwalijk wordt genomen dat ik niet oplet gestoord en dat maak je dan 
allemaal mee volkomen gestoord. 
Farid 
Maar nu kun. 
Farid 
Je daar in? 
Rob 
De wereld om. 
Rob 
Niet ik, Ik ben probleem, Maar ik ben niet gestort de wereld om me heen is gestort 
ze het niet, weten er geen rekening mee houden, ja. 
Farid 
Goedemiddag, maar voor mij is het nu ook interessant en nodig om. 
Rob 
Dat is ongelooflijk. 
Farid 
Met het onderzoek dat ik doe, juist? 
Farid 
Licht te geven op op op Mensen met a 6, dat het dat wij als als Mensen Zonder ass 
ass eigenlijk onszelf moeten aanpassen, ook wel aan een een. 

Farid 
Ja Ik wil niet zeggen aan jullie, maar laat ik het gewoon zeggen, Mensen met 
autisme. 
Rob 
Ja ik best een beetje kan helpen, is ook meegenomen. 
Farid 
Ja precies dus dus begrip ja juist Dat is het voor mij meer. Ik wil juist Laten zien hoe 
mooi Het is dat mijn sociaal bijvoorbeeld gewoon. 
Begeleider Marco 
Dit is een gericht. 
Farid 
Het conservatorium hebben afgemaakt en een optreden en die ja eigenlijk organ-
iseren, zeg maar. En dat soort dingen doen ja vrienden van mij toevallig die hele 
goeie vriend van mij die dichtbij me staat. 
Farid 
3 Masters heeft afgemaakt. Zijn thesis heeft afgemaakt, dus hè, dat zijn Alleen 
maar ja, Ik wil zeggen dat niet altijd een succesverhaal heeft, Maar dat het ook een 
hele mooie kant. 
Farid 
Heeft en die kunnen ook gewoon heel goed functioneren. Met die jongen ga ik 
ook gewoon opstappen en ga ik uit eten. 
Rob 
Ja weet ik, Ik ben even verhaal van. 
Rob 
In de klas met Nederlandse les, dat wel emotioneel even wat omhoog komt. 
Rob 
En ja naast autisme heb ik ook wel echt gewoon traumatische ervaring in mijn 
leven opgedaan. Echt hele nare situaties en zo gehad en dat zal ook niet voor u 
hetzelfde zijn, dus dat speelt er wel doorheen. 
Rob 
Ook nog, ja. 
Begeleider Marco 
Maar wat vind jij nu wel wat zo’n jonkie nog niet kan n? 
Begeleider Marco 
Ja, wat doe jij wat zo’n jonkie niet kan? 
Rob 
Nou bijvoorbeeld In het contact met iemand. 
Rob 
Even aangeven ja waar ik? 
Rob 
Heel praktisch in een gesprek, bijvoorbeeld van een precies sorry. Ik kon helaas de 
zin even niet volgen, want mijn gedachte. 
Rob 
Staat even in. 
Farid 
De weg, dat deed je net ook. 
Farid 
Heel goed bij mij. 
Begeleider Marco 
Maar jij durft ook Als je ergens naar toe gaat, dan zeggen. 
Begeleider Marco 
Wie je bent. 
Begeleider Marco 
Ja met al jouw goede en slechte kanten en ook waar je. 
Begeleider Marco 
Last van hebt. 
Begeleider Marco 
Voor jou, voor jou is dat geen probleem meer. 
Rob 
Behalve die ene keer dat Ik had gekozen om het niet te doen en dat werkte. 
Rob 
Dus uniek. 
Begeleider Marco 
Endat weet ik, dat werkte niet? 
Farid 
Niet, nee. 
Begeleider Marco 
Ja mag ik dat kunnen we bijvoorbeeld van zo’n? 

Begeleider Marco 
Jonkie, die gaat dat niet? 
Begeleider Marco 
Doen, nee, die zal niet gaan zeggen. 
Begeleider Marco 
Van goh, Ik ben Pietje. 
Begeleider Marco 
Ik heb pas. 
Begeleider Marco 
Hier heb ik moeite mee. 
Rob 
Nee nee. 
Begeleider Marco 
Gaat hij niet doen? Nee. 
Begeleider Marco 
Hè, dus het vergt ook van ons. 
Rob 
Dat is ook een verte, is ook een vaardigheid. 
Rob 
Die moet leren Natuurlijk. 
Begeleider Marco 
Ja, jij hebt niet geleerd, jij doet dat gewoon, maar ook vanuit de maatschappij 
moeten we daar veel meer van openstaan en begrip voor. 
Begeleider Marco 
Hebben en ook. 
Begeleider Marco 
Proberen te luisteren te kijken naar die ander van hé, maar ook gewoon. 
Begeleider Marco 
Durven te benoemen. 
Rob 
Ik probeer ook weer eens druk bij mezelf weg te halen. Voorbeeld, harmonieorkest 
een ja, dus praat straks partij die ze behoorlijk lastig. 
Farid 
Heel lastig, vind ik zelf. 
Rob 
Maar die nou die die noten zijn ook. 
Rob 
Lastig Nederlands instrument is niet Alleen. 
Rob 
Er is gewoon het moeilijk. 
Rob 
En ja, dan zit er iets in wat op dat moment niet goed lukt. En dan. 
Rob 
Zeg ik, van tevoren loop ik even naar die gaat van. Ja, Ik heb nog geen voorbereid-
ing of nauwelijks voorbereiding gehad van. 
Rob 
Ik moet even niet te veel van me verwachten avond en dan haal ik die druk bij 
mezelf, even weg voor, want anders dan. 
Begeleider Marco 
Precies precies. 
Rob 
Als ik de ambitieus ga zitten wezen en dan raak ik verstrikt en dan. 
Rob 
Lig ik helemaal uit? 
Farid 
Maar wat je nu aangeeft dat stukje zelfkennis en dat je jezelf dan eigenlijk open en 
bloot stelt, Dat is hetgeen wat ik juist los wil maken en dat ik. 
Farid 
Dat juist. 
Farid 
Positief wil veranderen of positief wil beïnvloeden of in ieder geval wil beïnvloeden. 
Beide inderdaad, wat Marco wel zegt bij de jonkies dat zij, wanneer ze op jouw 
leeftijd zijn. 
Farid 
Er hetzelfde mee om kunnen gaan of beter of hè? Ja inderdaad of of in principe 
inderdaad inderdaad juist en dat en dat probeer ik dus te halen met de prototypes 
die ik doe. 
Farid 

Doe het snel. 
Begeleider Marco 
100 heel veel trauma’s. 
Farid 
Ook wanneer ze dus werken met kleuren, wat maakt het vrij? Niet Alleen 
met kleuren, maar bijvoorbeeld die brain blocks. 
Farid 
Wat ik te horen kreeg dat dat Misschien iets los kan maken, dus ik probeer 
gewoon verschillende facetten bij elkaar te voegen. 
Farid 
Ja en die component dreven ja en inderdaad ja. 
Farid 
Ik kon nog wel een uur met je doorpraten en Ik vind het ook. Ik zou het ook 
heel fijn vinden om nog 1 keer 1 gesprek met je te hebben en dan kan ik Miss-
chien mijn eerstvolgende prototype al bij je voorleggen die al wel. 
Farid 
Serieuzer is qua coderen en et cetera et cetera, Maar dat zal ik even met 
Marco nog. 
Farid 
Voorleggen, maar dan? 
Begeleider Marco 
En hoeveel Mensen je ook, je hebt wel een aantal hoor die oefenen. 
Farid 
Houden we nog? 
Farid 
Ja ja precies en Ik denk dat het Misschien ook heel tof zou zijn Als je dat bij 
ons beide op school zou kunnen. 
Farid 
Uitproberen als dat niet het geval is, dan kunnen we eventueel hier ook een 
keer proberen. 
Rob 
Ja Ik ben. 
Rob 
Mobiel dus Ik kan ook wel komen. 
Farid 
Overal ja ja, Maar dat is in ieder geval. 
Begeleider Marco 
Maar ik hoor je nog wel een auto. 
Begeleider Marco 
Vol met autisten. 
Farid 
Ja, Dat is wel heel gezellig. Ja ja, Dat is heel gezellig. 
Begeleider Marco 
Ja, Ik heb nog een paar van mij nemen, wilde toch nog mee. 
Begeleider Marco 
Andres niet, die had ik gevraagd, maar die die. 
Rob 
En dan, wil jij bepaalde dingen gewoon uitproberen of wil je? 
Farid 
Top, dan zet ik de recorder uit. 
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Interview test persoon 2 (persoon met syndroom 
van asperger “A.S.S.”)   

Mar interview persoon met A.S.S. syndroom van asperger
Transcriptie 

Farid 
Ja dan zet ik hem hem en volgens mij, ja. 
Farid 
Dan beginnen we. Ik had dus een paar vragen opgesteld. 
Farid 
En, deze vraag is eigenlijk heel gebaseerd op wat ik. 
Farid 
Eigenlijk al heb. 
Farid 
Van onderzoek en wat ik met Marco heb besproken? 
Farid 
En dan heb ik eigenlijk een beetje leidende vraag naar een een eind uit uiteindeli-
jke prototype, zeg maar waarbij ik dus iemand zou kunnen helpen met ASS dat 
Dat is wat het uiteindelijke. 
Farid 
Jouw doel één van die vragen is dan, waar zou je meer behoefte aan hebben om je 
zelfbeeld een soort van uplifting te geven? Dus je een onzekere tijden dat je die je 
Misschien ervaart, wat heb je eigenlijk nodig om om? 
Farid 
Ja om een soort van meer zekerheid te creëren eigenlijk. 
Mar 
Mijn meedraaien In de maatschappij en een goede ervaring. 
Farid 
Ja gewoon ja. 
Mar 
Nee, nou thuis, je bent Niemand gedood in dingen, en dat zit. 
Mar 
Dus en Als je dan iets gaat doen en iets lukt me, dan geeft een positief gevoel. 
Mar 
Dus Dat is vooral bij mij heel specifiek wat helpt en dan wel maatschappelijk en 
sociaal gezien ook onder de Mensen komt, want. 
Mar 
Ja, ik zie bijna nooit Niemand en dan is het niet leuk. 
Farid 
En zijn er dingen die je dan moeilijk vindt of wordt als moeilijk ervaren of om met 
Mensen te komen. 
Mar 
Ja, Ik ben anders. 
Mar 
N dat we in. 
Mar 
Het verkoeling kalfjes gesprekken zullen niks merken In de eerste. Ja, Dat is hem 
leert kennen en gewoon gezellig op straat een. 
Mar 
Praatje maken. 
Mar 
Maar ga je dieper mij én ga je dus meneer maar beter kennen? Ja, dan komt alles 
naar boven aan Mensen nog de moeite mee. 
Farid 
Oké oké. 
Mar 
Dus ja dat. 
Farid 
Oké nou Misschien meteen een goede brug naar de volgende vraag die ik me 
dan eigenlijk ook wel afvraag, wanneer voel je je dan eigenlijk het meest zeker en 
wanneer juist weer niet zeg maar welkom, oké. 
Mar 
Eigenlijk nooit. 
Mar 
Alles wat je gaat doen is onzeker en zet voor mij potentieel gevaar. Dat klinkt Miss-
chien heel raar, Maar ik heb heel veel getraind door. 
Farid 
Nou niks Pieter. Ja. 
Mar 
En Ik heb voordat Ik kan zeggen, Ik ga het woord door het bos, een stukje fietsen 

om lekker rustig te worden. 
Mar 
Maar ja, dank Je moet ik er een hoop Mensen, Je kunt dingen doen, Je kunt 
dingen zeggen, je kan dingen die situaties tegenkomen, Maar ik kan iemand 
tegenkomen van tevoren niet, dus voor mij zit er altijd een soort spanning van. 
Farid 
Hier doen. 
Mar 
Ja, wat gaat er? 
Mar 
Gebeuren wat ik buitengewoon, want Ik heb het in een in die in die ene kant heel 
veel aan Mensen, maar aan de andere kant ook helemaal niks. 
Mar 
Dus Dat is een dubbele deur. Je kan ze niet luchten of zien, maar. 
Farid 
Eraan oké. 
Mar 
Ik heb ze wel nodig. 
Farid 
Ja precies, maar dan is dat Misschien meer op een milde. 
Farid 
Vorm dan of. 
Mar 
Ja gewoon één op één contact of 2 3, maar zo gaat de groep gaat worden dan 
lekker, vind ik. 
Farid 
Ja juist. 
Farid 
Weg dus eigenlijk meer met vertrouwde Mensen die ook. 
Mar 
Ja precies en die niet meer kennen en die kunnen lezen schrijven moet begrijpen 
wat er in. 
Mar 
Mijn hoofd omgaat, want. 
Farid 
Oké, dat vind ik een interessant. 
Mar 
Dat is heel belangrijk, want ja, AZ dat is niet heel maatschappelijk geaccepteerd. 
Om even zo bekend weet je wel, maar autisme zegt, dan denk ik aan alles per 
groep en of van vroeger? Ja. 
Farid 
Ja ja. 
Mar 
Maar dat is niet zo. Anders is nu een verzamelnaam moment voor Iedereen nog 
wat aan je hebt 100 verschillende en dan zie ik zelf ook. 
Mar 
Ben, Toen ik een cliënt maken geweest, ook dingen, ja, dus je ziet hoe die jonge-
man leeft en gaten denk ik, hoe lang weet je wel? Zou ik niet kunnen? 
Mar 
Ja, Als je kijkt hoe Ik wil leven, Ik heb het eigenlijk prima voor mekaar. Ik wil nog te 
****** 
Mar 
Snap je dus ja met dus. Je kunt alles wel hebben, maar Mensen storten sleutel tot. 
Mar 
Hier gewoon waardig, ja? 
Mar 
Voelen en zou vertrouwen hebben en ook dingen kunnen gaan doen wat In het 
meegaat Als ik een soort van back up veiligheid die de controle kan overnemen. 
Die situatie anders kan inschatten Als ik Mensen gehad. 
Mar 
Kan kan leiden tot zo zijn, dus. 
Farid 
Oké interessant en tof dat je daar zo open over bent. Ja nee, dat vind ik. 
Mar 
Ja, Ik ben een jongen. 
Farid 
Fijn vind ik echt heel fijn. 
Mar 

Was voor de overname van. 
Farid 
Ik weet het. 
Begeleider Marco 
Ik weet wie ik moet benaderen, dit zijn. 
Farid 
Ja precies. 
Farid 
En welke situaties heb je dan wel weer? Heel veel zelfvertrouwen is dat wanneer je. 
Mar 
Dingen vaak hebben gedaan, dus voor Ik heb voor het Huis wat jij geschilderd van 
binnen, ja, dan. 
Farid 
OK. 
Mar 
Begin je, hè? 
Mar 
Vrij onzeker begin. 
Mar 
Je eraan, en dan moet dat en dan? 
Farid 
Hmmm ja. 
Mar 
Gaat het een? 
Mar 
Keertje mis en, dan heb gegeven, vind je. 
Mar 
Je draai, en dan lukt het. 
Mar 
Dan is het leuk om te doen. Ook dan ga ik graag schilderen. Dan ga ik graag 
schuren en met de mountainbike wat ik doe eigenlijk de hele tijd niet gedaan ben. 
Mar 
Ik gaan opbouwen en begint. Wordt het leuk en dan krijg je het zelfvertrouwen 
in. Je merkt dat door de week Niemand op de route zijn eigenlijk, dus Je kunt 
gewoon een rondje fietsen en dat soort dingen dus ja, dan wordt het fijn om. 
Farid 
OK. 
Farid 
Oh oke. 
Mar 
Te doen, dan ga ik het ook vaker doen, dus simpel werkt het. 
Farid 
Oké dus iets wat je al vaker in je leven hebt gedaan is, geeft jou eigenlijk het 
meeste zekerheid. 
Mar 
Maar het kan ook net zo snel. 
Mar 
Weer terugzetten. 
Farid 
Ah Oke. 
Mar 
Een negatieve ervaring. 
Mar 
Hoe je onderwerp of ergere Mensen, of iets wat. 
Mar 
Er gebeurt, dan kan ik Zonder meer van worden dat. 
Mar 
Ik weer terug? Stap. 
Mar 
En dan vanaf blijf wordt het dan weer te gevaarlijk wordt Omdat mij ook een tijd 
Energy en vooral een moeite kost, dan weer mijn eigen rust houden en terug te 
krijgen en sociaal maatschappelijk geaccepteerd te blijven doen. Want ja, wat een 
flapuit kunnen dag naar buiten, maar niet In de rij. 
Mar 
Ja, voor mij is het normaalste zaak van de wereld, maar voor. 
Mar 
Andere Mensen die. 
Mar 

Denken gelijk van? 
Mar 
Ik loop weg met een boogje meer. 
Mar 
Dat snap ik enerzijds wel, maar. 
Farid 
Ja, Maar dat heb je ervaart of is. 
Mar 
Ja ja, echt waar. Ik regelmatig tegenkom ik in discussies buiten met Mensen. Dan 
reageer ik heel fel, Maar ik eerst met. 
Farid 
Dat meer oké. 
Mar 
Emotie, Ik heb die remming niet, dus dan is het, dan pik ik uit mijn hoofd. Die 
praat eigenlijk er. 
Mar 
Niet meer uit. 
Mar 
En dan daarna een paar minuten voor ik rustig, en dan kom ik weer tot zin in. Maar 
ja, dan krijg je dus die maatschappelijke terug. 
Mar 
Ga je voelen dat je eigenlijk moet verantwoorden, hè? Want Als ik niks zeg tegen 
zo iemand en ik loop gewoon weer door, zal niet de. 
Mar 
Rest van mijn leven aankijken? 
Mar 
Als hij. 
Mar 
Associate close ook terwijl je dat niet bent. Ik reageer met alle goede bedoelingen 
reageren ik maar. 
Farid 
O ja, terwijl je dat niet niet, nee. 
Mar 
Omdat ik die remming niet? 
Mar 
Hebt, moet er heel. 
Mar 
Alles uit en dat kan. Op dat moment hebben we het zelf niet In de gaten, dan 
gebeurt dat, maar blijken paar. 
Mar 
Minuten daarna komt het besef weer. 
Farid 
O ja. 
Mar 
N als. 
Mar 
Dat was niet zo handig. 
Mar 
Weetje? Ik was een soort. 
Farid 
Ja ja. 
Mar 
Van bijzin, hè? En dan weet ik normale situatie wel. 
Mar 
Toen gebeurd is dat explosie geweest, dat ik niks mis van. 
Mar 
Blanco, maar dan moet ik zo iemand. 
Mar 
Van mijn gevoel bij uitleggen? 
Mar 
Ik heb problemen wat dingen waardoor ik zo reageerde. Hij neemt niet te zwaar 
en. 
Mar 
Dan begrijpen Mensen vaak. 
Mar 
Ofwel, maar ja, het kost mij veel Omdat Energy. 
Mar 
Terwijl ja, Ik kan ook niet. 

Mar 
Zien maar zo geboren ben? 
Farid 
Ja oke nee is. 
Mar 
In het, Ik heb er zwaar door hebben, kunnen Mensen buiten niet zien. Die zien wij 
gewoon een normale kerel lopen. 
Mar 
Ziet maar hier zitten, want ik zeg van, Ik ben mijn. 
Mar 
Pensioen zitten maar aan. 
Mar 
Te kijken. 
Mar 
Ja jij bent ja, Ik ben afgekeurd 100% zeg, ik mag helemaal niks meer. 
Mar 
Duren dit moment. 
Mar 
Ja, die prima eruit jongen Zonder gozers. 
Mar 
Ja een bovenkamer krijgt. 
Farid 
Is complete kelder ja. 
Mar 
Daar kunnen Mensen niet snappen Als je het zelf niet ervaren hebt, zelfs depressief 
geworden of psychische problemen hebben of zware drugs hebben gezeten. 
Mar 
Al die gevoelens Als je dat niet hebt ervaren in je leven. Naar mijn mening kun je 
alle goede intenties kun je proberen iemand te helpen, maar je zult nooit weten. 
Diegene voelt. 
Farid 
Nee 100% ben ik het? 
Farid 
Met je eens? Dat is ja. 
Farid 
Wanneer, wat voel je eigenlijk op momenten wanneer je zelfbeeld zeg maar en 
niet eigenlijk optimaal is? Dus wat kan je dan ervaren? Is dat? 
Farid 
Dan oké ja. 
Mar 
Onzekerheid, angst, een beetje depressiviteit ook je dan erbij, want de doelloos en 
heeft mijn zin niks. Alles is groot en je hem zo te zeggen en dan ga je maar zitten 
naar je het doen en dan is het vervelen dan gaat je hoofd met je aan de haal, Maar 
dat is het schets stilzitten. 
Mar 
Gaat je hoofd en dan verlies je toch wel op een gegeven moment. Je kunt wel een 
beuken er continu buiten te gaan dingen te doen. 
Mar 
Maar op een gegeven moment zien en dan werd ie gewoon te pakken. Dan moet 
je uit de sleur breken en dan kan ik Alleen ikzelf. 
Mar 
Maar dat is ook mijn met hulp van maken of mijn vriendin of dit Als je vrienden 
hebt en die mainport kunnen trekken. We gaan lekker naar buiten of dit. 
Mar 
Of dat ik voor mezelf naar buiten slepen? 
Mar 
Als iemand niet lekker in zijn vel zit, het moeilijk is voor diegene is het. 
Mar 
Om uit zichzelf naar buiten te komen. 
Mar 
Ze trekt mij heel erg een wissel op mijn. 
Farid 
Leven altijd en is die. 
Farid 
Die zekere moment is dat meer. 
Farid 
Wanneer je bijvoorbeeld thuis bent, zeg maar dus in je eigen leefomgeving, of is 
dat juist meer, hè? 

Farid 
Nee oké ja. 
Mar 
Als je thuis is veilig, hè? En buiten is is dus mooi In de natuur van die prachtig, 
maar Natuurlijk mee eens, Maar het blijft de wijde wereld en Ik kan niet voor 
Iedereen bepalen hoe wat. 
Mar 
En, Ik heb heel veel meegemaakt dat ik heel veel Mensen kennis heb van 
Mensen eigenlijk van afstand uit kan lezen van wie wat waar en hoe en dat 
klopt 9 van de 10 keer ook. En daar kan ook heel veel situaties terecht. 
Mar 
Maar soms had je verkeerd al. 
Farid 
Precies oké dus bewust stel dat er dus iets zou worden ontworpen, dan zou 
dat heel fijn zijn Als je dat vanuit huis zou kunnen gebruiken waarin je al op 
een vrije en veilige omgeving bent. 
Mar 
Ja in principe wel ja. 
Farid 
Oke Oke Tof. 
Begeleider Marco 
Ja dan. 
Begeleider Marco 
Zou het dan ook gebruik kunnen worden van wat ik hè de GEO, Ik weet waar 
jouw behoefte. 
Begeleider Marco 
Soms zit je Energy hoog. 
Mar 
Ja met soms het. 
Begeleider Marco 
Maar als die hoog zit en je? 
Begeleider Marco 
Wilt toch naar buiten? 
Begeleider Marco 
Dan zou sowieso kunnen helpen om jouw emoties naar beneden te te druk-
ken, waardoor je naar buiten kunt. 
Begeleider Marco 
Dan is er een hulpmiddel digitaal hulpmiddel als er verder Niemand is. 
Begeleider Marco 
Zo mogelijk op ja, doet hij met dit beetje naar beneden? 
Mar 
Ja, kleine stukje gras In de oven. 
Mar 
Hè? Dus Het is. 
Mar 
Dat scherpte dit stukje. 
Begeleider Marco 
Waardoor jij de maatschappij in kunt? 
Farid 
En, Dat is eigenlijk het geen wat ik dus heel graag zou willen ontwikkelen, 
dus vandaar deze vraag ook die Misschien een beetje de te diep dingen 
verdiepingen zoeken. Maar zie je het alsjeblieft als hè? OK, goed zo. 
Mar 
Ja, Ik wil niet. 
Mar 
Snap het helemaal. 
Mar 
Het maakt allemaal niet uit. 
Farid 
Dan dan is dit dan best een een directe vraag, wil ik even zeggen. 
Farid 
Van welke interactieve ervaring geniet jij? Dus wat vind jij heel tof om te 
doen? Is dat bijvoorbeeld het gamen of is het ja reaper? 
Mar 
Ja, die spelen muziek spelen. Ik heb mijn eigen kwijt, maar maar tot een 
bepaalde hoogte en Ik heb ik ADHD erbij, dus Als ik daar is, mijn autisme wil 
rustig. 
Mar 
Na dat wil prikkels, dus dat werkt lekker tegen elkaar heen bij mij. Ja, gitaar 
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pak je het dan? 
Mar 
Inderdaad en dat? 
Mar 
Half uurtje uurtje en dan denk ik gezien beetje anders. 
Mar 
Doen, Maar het enige wat ik me echt in kan verliezen, Dat is vissen en gewoon 
buiten natuur zijn. Ja, dan wel al. 
Mar 
Marleen mand Ma. 
Begeleider Marco 
Met die je hebt toch wel gekend? 
Mar 
Ja ik, Ik heb mijn poot, heb ik mijn pc en Ik heb een Xbox staan. Er zit alles op en 
alle spellen. Maar ja, Ik ben iemand. 
Mar 
10 spellen komen er voorbij. Ik kan Ik kan het niet voor elkaar krijgen om voor de 
shooters wat heel veel Mensen binnenkomen. 
Farid 
O ja. 
Mar 
Ja, ik snap er gewoon geen, gaat er maar. 
Mar 
Hoop gewoon niet, dat gaat gewoon snel. 
Mar 
Allemaal en al die knoppen en die regeltjes, en. 
Mar 
Wij moeten letten. 
Mar 
Ja, Dat is voor mij geen game meer. Jongen, dan wil ik helemaal krankjorum nog 
even 5. 
Mar 
Minuten het scherm buiten. 
Farid 
Ja ja ja. 
Begeleider Marco 
Dus aan autisme wil spelen? 
Begeleider Marco 
N jouw a. 
Begeleider Marco 
DHD zorgt ervoor dat dat niet gaat. 
Mar 
N wat daar wat speel ik dan simulatie games, farming simulator dus Force een 
racegame beetje open race game waar geen druk op zit waar je vrijuit kunt gaan 
en staan. 
Mar 
Waar je wil? 
Farid 
Dus dus wanneer er eigenlijk geen limitatie zit aan de ervaring die je inderdaad 
die je op dat moment kan voelen, dan is dat in principe een een ontspanning, een 
soort van virtuele wil wereld waarin je je. 
Mar 
Vrijheid en games. 
 
Waar hebben we nou? 
Mar 
Ja voor de vorming van beleid, dat slaat helemaal nergens op broertje spelen, 
maar Als ik daar ga zitten, Ik wil gewoon mijn dingetjes kopen. Interessant om die 
dingen die ik leuk om te zien. 
Mar 
Ja, dan heb ik even. 
Mar 
Plezier van nou wel, Maar dat is dan op een. 
Mar 
Gegeven moment de spanning weer voorop. 
Mar 
Ja, dan gaan we. 
Farid 

Anders doen? Ja ja, precies dus de limitatie. Dat vind ik wel een interessante. Dat is 
iets wat er eigenlijk niet op moet worden gezet. Want anders oké. 
Mar 
Neem het mij. 
Mar 
Niet, dat wil ik eigenlijk. Ik heb diadeem met autisme combinatie en Dat is een 
situatie. Zie je niet heel vaak volgens. 
Mar 
Mij toch, ofwel? 
Mar 
ADHD en autisme, zoon. 
Farid 
Dit is nou die vriend van mij. Die heeft het dus toevallig ook, ja. 
Begeleider Marco 
Geweldig Omdat ze allebei In de vanuit pervasieve ontwikkelingsstoornis. 
Mar 
Hoi, ze liggen dicht bij elkaar, waardoor de psycholoog vaak In het gooi maakte 
dat, ja. 
Begeleider Marco 
Dicht bij elkaar vis. 
Begeleider Marco 
Dat kunnen ze nog wel eens fouten. 
Begeleider Marco 
Het is hetzelfde als. 
Mar 
Jij was je mij hebben gedaan, vroeger nemen borderline. 
Begeleider Marco 
Eruit ja. 
Begeleider Marco 
Maar wat je bij heel veel Mensen met autisme ziet met. 
Begeleider Marco 
Name bij de. 
Begeleider Marco 
Wat hoger begaafden is dat ze vaak eerst als narcistische persoonlijkheidsstoornis 
worden gediagnosticeerd. 
Begeleider Marco 
Omdat dat voorop blijven? 
Begeleider Marco 
Staan maar onderliggend is daar autisme debet aan, dus die persoonlijkheidss-
toornis maar hanteren. Dan moet je een ervaren psychologe hebben die daar. 
Mar 
Een goede grip op hebben? 
Farid 
Ja ja. 
Mar 
Die Iedereen kan kijken? 
Begeleider Marco 
Doorheen kan kijken. 
Farid 
Ja, en Als je eenmaal? 
Begeleider Marco 
Diagnose hebt om dan weer terug. 
Begeleider Marco 
Te gaan naar de goede diagnose, Dat is. 
Mar 
Ja, Het is Maar het ook geweest. Ik heb ondertussen Natuurlijk nodig gehad, Maar 
ik heb nou. 
Farid 
Pas 3 jaar dit dus. Oh ja Omdat er. 
Farid 
Zoveel verschillende h. 
Mar 
Als je dachten vroeger? 
Mar 
Borrelen of mijn 21e, daar hebben ze me behandeld, Alleen de 30e. 
Farid 
Maar ja was. 
Begeleider Marco 

Het eigenlijk ook. 
Begeleider Marco 
Zo gegaan, hè, ik terecht als als zo. 
Mar 
Moet ja onterechte diagnose en dan naar de verkeerd behandelde maatschappij 
grond in moeten werken, terwijl ik niet kon de Unie met hele land door trapt er 
maar een arts te vinden die mij die In het gelijk gaf, uiteindelijk 30e ben ik gaan 
finale ingestort en toen ben ik thuis komen te zitten en nu ben ik die eigenlijk 
Niemand meer. 
Mar 
Ja, Ik heb me rust, Ik heb mijn huis, ik. 
Mar 
Heb mijn spullen. 
Mar 
Ik kan alles doen, Maar ik heb een maatschappelijk gezien. Ik ben Niemand meer. 
Mar 
Dus ja door naar mezelf te gaan luisteren, Maar de slachtoffer geworden van mijn 
eigen problemen. 
Mar 
Terwijl ik dat grote vroeg, vriendengroep, had ik grote vriendengroep grassen. 30 
man, ik werkte over al die valse vrienden. Ja. 
Mar 
Kende ik en ik noem? 
Mar 
Mijn bal nou. 
Mar 
Terwijl ja, wat is nou veranderd? Jij kunt diagnose geven, ja. 
Farid 
Dus Misschien is die acceptatie vanuit ja vanuit vanuit Mensen die dus niks eigen-
lijk van Mensen met ASS weten is eigenlijk het belangrijkste in dit verhaal. Dus 
wanneer de Mensen zijn die begrijpen wat Er is? 
Mar 
Er zou. 
Mar 
Maar voor. 
Mar 
Zo maatschappelijk meer. 
Mar 
Ja een aandacht besteed moet worden, vind ik een wat. 
Mar 
Houdt het in hout. 
Farid 
Ja vind ik ook. 
Mar 
Hoe kun je die Mensen beste gewoon benaderen? 
Mar 
Want Wij hebben geen drager, anders Ik denk anders ja, heel veel Mensen schrikt 
dat af en de Mensen iets vreemd. 
Farid 
Surf nee. 
Mar 
Als Mensen iets vreemd nemen, vinden snappen ze ervan af of er omheen met 1 
grote boog. Dat is niet aan mij besteed dus bitter en dat zie ik al overal terug bij 
mijn schoonouders met. 
Mar 
Mijn eigen ouders, mijn. 
Mar 
Familie noem het allemaal, maar op Iedereen zie je het op een gegeven moment 
wel mee omgaan, maar je ziet wel dat ze allemaal. 
Farid 
Ja jongen. 
Farid 
Ja nee precies. 
Begeleider Marco 
Op stap betreffen, maar ook in werkomstandigheden. 
Begeleider Marco 
Hè? Ik bedoel. 
Begeleider Marco 

Je moet maar net een werkgever treffen, hè? 
Mar 
Dit niet accepteert. 
Begeleider Marco 
Die er enigszins bekend mee is en het accepteert en Energy in wil stoppen. 
Begeleider Marco 
Hè en. 
Begeleider Marco 
Er zijn er wel, hè? Ik kan. 
Begeleider Marco 
Niet zeggen dat. 
Begeleider Marco 
Ze er niet zijn, maar Je moet wel goed zoeken. 
Farid 
Ze spelen, ja, precies, Het is niet het. 
Mar 
Bijvoorbeeld, neem mijn laatste baas, daar heb ik toch even verteld en eigenlijk 
leren die server konden zij niet meer ziek uit de klas van dan denk ik Dat is een 
keer. Open kaart speelt tegen de basis tegen iemand het. 
Mar 
Probleem vertelt dan uitleg geven. 
Mar 
Dus antwoord, stelt u eigenlijk godverdomme niet zo aan, gaat gewoon aan 
Doctor ga werken is beste medicijn wat Er is gewoon lekker uren maken City en 
morgen komt alles weer goed. 
Mar 
Nou toen in laat gaan? 
Farid 
Ja ja. 
Mar 
Ja, Dat is wel een voorbeeld te geven. 
Mar 
Hoe kortzichtig. 
Farid 
De Mensen eigenlijk wel denkt ja. 
Mar 
Weg met eigenlijk denken denken over. 
Mar 
Het probleem of psycholoog? 
Mar 
Toegegeven, huisarts antidepressiva, wat je erin gaan met die banaan? 
Mar 
Ja, echt niet, zo is het niet, jongens, en Dat is dat. Dat is wat het heel lastig maakt, 
Maar het is te functioneren in deze maatschappij. 
Farid 
Nee nee nee. 
Farid 
Ja ik begin. 
Mar 
Detail, Dat is eigenlijk woon heel mijn leven vast. 
Mar 
Is gelopen ik. 
Mar 
Nu achteraf kan zeggen wat er aan mijn basisschool tijd naar toe. Kan ik het. 
Mar 
Terughalen, mijn schoolrapport? 
Mar 
Aan toe, want. 
Mar 
Ik snap van heeft verrekt, moet je kijken wat? 
Mar 
Daar staat. 
Mar 
Daar staat eigenlijk mijn autisme en ad d gewoon beschreven in zin. 
Mar 
Van hij let. 
Mar 
Niet veel op stoel te wippen, vaak dit. 

Mar 
Allemaal dat soort dingetjes weet je wel, dat ziet er allemaal terugkomen zo. 
Mar 
Vroeger was de kennis nog niet zoals nu, Dat is, denk ik een. 
Mar 
Groot verschil naar. 
Mar 
De overkant en ik Toen ik Toen ik de diagnose borderline. 
Mar 
Tegen het. 
 
Ja, is dat? 
Mar 
12 jaar geleden, hij kijkt nu. 
Mar 
Het is. 
Mar 
Je 12 jaar. Wat verandert? 
Mar 
Ja nee, hele maatschappij wordt ook een beetje proberen hierop in te stellen, 
maar. 
Farid 
Al helemaal dat de de benaming zelfs helemaal geswitcht is naar de verzamel-
naam ASS en principes. 
Mar 
Ja ja precies vroeger was Ik ben els. Was erger dit nou als? Dat is eigenlijk wel raar 
te kijken. 
Mar 
Want ze hebben nooit gehoord. 
Mar 
Heb je sss en dan je autisme spectrum? 
Mar 
Mooi is Dat is nog rare kijker. Ja, dan moet je zijn uitleg geven dit after sanering. 
Farid 
Maar niet Als je dat? 
Mar 
Niet overal, niet overal waar je komt, een nieuwe situatie kijken zorgboerderij, We 
hebben de locatie van een geweest en die Mensen die Kenneth dus die weten het, 
die gaan er dan redelijk mee om, maar buiten op straat normale werkvloer. 
Mar 
Ja, er zullen Misschien twee tussen lopen die begrijpen, maar niet voor Iedereen 
verwachten dat ze naar jouw pijpen dansen Omdat ze. 
Mar 
Maar weet hoe jij in elkaar zit, dus. 
Mar 
Je moet je ook daar. 
Mar 
Weer op aanpassen, dus dat maakt ook lastig. 
Farid 
Ja, nee, ik begrijp je volledig en ik herken het zelf. Kijk, zeg Maar ik kan me. Ik kan 
niet herkennen wat jij dan zou kunnen doormaken, Maar ik kan wel erkennen dat 
ik eigenlijk heel mijn leven al omga met Mensen die a 6 hebben en mijn vriend van 
mij van vroeger heeft dan Asperger, zeg maar althans, daar is die op. Het is ja. 
Mar 
Voor diagnose. 
Farid 
En die vriend van nu waarmee ik dus nu echt heel close ben. Die heeft dus inder-
daad ook toevallig SS met een met ADHD in principe en die is pas ook sinds kort 
echt hulp gaan zoeken om te kijken van ja snap je? 
Mar 
Nou wordt mijn leven beter? 
Farid 
Precies ja. 
Mar 
Hoe kan ik beter met mezelf omgaan? Want Als je zelf niet begrijpt, dan kan de 
wereld je dan begrijpen. 
Farid 
Ja nou gaat niet, en Dat was een. 

Mar 
Begrip dat ken ik ook. Ik heb de 12e tegen haar verlopen. Iedereen zegt, je 
hebt dit, je hebt dat ik zeg, nee, Ik heb dit en. 
Mar 
Dat niet, dus wat anders? 
Mar 
En dan nee, want We hebben dat Omdat gebruikt. 
Mar 
En dat. 
Mar 
Dat zegt? Nee, ik. 
Mar 
Heb het dak. 
Mar 
Op kennis het niet, dan denk ik. Budget is er dan kun je de goeie. 
Farid 
Ja ja. 
Mar 
Psycholoog die het wel ziet, maar dan krijg je goede diagnose dan. 
Mar 
Gaat er een? 
Mar 
Wereld voor je open verademing, de ene kant, gewoon acceptatie en het hè, 
ik snap het heb ik een hele zin nooit meer bij. 
Mar 
Prima, ja, want je gaat jezelf beter begrijpen en snappen. 
Begeleider Marco 
Sim puzzelstukjes vallen. 
Mar 
Let op woorden. 
Mar 
En, Dat is een. 
Begeleider Marco 
Puzzelstukjes aanvallen, hè, uit het verleden. 
Mar 
Ja maar stukjes. 
Mar 
Gaan vallen inderdaad en dan en dan ga je ook. 
Mar 
Beseffen, dan voel ik me weer. 
Farid 
Want Daarom was was het zo en zo gegaan en Daarom dit en Daarom dan. 
Mar 
Ja, ik zal het begrijpen waar bepaalde situaties zo zijn gegaan of niet, waar 
moet bepaalde dingen wel of niet meegemaakt die nog nooit meegemaakt 
eigenlijk wil, dan kan dat nou, ligt het nou aan mij, of zijn dat al die Mensen 
Life? 
Mar 
Waar zit dat nou? Ja, nou, nationaal weet dat je autisme hebt je dan voor een 
hele stukjes op de plek van. 
Mar 
Ja, dat snap ik wel. 
Mar 
Eens zo reageren als door Rotterdam. 
Mar 
Gebeurt dus dat ik daarvoor heb gedacht, heb ik borderline. 
Mar 
Stemmingswisselingen, dat denk ik nou komt er. 
Mar 
Allemaal bij kijken. 
Mar 
Dus je voelt je gewoon een gek? 
Mar 
In een gekke wereld, zeg ik ook. 
 
Ik kan. 
Farid 
Hier niet zijn. Ja, ja? 
Mar 
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Zo doen, oké. 
Farid 
Ik vind het ook heel interessant. 
 
Ja nee. 
Farid 
Wel heb ik een paar vragen waar ik gewoon nog heel graag antwoord op zou 
willen hebben, als dat Natuurlijk kan, OK k. 
Mar 
Ja ja. 
Farid 
Ik vroeg me dan eigenlijk af en eigenlijk heb je daar een beetje antwoord op 
gegeven, is een immersive Office een wereld waarin je je kan begeven, dus een 
virtuele wereld bijvoorbeeld? 
Farid 
Maar een antwoord op jouw onzekere momenten is dat zeg maar welke niet, oké? 
Mar 
Totaal helemaal. 
Mar 
Ja nee, zelfs al zou je zeggen van hé, je gaat In de virtuele wereld contact zoeken 
bij wijze van spreken. 
Mar 
Facebook of een. 
Farid 
Juist zetten ja. 
Mar 
I met Mensen weet je wel, zelfs daar loop je jouw this me vast, want daar kunnen 
we het sociale stukje terug en Ik kan heel makkelijk koets kalfjes lullen. Dan moet 
ik het in woorden gaan zetten op. 
Mar 
Een scherm vergeet het maar Malta roker. 
Farid 
Oké oké. 
Mar 
Dus even voor mij digitaal Ik heb, Dat is makkelijk. Het is handig om informatie op 
te zoeken of dingen ermee te doen. 
Mar 
Maar de wet heeft voor mij, dan is het ook achter de spits spelen de game heb 
ik vooral muziek te luisteren, Maar het heeft mij niet een hoop functie mijn ding 
gezegd, dat helpt mij echt. 
Farid 
Dus in principe is het. 
Farid 
Eerder een soort van single player. 
Farid 
Story mag dat dan zeggen, Dat is iets waarin je zelf in in dat oké, Dat is een hele. 
Mar 
Zou overwegen een controle en vrijheid valt altijd de vrijheid. Dat is mij heel belan-
grijk In het leven en dat ik door mijn autisme lijkt mee en denk ik door het onrecht 
gevoel. En dat. 
Begeleider Marco 
Wat ik al zei het daarstraks een auto van heel veel Mensen met. 
Begeleider Marco 
Autisme en zeker. 
Begeleider Marco 
Als ze een normaal tot hoog intelligentieniveau hebben, hebben een. 
Begeleider Marco 
Nou soms. 
Begeleider Marco 
Obsessief rechtvaardigheidsgevoel dat dat dat heeft maar 1 maart in Rock en daar 
zit soms In de weg. 
Begeleider Marco 
Hè? Want dan is er maar één weg en Dat is. 
Begeleider Marco 
Die weg. 
Mar 
Ja juist en daar was de coronapandemie heel leuk voor autisten. 
Mar 

Omdat Dit is onrechtvaardig wat er gebeurt nou? 
Mar 
Waarheid wordt afgepakt. Ik wordt beperkt in. 
Mar 
Mijn ding water. 
Mar 
Dus, ik zie het als een haarbal. 
Farid 
Ja um. 
Mar 
Ik word onterecht behandeld voor iets wat niet ding is, en Ik ben een autist. Een 
autist ziet heel goed. 
Mar 
Verbanden en ik zie veel sneller verbanden en een dingetje is als dat een leek 
buiten City. Je hoort een verhaal en je denkt, oh ja, oh ja, terwijl Ik denk, wacht eens 
even. 
Farid 
Waarom dan? 
Mar 
Tot tot tot. 
Mar 
Toen het, toen ze dat toen gebeurde. 
Mar 
Dit toen toen, toen, toen? 
Mar 
Ha, Dat is een trucje, ah, dan heb ik. 
Mar 
Ze door. 
Mar 
En, Dat is weer dat stukje van die Mensen. 
Mar 
Kennis, doe al die shit die ik meegemaakt heb. Je kan iemand als lichaamshoud-
ing zien of hij liegt, bedriegt betonnen hoofd waar hij op uit is wat hij wil. 
Mar 
Ik kan Als je hem zitten praten, kan ik aldoor Als je van halve aanneemt of thee met 
een. 
Mar 
*** als Brugman snap je dus ja. 
Mar 
Dat en dat dat dat onrecht gevoel, dat kan echt overal rijden hij leidend worden en 
heersend worden. 
Mar 
VS. 
Mar 
Even wat ook echt heel mijn leven overneemt. 
Farid 
En dan ja, dat vind ik wel. 
Begeleider Marco 
Vooral het probleem is. 
Begeleider Marco 
Is de nu. 
Begeleider Marco 
Zeer waar ligt de nuance in wat je denkt, hè van nou? 
Farid 
Maar lichte nuance, zeg maar. 
Begeleider Marco 
Toetsen zit wel in hun hoofd, hè? Van nou oké, dit, Dit is het. Dit is het verhaal, hè. Ik 
hoef voor de gek houden laat. 
Begeleider Marco 
Ik zo even zeggen? 
Begeleider Marco 
Maar het lukt ze dan niet om breder te kijken. Van oké zijn er nog nuances. Er is 
nog andere informatie die mijn beeld kan veranderen. Dat. 
Begeleider Marco 
Gaat niet gebeuren, Dit is. 
Farid 
Nee ja. 
Begeleider Marco 

Het en daar. 
Farid 
Dus wanneer er eigenlijk in principe onrecht wordt aangedaan, Dat is, zeg maar 
echt de no go. 
 
In welke volgorde? 
Mar 
Ja je stond bij voorbeeld te geven. 
Mar 
Ik fiets In het bos met? 
Mar 
Mijn vriendin zat een auto geparkeerd aan de zijkant. 
Mar 
Jij bent de fiets, je auto starten je je laptop van. Waar gaat die auto? 
Mar 
Doen, Maar de verkeersregels zijn. 
Mar 
Ik ben fietsen passerend voor bijzondere manoeuvre ga ik voor nou zijn regels. 
Mar 
Zou je zeggen? 
Mar 
Nou die man die die draait in één keer op, maar die steekt hem vlak voor mijn fiets 
erop en je me vol in je handjes en je schrikt nou, je zal ik je zeggen, godverdomme. 
En Ik weet niet uitkijken, Maar ik zie mama s. 
Mar 
Dus mijn onrecht, je houdt je niet aan de regels, en dan ga. 
Mar 
Ik van nul. 
Mar 
Naar 200 en split second ik echt als die man zijn auto was uitgekomen bij wijze van 
spreken, Maar ik ben gezeten zo heftig gaten dat er maar. 
Begeleider Marco 
Dus naar aanleiding het onrechtvaardigheid, waardoor Martin eigenlijk in zijn 
emotie in zijn agressie, want dat komt er dan bij naar 1000% schiet. 
Mar 
Één weg is, ja? 
Begeleider Marco 
Als de massa. 
Begeleider Marco 
Zegt, klopt. Als die man uitstapt heeft ie pech. 
Begeleider Marco 
Want dan wordt hij uit. 
Begeleider Marco 
Maar het begint bij. 
Begeleider Marco 
Die man doet iets wat tegen de regels is. 
Farid 
Juist ad oké, daar zou het stoppen, zeg maar. 
Mar 
Dat kan niet. 
Begeleider Marco 
Ja, moet jij er niks over zeggen van ******** Ja, ja. 
Mar 
Ja let eens op je fiets verder niks aan de. 
Mar 
Hand en Ik kan. 
Begeleider Marco 
Liep, ik zou maar wijze van spreken uit. 
Begeleider Marco 
De auto trekken paar. 
Begeleider Marco 
Dutch gegeven zeggen van hé normaal doen snap dat verschil. 
Farid 
Ja ja. 
Begeleider Marco 
Wij kunnen breder nuanceren. 
Begeleider Marco 
Bij Martin is dat beperkt, moet ik wel zeggen. 

Begeleider Marco 
Je leert wel gaandeweg, Het is niet zo. 
Mar 
Ja zeker spreken. 
Begeleider Marco 
Dat ze niet kunnen leren, maar dit gaat niet gebeuren. 
Begeleider Marco 
Dit kan. 
Farid 
De opties zijn eigenlijk nihil dat onze. 
Mar 
Ja, het enige wat Ik kan is proberen. 
Mar 
Te tackelen door doorzetten dessel. 
Mar 
Want het gevoel blijft hetzelfde, maar gedachten blijven hetzelfde weet ik niet, 
maar eigenlijk emotie onderdrukken, Maar dat ik het niet doe, ben ik zelf slachtof-
fer van mijn eigen hoofd puntje paaltje sla ik erop, wie is de *** wie zit er binnen, 
wie is de nieuwe thuis op de bank ik en waardoor doen we werking? Maar zo zien 
de buitenwereld niet in slaagt erin om zijn boel, dus op een gegeven moment fout. 
Mar 
Twee, dan zeg ik van ja, ik snap dat ik geslagen heb. Dat is niet goed geweest, maar 
snap ik mij wat vandaan komt ik. 
Mar 
Kan de indirect. 
Mar 
Ook niks aan doen, want op dat moment denken Mensen dat wel. Je bent volledig 
verantwoordelijk voor wat je doet aan je handelen. 
Farid 
Maar dat. 
Mar 
Als ik iets wil uitvreet en ik zou binnenkomen, dan krijg ik ontwerpers vatbare 
stickertje. 
Mar 
Op mijn voorhoofd, want ik? 
Mar 
Uh nee. 
Mar 
Ik kan dingen doen. 
Mar 
Die ik, mevrouw. 
Mar 
Ik doe me voor. 
Mar 
Dat stukje dus ja? 
 
Dat kosten die. 
Begeleider Marco 
Muur uit mijn hoofd niet dit te kunnen doen en jezelf niet dan terug kunnen bren-
gen naar de nuance, maar vasthouden aan jouw eigen gedachte van. 
Begeleider Marco 
Daarom is het. 
Begeleider Marco 
Ook heel moeilijk voor Mensen met autisme om. 
Begeleider Marco 
Andere coping s mechanismes dus aan de manier van reageren aan te leren. 
Farid 
Ja ja empathie ja. 
Begeleider Marco 
Omdat het niet integreert? 
Begeleider Marco 
Het is niet van hun zelf is dit. 
Begeleider Marco 
We kunnen wel kunstje, Ik vind altijd bij oneerbiedig gezegd, Autist kun je kunstjes 
leren. 
Mar 
Ja leren. 
Begeleider Marco 

Programmeren programmeren, Maar het zal nooit van hemzelf zijn. 
Farid 
Ja dat dat ken ik ook wel. 
Mar 
Het is altijd tegen mijn gevoel in gaan. 
Begeleider Marco 
Altijd maar doordat ze voldoende intelligentie hebben, weten ze gewoon van oh ja, 
in een situatie als dit moet ik dit doen. En als dat gebeurt, moet ik dat doen. Maar 
Als de situatie afwijkt. 
Begeleider Marco 
Dan weet het kunstje niet? 
Begeleider Marco 
Meer het zal. 
Farid 
Nee nee. 
Begeleider Marco 
Dan vallen ze weer terug op? 
Begeleider Marco 
Oud geruit. 
Farid 
Ja oke ja. 
Begeleider Marco 
Dus Dat is heel lastig. Ik heb. 
Begeleider Marco 
Het wel vindt altijd, ik, ik doe daar. 
Begeleider Marco 
Wel eens met mijn cliënten houdt ze een beetje voor de gek met Jan. 
Begeleider Marco 
We zijn nou eenmaal gewend om met rechts een hand te geven. Een binnenkant. 
Ja, moet je met die moet je een autist met links een hand geven. 
Mar 
Ja, Hij is van Mali van ons, ja. 
Farid 
Want de. 
Begeleider Marco 
Hoe ze Als ik bij jou als? 
Begeleider Marco 
Ik jou ontmoet. Ik kom bij jou. 
Begeleider Marco 
Aan de deur, jij? 
Farid 
Ja am. 
Begeleider Marco 
Doet de deur open, en ik geef dan zo. 
Begeleider Marco 
Een hand, wat gebeurt er dan bij? 
Farid 
Jou ja dan denk je van? Ja, Dat is een beetje raar, ja. 
Begeleider Marco 
En dat gevoel, mijn hond? 
Farid 
O van, dat kan helemaal niet. 
Mar 
Nee, dat klopt niet, hè? Geef je rechts nu links. 
Begeleider Marco 
Hebben over iets heel kleins voor een. 
Mar 
Gave tafel dekken legt met zijn volk andersom. Oorlog ga eten koken. Ik kook 
iedere dag eten als. 
Begeleider Marco 
Autist kan een supergroot. 
Mar 
Mijn vriendin ertussenin? 
Mar 
Gaat bemoeien Als je vanuit mijn vlees. 
Mar 
Door een keer te veel te weinig kruiden op. 
Begeleider Marco 

Te donderen ben. 
Mar 
Ik klaar mee eten. 
Mar 
Dan hoef ik ook geen eten meer te hebben, ben ik gelijk genezen. Mij manier 
is hoe mijn eten bereid wordt om het zo te zeggen, wil ik zeker weten hoe het 
smaakt. En Ik heb een ander zitten. Klooien is er heel. 
Mar 
Wat je toelaat, dat vertrouw ik je. 
Mar 
Dus nog. 
Begeleider Marco 
Zet ze in een kwaliteit en maar zet ze in hun kwaliteit. Maar Laten we het ook 
zelf doen op eigen manier. Of dat nou jouw manier is of. 
Farid 
Dan we exposeren dat. 
Mar 
5 minuten. 
Begeleider Marco 
Mijn dan maak. 
Begeleider Marco 
Je zijn. 
Farid 
Ja, want Dat is het meest vertrouwde zeg maar. 
Begeleider Marco 
Het meest vertrouwde van, dan klopt het ook, hè? Want als er In het hele pro-
ces een afwijking is, dan kan het proces niet verder, dus dan moet je. 
Begeleider Marco 
Weer terug. 
Farid 
Is dat ook dan de reden Waarom? 
Farid 
Mensen met autisme eigenlijk ook zo goed zijn aan het coderen, want wan-
neer er inderdaad In het in een coderegel iets zit wat niet kloppend is, die 
pakt ze gelijk uit, want. 
Mar 
Dat je gelijk krijgt? 
Mar 
Hetzelfde heb ik Als ik? 
Mar 
Op straat hoor, ik loop over straat en ik mij valt het woord uitlaat onder de 
auto die miste ventiel dopje Mensen zien het niet. 
Mar 
Ik loop hier over straat en ik zie het gewoon, weet je wel? Ik loop over straat, 
dan zie ik in 1 keer 1 In de bosjes de sleutel liggen waar 80 man langslopen 
Omdat die sleutel. 
Mar 
Niet, zie ik. 
Mar 
De heren klein stukje, hé, Dat is Helder dan. 
Mar 
Heeft dat blad, dat klopt niet daar op. 
Begeleider Marco 
Ja dus de analytische detail kant, die kunnen ze heel goed zien. 
Begeleider Marco 
Dat het bedrijf vinken elkaar, dan kan je. Dat is daar een. Dat is een ICT bedrijf 
zou ik zo uitbrengen, maar seksueel uitleg, maar Mensen met autisme kun-
nen heel veel details zien. 
Begeleider Marco 
En daar heel snel op. Daar nemen ze allemaal op, Maar dat kost heel veel 
Energy. 
Begeleider Marco 
Want wat moet je ermee? 
Mar 
Niks zelfs in een winkelcentrum, dat. 
Begeleider Marco 
Onzin, Het is onzin informatie wat heel veel binnenkomt wat ze bezighoudt. 
Begeleider Marco 
Maar het kan ook zo. 
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Begeleider Marco 
Zijn van als dit niet goed ligt? 
Begeleider Marco 
Hè, dat we het zo neerleggen? 
Begeleider Marco 
Of zo neerleggen. 
Mar 
Dat moet precies precies. 
Begeleider Marco 
Hmmm is op het bruine liggen tussen de twee lijntjes. 
Begeleider Marco 
Want dit kan niet. 
Begeleider Marco 
Als je daar heel de dag mee bezig bent. 
Farid 
Maar kom je tot? 
Begeleider Marco 
Ja maar pinkroccade noja bedrijven In de bos pinkroccade instinctief. 
Begeleider Marco 
Al die coderingen die worden door allemaal door autisten naar gekeken. De team-
leider is een oud collega van mij heeft. 
Begeleider Marco 
Dat is een hulpverlener en die is 10 geworden bij pinkroccade en het enige wat we 
wat wat hij doet heeft 1 grote hal zit allemaal autisten allemaal hopen gaven au-
tisten goed met coderen. We zitten allemaal in hokjes, zit heel de dag coderingen 
te analyseren en alle fouten eruit te. 
Begeleider Marco 
Halen is één ding wat ze doen. 
Farid 
Ik vind dat. 
Begeleider Marco 
Super makkelijke baan voor die teamleider, want. 
Begeleider Marco 
Je hoeft Alleen. 
Begeleider Marco 
Maar te zorgen dat ze? 
Mar 
Is een spel. 
Begeleider Marco 
Dat het daar stil is dat? 
Begeleider Marco 
Iedereen het mee kan doen? 
Farid 
Dat het stil is? Ja. 
Begeleider Marco 
Doosjes nemen ze toch niet mogen In de koptelefoon op. Als ze daar willen. Ze 
mogen zelf hun muziek dan zet het enige wat ze doen is. 
Begeleider Marco 
Heel de dag komen ze kijken. 
Begeleider Marco 
Punt Kommetjes overal alles wat fout is. 
Farid 
Halen ze eruit en Dat is waar plezier uit wordt gehaald. Is dat echt letterlijk? Ja. 
Mar 
Horner voor je hersenen? 
Begeleider Marco 
Dat is eigen. 
Begeleider Marco 
Ben ik? 
Farid 
Dat is het het juist? 
Begeleider Marco 
Een zieke manier van kwaliteit te benutten. Ik vind het wel af en toe. 
Begeleider Marco 
Ik denk van wel af en. 
Begeleider Marco 
Toe lijkt het een beetje op slavenhandel want je. 
Begeleider Marco 

Zegt Iedereen. 
Begeleider Marco 
Ja, maar autistisch ziet er niet zo die daar zit, je denkt van, hé, ik voel mij helemaal 
gelukkig. Heeft maandag dus met codering. Laat me dit 8 uur per. 
Begeleider Marco 
Dag doen ik. 
Begeleider Marco 
Ga naar huis morgen. 
Begeleider Marco 
Ook weer terug? Ja. 
Mar 
Maar dat is ook niet meer de autist, want ik zou. 
Mar 
Dat niet gelukkig. 
Farid 
Van worden, nee, Maar dat is dus. Dat is dus wel zo interessant het je. 
Farid 
Hebt gewoon heel. 
Farid 
Veel vormen, zeg maar in alle vormen, die hebben andere. 
Mar 
Nou, ik pak hem die die dat streek waar de jongens uit de computer. 
Mar 
Pakken pak ik buiten. 
Mar 
Je natuur je het blaadje wat gegooid ding wat verandert en de kleuren water, dat 
zijn voor mij de dingen waar ik helemaal. 
Farid 
Ze zijn wel van, wordt in proces. 
Mar 
Verzet, woonboot en Dat is ook. 
Mar 
Gewoon, ja, Dat is. Dat is ook zo. Koud is ook. 
Mar 
Spannend, Maar ik zou niet kunnen coderen. Je zou het kunnen leren en ik zou het 
kunnen doen. 
Mar 
Maar geef me een dag? 
Mar 
Lekker gek buiten. 
Farid 
Nou ja. 
Begeleider Marco 
Dus Het is altijd de kunst en Daarom is de benaming az beter als al die deelnamen, 
zoals er unos MCDE klassiek autisme en Er zijn er nog een paar meer. 
Begeleider Marco 
Als is een betere verzamelnaam die verzamelnaam is juist goed om de kunst is In 
de bedoeling is ook dat ze het hebben genoemd om te kijken naar het individu 
ook ja as. 
Begeleider Marco 
Mooi weten we. 
Begeleider Marco 
Nu gaan we kijken naar wat jouw kwaliteiten zijn. Als persoon zijn net zo veel 
autisten Als de Mensen zijn qua verschillend heid. 
Begeleider Marco 
Zeg maar, Iedereen is verschillend. Kijk per individu, waar liggen knelpunten? Wat 
zijn jouw sterke punten bij de ene is daar coderen en bij Martin. 
Begeleider Marco 
Is dat de? 
Begeleider Marco 
Ja en probeer daar ook in te steken om ze in hun kwaliteit en kracht te zetten, 
zodat ze vooruit komen. Ja. 
Begeleider Marco 
Wat niet meewerkt, is de maatschappij. 
Farid 
Nee, precies dat. 
Begeleider Marco 
Want ze zitten niet te wachten. 

Farid 
Nou ja. 
Mar 
Het was moeite, kost tijd, kost geld. 
Mar 
Nou, Laten we zeggen, makkelijk simpel en snel. 
Farid 
Ik had en dan daarna zou ik wel graag nog wat dingen willen vragen. Ik had vol-
gens mij ook begrepen dat. 
Farid 
Als wordt gezien als DSM 5 en Dat is, zeg maar. 
Mar 
Ja deze 5 ja. 
Mar 
Grote boek Sinterklaas Misschien zeg ik altijd, hè? 
Begeleider Marco 
Weet je daarna? Ik zal het wel uitleggen wat het decennium is. De DSM is ooit 
opgezet door een groep van psychiater gemaakt. 
Mar 
Uh ja. 
Begeleider Marco 
Hè om beelden in beeld te brengen. 
Begeleider Marco 
Eigenlijk is de Dsm bedoelt van ik als psychiater, hè? 
Begeleider Marco 
Mag een diagnose stellen, maar dan moet ik doen aan de hand van gesprekken 
en vragen. 
Begeleider Marco 
En van daaruit krijg ik een idee van. Hé, dit zou er mis kunnen zijn. Dat schrijven ze 
dan op een soort van conclusie en om die conclusie te staven kunnen ze de DSM 
gebruiken. 
Begeleider Marco 
Om als naslag werk ja, wat er door de loop van de jaren heen is gebeurd, is dat 
psychiaters eerst In het boek gaan kijken. 
Begeleider Marco 
Dat was hun verslag kan maken, en. 
Begeleider Marco 
Daar komen al die foute diagnoses van. 
Begeleider Marco 
Het is een bijbel voor psychiaters, maar pas achteraf en niet aan de voorkant. En Er 
is een hele generatie van psychiatrie geweest die hem aan de voorkant gebruikt. 
Mar 
Papa meisje probeert, ja? 
Farid 
Dus vandaar okay? 
Begeleider Marco 
Daarom hebben ze nu de de nieuwe generatie psychiaters. Die zullen ook nu 
eerder zeggen van, Ik ga een beschrijvende diagnose maken. Dat is de goede weg, 
want ze schrijven hun eigen bevindingen op én gaan toetsen aan de DS. 
Begeleider Marco 
Of dat ze. 
Begeleider Marco 
Goed zitten, dat klopt, want het coherent. 
Farid 
Of dat het ja. 
Begeleider Marco 
Is met elkaar. 
Begeleider Marco 
Dus Als het goed is, krijg je eerst. 
Mar 
Een beschikbaarheid. 
Begeleider Marco 
Wij, want die heeft. 
Begeleider Marco 
Noose en dan pas wordt geclassificeerd. 
Mar 
Um Oké. 
Begeleider Marco 

En anders moet. 
Begeleider Marco 
Je dat boek weggooien? 
Farid 
Oké, dus Het is een soort van letterlijke handleiding om. 
Begeleider Marco 
Vind de afslag werk handleiding van hé mijn patronen die Ik denk dat het zou kun-
nen zijn. Klopt dat met de literatuur? 
Farid 
O literatuurboek, in principe. 
Begeleider Marco 
Ja en dan valt het in elkaar, en dan. 
Begeleider Marco 
Kun je eigenlijk vanuit? 
Begeleider Marco 
Gaan, dat klopt. 
Begeleider Marco 
Maar andersom, niet? 
Begeleider Marco 
Je kunt niet het boek gebruiken. Ik heb ook wel een boek op jouw neerleggen. Op 
mijn legging. Ik weet zeker dat ik voor jou 10 stoornis. 
Begeleider Marco 
Kan vinden voor mij ook, Misschien pas. 
Farid 
Ja zeker. 
Farid 
Die niet dinis? Nee. 
Mar 
Gewoon niet. 
Mar 
Lekker Als je deze uitblijven leest, dan zie je ook situaties voorkomen. Vind ik dan 
altijd In de tijd dat ze maar niet te zien van hè? Dan kan Iedereen gaat. Kun je 
toepassen. 
Begeleider Marco 
Shop deze 4 is nog. 
Mar 
Erg en, die kan ik dan niet, Maar dat kan je hier een gek toepassen om. 
Mar 
Zo te zijn. 
Mar 
Dan kan Iedereen gek verklaren. Ja, als jij maar. 
Mar 
Een paar puntjes hebt? 
Mar 
Dan voel ik een andere vraag in, weet je wel of wat minder, hè? Oh. 
Mar 
Dat is dat op. 
Farid 
Vanaf Omdat dat het makkelijkste is, zeg maar voor een. 
Begeleider Marco 
Lekker snel. 
Begeleider Marco 
Ja hebben we van Als ik kijk naar naar de groep persoonlijkheidsstoornissen. 
Mar 
Makkelijk geld? Ja. 
Mar 
Um ja. 
Begeleider Marco 
Die is dan weer onderverdeeld in 3 clusters ABC. Nou, Als ik wil dat jij een cluster 
aanvalt, dan moet je 5 van de 10 symptomen hebben. Die krijgen we gevonden, 
hoor. Ik krijg bij mezelf gevonden, kreeg Martin ook gevonden, want hoor. 
Begeleider Marco 
Kan Iedereen wel een persoonlijkheidsstoornis aanpraten? 
Begeleider Marco 
Als het moet. 
Farid 
Ik geloof ook, nee, nee, ik zat daar laatst ook. Ik geloof ook dat ja bijvoorbeeld, Ik 
heb dan geen as Natuurlijk, maar dan denk ik nog steeds wel dat ik zelf symp-

tomen zou kunnen hebben. Of bijvoorbeeld jij die ja die ja in principe ja. 
Begeleider Marco 
Hoezo moeilijk? 
Mar 
Wilt u niet Iedereen, Iedereen is autist langs. 
Mar 
Iedereen heeft te. 
Begeleider Marco 
Trekken ergens Als je je hele leven beschrijvend zou opschrijven van wat jouw 
kenmerken zijn, Omdat je hoe dat jij als persoon in elkaar zit, wat jouw afwijkingen 
zijn ook, hè? 
Begeleider Marco 
Dan kom je, denk ik? 
Begeleider Marco 
Bij Iedereen een heel eind. 
Farid 
Nee precies. 
Begeleider Marco 
Ik leg mijn telefoon niet voor niks aan. 
Farid 
Ja, vind je dat? 
Mar 
Hé, mag ik persoonlijk niet? 
Begeleider Marco 
Ik leg mijn telefoon zo en het liefst leg ik. 
Mar 
Alles zo Als ik mezelf zijn autistische trekjes. 
Farid 
O vanuit jezelf ja. 
Begeleider Marco 
Want dat geeft mij structuur. Ik zou hem niet zo neerleggen, zou. 
Begeleider Marco 
Ik echt niet doen zo? 
Begeleider Marco 
Als je daar ook niet op kan. 
Begeleider Marco 
Letten volgende keer dat? 
Mar 
Nee nee nee nee. 
Begeleider Marco 
Ik, dat doe. 
Begeleider Marco 
Ik niet, ja, Maar dat doe ik ook en dat doe ik thuis ook. 
Begeleider Marco 
En, want dan leg ik alles precies altijd zo neer zoals Ik wil dat ligt, want dat heeft 
rust in je hoofd. 
Begeleider Marco 
Zo werkt dat bij Mensen die volop in autisme zitten, laat ik het. 
Begeleider Marco 
Zo zeggen ik dat ook zo structuur hokjes. 
Begeleider Marco 
Dingetjes, maar ook weer niet. 
Mar 
Bij Iedereen. 
Begeleider Marco 
Enzo ik ook weer? 
Begeleider Marco 
Windows is altijd het mooiste voorbeeld. 
Farid 
Ja, dat had je gezegd, ja, met die ja. 
Begeleider Marco 
Mapi is documentaties geworden over zeggen. 
Mar 
Ongeveer nou. 
Farid 
Ik heb um ja toch nog een paar vragen. Ik vind dit, Ik kan inderdaad zo echt twee 
uur lang. 
Mar 

Waar wacht je nog? 
Farid 
Ja precies, zeg Maar ik. Ik kan het heel goed vinden. Ja nee, Daarom Daarom. 
Mar 
Simpel is. 
Begeleider Marco 
Ik houd de tijd In de gaten, want. 
Begeleider Marco 
We hebben nog een kwartiertje. 
Farid 
Dus Daarom, dus Ik wilde even nog een paar goede vragen eruit gooien en 
dit zijn. 
Farid 
Eigenlijk meer vragen die Ik heb bedacht na Jana gesprekken. 
Farid 
En, Het is ook wel een hele andere Switch, Maar dat. 
Farid 
Is wel even belangrijk. 
Farid 
Wat doen kleuren met jouw brein? 
Farid 
Dus wanneer jij dus In de buitenwereld bent én je ziet groen, geeft dat een 
soort van ja positief gevoel waardoor je zeker bent, oké? 
Farid 
En gewoon. 
Mar 
Ik kan wel vrolijker voelen. Ja, en Ik had het idee dat soms ook te beter aan 
kan doen. Mooiere ondergang s avonds, maar Als je een hekel aan de winter. 
Mar 
Ik word altijd in depressief In de winter gewoon, want ik zie geen zon. Er zijn 
geen blaadjes, zijn een beetje s een mooie wolkenluchten, geen mooie sterr-
enhemel zou zijn er wel, maar moet het kabinet hebben zo te zeggen. 
Farid 
Oh oke. 
Mar 
Ja, dat wil ik, dat geeft mij rust, Maar het zijn leven natuurlijke kleuren. Ik 
word niet rustig van het scherm, mijn kleuren, maar en die luidt. 
Farid 
Nee nee nee. 
Mar 
Van mijn tv ofzo? 
Mar 
Nou ja dat. 
Farid 
Niet dus het blauwe, bijvoorbeeld de lucht, blauwer buiten of juist inderdaad 
het juist. Oh ja. 
Mar 
Ja, Ik heb een. 
Mar 
Oude s avonds. 
Mar 
De laatste uurtje, dan wordt alles wat zachtere kleur wordt het doordat het 
zonlicht verandert, dus al. 
Mar 
Wordt heel porno je ogen. Heel zacht. 
Farid 
Ja van oké. 
Mar 
Daar kan ik wel genieten dat zijn. 
Farid 
Natuurlijke kleuren, dat geeft je eigenlijk rust super. 
Mar 
Wij zijn rustig man en geluk ook. 
Mar 
Want Het is Het is, ik zal de natuur, de grootste show die hier aandacht krijgt 
is gratis en kost je niks. Je hoeft hem de deur uitstappen te zien. Makkelijk. 
Farid 
Oh ja ja. 
Mar 
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En daar haal ik mijn gram uit. 
Mar 
Maar ja, dat komt mede door mijn levensloop van mijn leven, dat ik heel minimal-
istisch programma nog haal. 
Farid 
Er dan staat bijvoorbeeld geluid bij zou komen, dus dat je bijvoorbeeld. 
Mar 
Ja, volgens je fluit enzo maar. 
Mar 
Komt er uit? Vraag. 
Farid 
Oh oke. 
Mar 
Dan meteen ook buiten Doornik klaar. 
Farid 
Dus natuurlijke prikkels zijn in principe de soort Als ik jouw woorden mag gebruik-
en, de porno in? Ja. 
Mar 
Ja even dingen en dan de vis ook In de natuur te vissen. Dan ben ik helemaal 
rustig en zen, maar dan vang ik vis en dan wil. 
Mar 
Ik een groot a. 
Mar 
DHD. 
Mar 
Konijnen? Ja, Ik heb Ik heb. 
Mar 
Moment hier. 
Mar 
In de buurt is hebben ze niet af te. 
Mar 
Reizen naar kijken als? 
Mar 
Ik ken je Office programma s je vroeger Misschien? 
Mar 
Rechts Hunt enzo. 
Mar 
Nog en ook die gek uit Australië weet je niet goed vissen die helemaal lijp als. 
Mar 
Je vis ving ja zo’n mafklapper ben. 
Farid 
Nee het eerst. 
Mar 
Ik dus ook, ik sta dus heel rustig aan de Raad. Kan iemand even last van mij heeft 
me niet. 
Mar 
En ik dank grote flessen. 
Mar 
Dan ga ik helemaal mijn plaat? 
Mar 
Enthousiast ja gisteren op de mountainbike route, zulke. 
Mar 
Mensen fietsen rondjes, die komt als kleuter Heuvel of eroverheen, weet je wel? 
Mar 
Mam de lamp ja dat ben. 
Mar 
Ik, maar ja, Dat is bij Mensen ook al weer zo voorbij. Komt sommige kinderen om 
lachen? Dit is een kinderlijk. 
Mar 
Weet je wel? 
Farid 
Nee precies ja. 
Farid 
Er is. 
Begeleider Marco 
Kleuren en geluiden. 
Begeleider Marco 
Is ook weer individueel afgestemd op de persoon. Ja, eigenlijk, net zoals alles in 

vele individueel moet afstemmen, ja. 
Farid 
Precies oké. 
Farid 
Dit is een best belangrijk. Ik heb er al enigszins antwoord op gekregen. En wat gaat 
er eigenlijk in je hoofd rond wanneer je in sociale omgevingen moet begeven of 
eigenlijk gaat begeven dus bijvoorbeeld een supermarkt of ook EO. 
Mar 
Maar kom je niet? Daar kom ik. 
Mar 
Dan gaat gewoon. 
Farid 
Oké een andere sociale setting, dus Als je bij. 
Mar 
Verjaardagsfeest nog een keer. 
Mar 
Van de nee dus mijn gekke huis. 
Mar 
Dat is echt. 
Farid 
Het Huis, Oké. 
Mar 
We zetten de situatie wordt 10 11 verschillende staan om je heen en ik ook al die 
verhalen in mijn hoofd. 
Mar 
Luister, onbewust ook al die verhalen mee en ik laat me praten. Ik ben, dus ik kon 
niet zoveel informatie binnen zoveel. Ja, dan geef mij maar gewoon leeg buren. 
Begeleider Marco 
Als jij op een verjaardag zit, hè? Met veel Mensen, ja, kun jij naar een stem luisteren. 
Farid 
Ja, nou jij dat zij je mooi zo Laten, toch het filteren van Van stemmen? Ja. 
Mar 
Ik hoor alles, ik hoor alles. 
Begeleider Marco 
Wat de 30 Mensen zitten, zal Martin 30 stemmen horen die allemaal moet verw-
erken te lang krijgen. 
Mar 
Nou, alle 30 verhalen ben ik het eigenlijk te vertellen. 
Mar 
Van In de rij, dus je bent helemaal gek Als je thuis komt. Vaak Als ik hem onze dag 
ben weggeweest dat een autorijders naar familie, want ook het autorijden op trek 
trek me ook. 
Mar 
Leeg combinatie komt thuis op de bank Als het tweede. 
Mar 
S middags, ik slaap gewoon hun beloop marathon. 
Mar 
Heb gelopen, terwijl ik nou gedaan? 
Mar 
Ik heb er gezeten en? 
Begeleider Marco 
Geluisterd en Dat is, Dat is de verwerking schakeltijd die Mensen met autisme vaak 
ook nodig hebben, hè? Om alle informatie, Je moet maar eens 30 stemmen of 30 
gesprekken verwerken. 
Farid 
Ja ja Dat is nee. 
Begeleider Marco 
Dat is niet te. 
Begeleider Marco 
Doen, dus dan kom je thuis bij af af klaar. 
Begeleider Marco 
Afgelopen snap ik, ja, ja, twee, ja. 
Mar 
Officieel wakker In de wereld gaan. 
Begeleider Marco 
Terwijl als wij zeg maar even even nuance te maken op een verjaardag zit met veel 
Mensen. Ik afsluiten. Ik zal Misschien twee sterren of 3 sterren ligt eraan hoe dicht 
iemand bij me zit, maar in principe kun jij je focussen op met. 

Mar 
Uh ja. 
Begeleider Marco 
Degene die je in gesprek? 
Begeleider Marco 
Bent alle andere stemmen is ruis op de. 
Begeleider Marco 
Achterkant, daar hoef je niks mee. 
Farid 
Ja nee. 
Begeleider Marco 
Dat doet jouw brein, hè? Die? 
Begeleider Marco 
Filtert filteren weg kapot stuk. 
Mar 
Um, Dat is mijn gezin. 
Mar 
Die is er. 
Mar 
Voor niks dat. 
Mar 
Van alles ook met emoties met dingen die binnenkomen. Je kunt wel, Je moet 
alles zouden Als ik boos ben of verdrietig of blij. 
Mar 
Het is mij allemaal extreem. Ik kan niet gedoseerd vrolijk zijn. Ik kan niet gedoseerd 
verdrietig zijn en maar Mensen kunnen schrikken of ik heel boos zijn. 
Farid 
Komt dat? Ja, ja. 
Mar 
Een beetje van godverdomme heb, maar eigenlijk gaat dat dit geen filter, Maar 
dat is niet alles wat eruit gaat, maar. 
Mar 
Om ook alles wat er? 
Mar 
In wordt. 
Farid 
Inkomen ja. 
Mar 
Dus ik Raad je dan drukken den BOSCH De hinthamerstraat pakt kneiterdruk. Ik 
ga daar wel eens met noten doorheen. 
Farid 
Hoi ja. 
Mar 
Nou jongen, het beheer van de straat. 
Mar 
Gaat goed, dan stem ik hier niet. 
Mar 
Mensen, prikkels, geluiden, fietsen, schreeuwen toeteren, hè, hè, verhalen. 
Mar 
Dingen die gebeuren vogeltjes langs dicht. 
Mar 
Snap je uiteindelijk. 
Farid 
Lek gebeurt teveel zeg. 
Farid 
Er gebeurt gewoon te veel aan boord, ja. 
Mar 
Maar woon ik hier zo mooi? Stapje ruimte, geen drukte, geen drukke straat, geen 
druk druk, gedoe om je heen te hebben terwijl je daarvoor gewoon in Uden heb 
dat ik me voor al. 
Farid 
Ja ja. 
Mar 
Die vliegbasis in achtertuin? 
Farid 
Ja Dat is. 
Mar 
Guus en straat voor de deur langs weet. 

Mar 
Je wel heel de dag prikkels. 
Mar 
En dan kom je gewoon weer? 
Mar 
Deze zit gewoon rust ruimte. 
Farid 
Heb je behoefte aan een interactieve ervaring? Dat is dus waar ik het over heb 
vervuld. Game of muziek spelen binnen jouw leefomgeving, dus dus hier thuis of 
eigenlijk eerder met een gesprek wanneer je wanneer je een gesprek gesprek zou 
hebben met Marco. 
Mar 
Nee gewoon thuis zelf wel mijn eigen dingen kan doen op mijn eigen ontladen, 
dat wel in een gesprek en voer ik het gesprek altijd Als het uit. 
Farid 
Ja Haha oke. 
Mar 
En daarna was. 
Mar 
Je zwart weg zijn, dan komt bij de rust, dan zakt hij in en dan ga ik iets te doen op 
mijn eigen. 
Mar 
Ja af te leiden rustig krijgen dus zo, maar eigenlijk zou voor mij niet iets zijn of het 
zeggen van de week open en u profielen van tevoren voor een gesprek of. 
Farid 
Ja ja. 
Mar 
In een gesprek waardoor. 
Mar 
Makkelijker maakt heel nieuw, meestal achteraf en vooral als mij iets zou helpen, is 
naar buiten gegaan. 
Farid 
Nee oké. 
Farid 
Juist dat. 
Mar 
Maar Dit is Natuurlijk makkelijk, scoort ze weg, maar daarin stap ik in mijn gitaar 
en daarmee x maar wordt naar buiten te gaan. 
Mar 
Om te gaan vissen? 
Mar 
Laten stoppen, ga ondernemen. 
Mar 
Je moet een auto in wat voor mij een link is en dan pas ben ik op locatie zit mij 
heel. 
Mar 
De stappen tussen. 
Mar 
Waar een kindje in hoeft te komen, en ik. 
Mar 
Kon niet meer. 
Mar 
Rustig aan de buitenkant. 
Mar 
Als het ergens iets zou zitten, want het overzichtelijk structureel wordt. Ik wil iets 
wat je in huis hebt waardoor het overzichtelijker wordt en behapbaarder wordt het 
eigenlijk Misschien een beetje is? Je kunt gewoon. 
Mar 
Um DA. 
Mar 
Iets opschrijven, maar. 
Mar 
Even goed sluit of heeft gedaan heeft. 
Mar 
Dan zitten uitkomt In de waterkant. Ik was nog iets vergeten, ben. 
Mar 
Ik klaar mee, Natura, dus ik zeg iets maar. 
Mar 

Dat is lastig. 
Farid 
Oké, Ik ga nu even een paar snelle vragen stellen en Dat is me ja mee met de tijd 
inderdaad. 
Begeleider Marco 
We hebben nog 5 minuten. 
Farid 
Dus zijn er eigenlijk prikkels die jou. Ja, Dit is eigenlijk, al heb ik eigenlijk al oh ja, 
voel jij je eigenlijk anders dan andere Mensen? 
Farid 
Ja oke. 
Mar 
Een eruit, zie je niet? 
Farid 
Nee, precies maar, maar hoe je denkt, oké? 
Mar 
Hallo Hallo cancano ik voel en hè mijn uitgesproken mening af en toe en mijn 
manier van denken daar achter. 
Mar 
En, dat krijg je fonts. 
Mar 
In de week wel eens toe van? 
Mar 
Want ik zie dingen niet andere Mensen. 
Mar 
Niet zien, of niet? 
Mar 
Willen zien en Mensen ergens een sociale grens hebben van. Dat doe ik niet, of. 
Mar 
Ik hou mijn mond, of? 
Mar 
Niet, heb ik niet geen filter? 
Mar 
Dus ja, je komt eigenlijk wel. 
Farid 
Nee precies bij welke sociale situaties heb je het meest last zeg, maar is dat? 
Mar 
Plaats buiten States. 
Farid 
Buitenshuis gewoon letterlijk alles, ok? 
Mar 
Buiten de deur. 
Mar 
Thuis de spiegel kan nog pittig zijn, kom je 10? 
Mar 
Man op bezoek. 
Mar 
Dan is het nog? 
Mar 
De oefening nou, ik zal mijn eigen omgeving, dus je kan vluchten. 
Farid 
Ah ja goeie ja. 
Farid 
En, hoe ga je dan om met deze situatie? Dus wanneer je dus in toch buitenshuis, 
dus wat je net zegt, dan stop je gewoon dan. 
Farid 
Ga je. 
Farid 
Weer terug naar huis, oké? 
Mar 
Ja dat kan. 
Mar 
Ik gewoon elkaar. 
Mar 
Naar buiten te roken, probeer ik hem even iets af te filteren. Weet je wel dat ik weer 
ga nog even doorzetten, want dan voel. 
Mar 
Je die maatschappelijke druk van je? 

Mar 
Moet gewoon normaal doen In de bijblijven, Maar het gaat gewoon niet 
meer dan zoom ik uit, dan zit ik ook te kijken. 
Mar 
Dwars door me heen lijkt dood, en dan zeg ik van mijn moeder. 
Mar 
Tegen mij, Ik ga lekker, of niet? 
Mar 
Maar dan weet ik genoeg naar huis kan. 
Farid 
Ok ok. 
Mar 
Je blijven. 
Mar 
Zitten, maar je hebt niks meer aan met niks. 
 
Dat is. 
Farid 
En de emotie dan voelt in die situatie is gewoon het. 
Mar 
Een neerslachtig is falen. 
Mar 
Dat voelt als vader, want Je moet hè. Door je problematiek kun je weer niet 
leuk meedoen zoals de rest. 
Mar 
Het wel. 
Mar 
Kan om weer. 
Mar 
Hup ja. 
Mar 
Ja, Je kunt er wel heen en Je kunt wel even blijven, maar Je kunt niet zoals 
je gevoelsmatig graag zou willen, het gewoon gezellig en dat maken hou je 
niet vol. 
Mar 
Dan ben je gewoon slachtoffer van je eigen hoogte. Ja, uiteindelijk, dus Als je 
niet naar jezelf krijg je altijd de antwoorden wat het resultaat, luister je wel, ik 
krijg ook resultaten. Alleen je weet hoe de rest van de dag in plaats. 
Farid 
Nee precies. 
Mar 
Van dat je heel erg voor bent. 
Farid 
Nee ja. 
Farid 
En, wat denk je eigenlijk dat anderen van je vinden? 
Mar 
Ligt eraan hoe ze hebben meegemaakt? 
Mar 
Neem je mij gewoon zo kennis Als je mij nu leert de hele aarde toffe kerel, 
kom je mij in een confrontatie buiten de discussie of 1 grote kleuter die Er is. 
Farid 
Ja precies ik ja. 
Mar 
That Said, en dan is het gewoon. Het is gewoon hele situatie vormt wie Ik 
ben, want ja, Alleen ben gewoon op een laagdrempelige manier kennen. 
Mar 
Als een aardige kerel. 
Mar 
Leer mij in een stressvolle situatie kennen. Nou ja, als dan, dan ga je. 
De maatschappelijke afkeuring noem ik dat hè? Je moet een zwakke ziel 
heeft die buiten rondloopt met zijn zoon. Ik weet. 
Mar 
Dat Iedereen na weet? 
Mar 
Je wel en dat zie je vaak films In het voorbij komen dumpen zo van een man 
die helemaal verward over straat te schreeuwen, dan gaan Mensen ook hier 
lopen. 
Farid 
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Ja oke. 
Mar 
De grootste wond, want ik zie iemand een psychische nood. Die man heeft hulp 
nodig en Dat is het probleem van de maatschappij is even leuk als iemand vraagt, 
want tegenwoordig heb je in staat dingen hoef je de Mensen hun geld die jeugd 
dus achterlijk mogelijk te doen en achterlijk doen, is het blijkbaar verdien Maar dat 
geworden. Dus Je moet een psycholoog is een verdienmodel geworden in plaats. 
Mar 
Oh, die man is voor de planeet, waar komt telefoon? Kan filmen, gaan nog verder 
onder trappen? Ja, dan kan. 
Farid 
Ja ik ook. 
Mar 
Ik zo moest. 
Mar 
Worden? Maar ja, Dat is de nieuwe maatschappij, zeg ik. Dat is niet mijn wereld 
waar ik in opgegroeid ben dat. 
Farid 
Was vroeger, niet? 
Mar 
Even wat je Mensen In de wijk lopen, zijn je ouders tegen. Die wonen Samen met 
hun huis die worden geleid in zeg maar een beetje anders, Maar dat zou heel 
aardig. 
Mar 
En dan die. 
Mar 
Mensen zag je dan ook wel van, is normaal, maar die hadden hun dingetje in. 
Hadden we ons vroeger gitaar man en in andere dingen die In het. 
Mar 
Land wilde liep, weet je wel? Dat was gewoon prima. Er waren ook Mensen, maar 
nu niet meer. 
Farid 
Euhm nee. 
Begeleider Marco 
En, Dat is het probleem. 
Begeleider Marco 
Van dat we alles in Mensen die? 
Begeleider Marco 
Afwijkend staan In de maatschappij te medicaliseren, hè? Dus of de psychologiser-
en het zo maar te zeggen, hè dus? 
Begeleider Marco 
De maatschappij is heel erg voor om Mensen die afwijkend zijn, een naampje. 
Begeleider Marco 
Te geven om te gemakkelijk? 
Begeleider Marco 
Dat is makkelijk voor de maatschappij, hè? 
Begeleider Marco 
Niet de dorpsgek elk dorp had vroeger een dorpsgek iemand met psychische 
problemen vaak. 
Begeleider Marco 
Dus op een gegeven moment een? 
Begeleider Marco 
Naampje en de ander. 
Begeleider Marco 
Dat is het makkelijkste. 
Mar 
Ja mevrouw hoeven. 
Begeleider Marco 
Een dorpsgek eigenlijk zeggen we al, jij staat buiten ons als maatschappij. 
Farid 
Ja dat noem je. 
Mar 
We nemen jou niet voor 100 aan? 
Begeleider Marco 
Precies en dat doen we ook met Mensen die een psychiatrische nood zitten. Wat 
Maarten vertelt geven hun naam, waardoor we ze ergens kunnen plaatsen. 
Farid 
Precies, Ik heb het. 

Begeleider Marco 
Ik heb wel buiten. 
Mar 
Zelf ervaren dus buiten psychische nood die. 
Mar 
Gozer weet helemaal live doorgedraaid in plaats van 5 keer helpen. 
Begeleider Marco 
Ja een klein minuten, ja? 
Mar 
Laat ze gewoon je lot. 
Farid 
Er wordt ook ja. 
Farid 
Ik, Ik wil een ja, Ik wil een sluitende vraag stellen en dan wil ik je eigenlijk nog 
steeds vragen en dat mag je Natuurlijk helemaal doen wanneer je het zelf zou 
willen om. 
Farid 
Wanneer je de tijd hebt die enquête nog eigenlijk, Dat is, dan zou ik, want Ik vind 
hoe je praat en dat zou mij in ieder geval heel veel informatie geven om iets te 
kunnen ontwerpen wat heel interessant zou kunnen zijn voor jou, ook eventueel. 
Mar 
Duimstok voor hun voor, ja? 
Farid 
Hoe hoog zou je je zelfvertrouwen, of eigenlijk je zelfbeeld inschatten of oké? 
Mar 
Natuurlijk ook. 
Farid 
En dan. 
Farid 
Dingen die je kan doen, die verhogen dat of of zou. 
Mar 
Of is die verwarring een? 
Mar 
Maar in welke vorm dat ook is. 
Mar 
Maakt niet uit, maar vooral maatschappelijk en sociaal. Gezien je gewoon positieve 
ervaringen van Mensen die je het gevoel hebt dat. 
Mar 
Je er gewoon mag zijn en het ja ik. 
Farid 
Laat je accepteert wordt, zeg maar. 
Mar 
Zie dat je meetelt, Dat is gewoon heel belangrijk. 
Mar 
Nou lopen we continu over tegen je pc, dus je probeert Dat is heel leuk, Maar dat is 
toch een hele jonge gasten. 
Mar 
Ja, Maar ik kan ook weer buiten vallen bij de boerderij. Zorg locatie prima locatie 
voor mij ook allemaal kinderen met de. 
Mar 
Grootst mogelijke problemen. 
Mar 
Werken mij ook niet? 
Mar 
Weet je wat? Het is? Heel veel is er wel voor de kinderen en die jonge, jonge vol-
wassenen en bejaarden. Alles is de 25 en de 65 is. 
Farid 
En het sluit woord, wat zou jij willen vragen aan Mensen die dit zouden horen? 
Bijvoorbeeld laat zien, OK? 
Mar 
Geen pii recycleren probleem om beter te begrijpen in plaats van te oordelen. 
Vanuit beeld wordt geschetst door de maatschappij. 
Mar 
Kijk verder dan je neus langs voordat. 
Farid 
Want ik deel dezelfde mening als jou dat wij als Mensen die bijvoorbeeld dan geen 
acess hebben. 
Farid 

Ons eigenlijk een beetje moeten aanpassen aan wat jullie ervaren, in plaats van 
dat er een soort van andere wisselwerking. 
Farid 
In zou moeten zitten. 
Mar 
Wij moeten nu volledig aanpassen aan de normale maatschappij. 
Farid 
Ja, Maar dat is normaal in principe ik. 
Mar 
Ja nou, Dat is nog maar waardig. Is dat we niet lopen om geld. 
Farid 
Weet niet. 
Farid 
Ja oké ja. 
Mar 
Maar dat dat zo ciale spelletje wat Er is Als je daar mee kan spelen, dat. 
Mar 
Meer nou iedere keer, hè? 
Mar 
Wij moeten het proberen zo normaal mogelijk te doen. 
Begeleider Marco 
Terwijl ons kost. 
Mar 
Het zo veel Energy, laat ons gewoon onszelf. 
Mar 
Zijn en begrijp. 
Mar 
Dat we iets? 
Mar 
Hebben en veroordeelt ons daar niet op. 
Mar 
Accepteren in plaats van afwijkend op te reageren. 
Farid 
Ja ja. 
Begeleider Marco 
Was alles. 
Mar 
Het is simpel is. 
Begeleider Marco 
Het mooi. 
Farid 
En, volgens mij klopt het, hè. Ja, ik, Ik wil het een eer allereerst een hand geven. 
Echt heel erg bedankt. Ik wil het. 
Farid 
Eigenlijk niet eens. 
Farid 
Zien als iets wat een interview was, want uiteindelijk was het ook gewoon letterlijk 
praten en en ja, Misschien ben ik zelf een beetje bias, zeg maar Omdat ik zelf wat ik 
al zei, gewoon in principe mijn beste vriend nu heeft autisme en heeft ook ADHD 
daarbij dus. 
Begeleider Marco 
Zijn toch de beste interviews? 
Mar 
Het is nu heb je weer een ander beeld erbij verschijn. 

En daar haal ik mijn gram uit. 
Mar 
Maar ja, dat komt mede door mijn levensloop van mijn leven, dat ik heel minimal-
istisch programma nog haal. 
Farid 
Er dan staat bijvoorbeeld geluid bij zou komen, dus dat je bijvoorbeeld. 
Mar 
Ja, volgens je fluit enzo maar. 
Mar 
Komt er uit? Vraag. 
Farid 
Oh oke. 
Mar 

Dan meteen ook buiten Doornik klaar. 
Farid 
Dus natuurlijke prikkels zijn in principe de soort Als ik jouw woorden mag gebruik-
en, de porno in? Ja. 
Mar 
Ja even dingen en dan de vis ook In de natuur te vissen. Dan ben ik helemaal 
rustig en zen, maar dan vang ik vis en dan wil. 
Mar 
Ik een groot a. 
Mar 
DHD. 
Mar 
Konijnen? Ja, Ik heb Ik heb. 
Mar 
Moment hier. 
Mar 
In de buurt is hebben ze niet af te. 
Mar 
Reizen naar kijken als? 
Mar 
Ik ken je Office programma s je vroeger Misschien? 
Mar 
Rechts Hunt enzo. 
Mar 
Nog en ook die gek uit Australië weet je niet goed vissen die helemaal lijp als. 
Mar 
Je vis ving ja zo’n mafklapper ben. 
Farid 
Nee het eerst. 
Mar 
Ik dus ook, ik sta dus heel rustig aan de Raad. Kan iemand even last van mij heeft 
me niet. 
Mar 
En ik dank grote flessen. 
Mar 
Dan ga ik helemaal mijn plaat? 
Mar 
Enthousiast ja gisteren op de mountainbike route, zulke. 
Mar 
Mensen fietsen rondjes, die komt als kleuter Heuvel of eroverheen, weet je wel? 
Mar 
Mam de lamp ja dat ben. 
Mar 
Ik, maar ja, Dat is bij Mensen ook al weer zo voorbij. Komt sommige kinderen om 
lachen? Dit is een kinderlijk. 
Mar 
Weet je wel? 
Farid 
Nee precies ja. 
Farid 
Er is. 
Begeleider Marco 
Kleuren en geluiden. 
Begeleider Marco 
Is ook weer individueel afgestemd op de persoon. Ja, eigenlijk, net zoals alles in 
vele individueel moet afstemmen, ja. 
Farid 
Precies oké. 
Farid 
Dit is een best belangrijk. Ik heb er al enigszins antwoord op gekregen. En wat gaat 
er eigenlijk in je hoofd rond wanneer je in sociale omgevingen moet begeven of 
eigenlijk gaat begeven dus bijvoorbeeld een supermarkt of ook EO. 
Mar 
Maar kom je niet? Daar kom ik. 
Mar 
Dan gaat gewoon. 
Farid 
Oké een andere sociale setting, dus Als je bij. 

Mar 
Verjaardagsfeest nog een keer. 
Mar 
Van de nee dus mijn gekke huis. 
Mar 
Dat is echt. 
Farid 
Het Huis, Oké. 
Mar 
We zetten de situatie wordt 10 11 verschillende staan om je heen en ik ook al die 
verhalen in mijn hoofd. 
Mar 
Luister, onbewust ook al die verhalen mee en ik laat me praten. Ik ben, dus ik kon 
niet zoveel informatie binnen zoveel. Ja, dan geef mij maar gewoon leeg buren. 
Begeleider Marco 
Als jij op een verjaardag zit, hè? Met veel Mensen, ja, kun jij naar een stem luisteren. 
Farid 
Ja, nou jij dat zij je mooi zo Laten, toch het filteren van Van stemmen? Ja. 
Mar 
Ik hoor alles, ik hoor alles. 
Begeleider Marco 
Wat de 30 Mensen zitten, zal Martin 30 stemmen horen die allemaal moet verw-
erken te lang krijgen. 
Mar 
Nou, alle 30 verhalen ben ik het eigenlijk te vertellen. 
Mar 
Van In de rij, dus je bent helemaal gek Als je thuis komt. Vaak Als ik hem onze dag 
ben weggeweest dat een autorijders naar familie, want ook het autorijden op trek 
trek me ook. 
Mar 
Leeg combinatie komt thuis op de bank Als het tweede. 
Mar 
S middags, ik slaap gewoon hun beloop marathon. 
Mar 
Heb gelopen, terwijl ik nou gedaan? 
Mar 
Ik heb er gezeten en? 
Begeleider Marco 
Geluisterd en Dat is, Dat is de verwerking schakeltijd die Mensen met autisme vaak 
ook nodig hebben, hè? Om alle informatie, Je moet maar eens 30 stemmen of 30 
gesprekken verwerken. 
Farid 
Ja ja Dat is nee. 
Begeleider Marco 
Dat is niet te. 
Begeleider Marco 
Doen, dus dan kom je thuis bij af af klaar. 
Begeleider Marco 
Afgelopen snap ik, ja, ja, twee, ja. 
Mar 
Officieel wakker In de wereld gaan. 
Begeleider Marco 
Terwijl als wij zeg maar even even nuance te maken op een verjaardag zit met veel 
Mensen. Ik afsluiten. Ik zal Misschien twee sterren of 3 sterren ligt eraan hoe dicht 
iemand bij me zit, maar in principe kun jij je focussen op met. 
Mar 
Uh ja. 
Begeleider Marco 
Degene die je in gesprek? 
Begeleider Marco 
Bent alle andere stemmen is ruis op de. 
Begeleider Marco 
Achterkant, daar hoef je niks mee. 
Farid 
Ja nee. 
Begeleider Marco 
Dat doet jouw brein, hè? Die? 
Begeleider Marco 

Filtert filteren weg kapot stuk. 
Mar 
Um, Dat is mijn gezin. 
Mar 
Die is er. 
Mar 
Voor niks dat. 
Mar 
Van alles ook met emoties met dingen die binnenkomen. Je kunt wel, Je 
moet alles zouden Als ik boos ben of verdrietig of blij. 
Mar 
Het is mij allemaal extreem. Ik kan niet gedoseerd vrolijk zijn. Ik kan niet ge-
doseerd verdrietig zijn en maar Mensen kunnen schrikken of ik heel boos zijn. 
Farid 
Komt dat? Ja, ja. 
Mar 
Een beetje van godverdomme heb, maar eigenlijk gaat dat dit geen filter, 
Maar dat is niet alles wat eruit gaat, maar. 
Mar 
Om ook alles wat er? 
Mar 
In wordt. 
Farid 
Inkomen ja. 
Mar 
Dus ik Raad je dan drukken den BOSCH De hinthamerstraat pakt kneiterd-
ruk. Ik ga daar wel eens met noten doorheen. 
Farid 
Hoi ja. 
Mar 
Nou jongen, het beheer van de straat. 
Mar 
Gaat goed, dan stem ik hier niet. 
Mar 
Mensen, prikkels, geluiden, fietsen, schreeuwen toeteren, hè, hè, verhalen. 
Mar 
Dingen die gebeuren vogeltjes langs dicht. 
Mar 
Snap je uiteindelijk. 
Farid 
Lek gebeurt teveel zeg. 
Farid 
Er gebeurt gewoon te veel aan boord, ja. 
Mar 
Maar woon ik hier zo mooi? Stapje ruimte, geen drukte, geen drukke straat, 
geen druk druk, gedoe om je heen te hebben terwijl je daarvoor gewoon in 
Uden heb dat ik me voor al. 
Farid 
Ja ja. 
Mar 
Die vliegbasis in achtertuin? 
Farid 
Ja Dat is. 
Mar 
Guus en straat voor de deur langs weet. 
Mar 
Je wel heel de dag prikkels. 
Mar 
En dan kom je gewoon weer? 
Mar 
Deze zit gewoon rust ruimte. 
Farid 
Heb je behoefte aan een interactieve ervaring? Dat is dus waar ik het over 
heb vervuld. Game of muziek spelen binnen jouw leefomgeving, dus dus hier 
thuis of eigenlijk eerder met een gesprek wanneer je wanneer je een gesprek 
gesprek zou hebben met Marco. 
Mar 
Nee gewoon thuis zelf wel mijn eigen dingen kan doen op mijn eigen ontlad-
en, dat wel in een gesprek en voer ik het gesprek altijd Als het uit. 
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Farid 
Ja Haha oke. 
Mar 
En daarna was. 
Mar 
Je zwart weg zijn, dan komt bij de rust, dan zakt hij in en dan ga ik iets te doen op 
mijn eigen. 
Mar 
Ja af te leiden rustig krijgen dus zo, maar eigenlijk zou voor mij niet iets zijn of het 
zeggen van de week open en u profielen van tevoren voor een gesprek of. 
Farid 
Ja ja. 
Mar 
In een gesprek waardoor. 
Mar 
Makkelijker maakt heel nieuw, meestal achteraf en vooral als mij iets zou helpen, is 
naar buiten gegaan. 
Farid 
Nee oké. 
Farid 
Juist dat. 
Mar 
Maar Dit is Natuurlijk makkelijk, scoort ze weg, maar daarin stap ik in mijn gitaar 
en daarmee x maar wordt naar buiten te gaan. 
Mar 
Om te gaan vissen? 
Mar 
Laten stoppen, ga ondernemen. 
Mar 
Je moet een auto in wat voor mij een link is en dan pas ben ik op locatie zit mij 
heel. 
Mar 
De stappen tussen. 
Mar 
Waar een kindje in hoeft te komen, en ik. 
Mar 
Kon niet meer. 
Mar 
Rustig aan de buitenkant. 
Mar 
Als het ergens iets zou zitten, want het overzichtelijk structureel wordt. Ik wil iets 
wat je in huis hebt waardoor het overzichtelijker wordt en behapbaarder wordt het 
eigenlijk Misschien een beetje is? Je kunt gewoon. 
Mar 
Um DA. 
Mar 
Iets opschrijven, maar. 
Mar 
Even goed sluit of heeft gedaan heeft. 
Mar 
Dan zitten uitkomt In de waterkant. Ik was nog iets vergeten, ben. 
Mar 
Ik klaar mee, Natura, dus ik zeg iets maar. 
Mar 
Dat is lastig. 
Farid 
Oké, Ik ga nu even een paar snelle vragen stellen en Dat is me ja mee met de tijd 
inderdaad. 
Begeleider Marco 
We hebben nog 5 minuten. 
Farid 
Dus zijn er eigenlijk prikkels die jou. Ja, Dit is eigenlijk, al heb ik eigenlijk al oh ja, 
voel jij je eigenlijk anders dan andere Mensen? 
Farid 
Ja oke. 
Mar 
Een eruit, zie je niet? 
Farid 

Nee, precies maar, maar hoe je denkt, oké? 
Mar 
Hallo Hallo cancano ik voel en hè mijn uitgesproken mening af en toe en mijn 
manier van denken daar achter. 
Mar 
En, dat krijg je fonts. 
Mar 
In de week wel eens toe van? 
Mar 
Want ik zie dingen niet andere Mensen. 
Mar 
Niet zien, of niet? 
Mar 
Willen zien en Mensen ergens een sociale grens hebben van. Dat doe ik niet, of. 
Mar 
Ik hou mijn mond, of? 
Mar 
Niet, heb ik niet geen filter? 
Mar 
Dus ja, je komt eigenlijk wel. 
Farid 
Nee precies bij welke sociale situaties heb je het meest last zeg, maar is dat? 
Mar 
Plaats buiten States. 
Farid 
Buitenshuis gewoon letterlijk alles, ok? 
Mar 
Buiten de deur. 
Mar 
Thuis de spiegel kan nog pittig zijn, kom je 10? 
Mar 
Man op bezoek. 
Mar 
Dan is het nog? 
Mar 
De oefening nou, ik zal mijn eigen omgeving, dus je kan vluchten. 
Farid 
Ah ja goeie ja. 
Farid 
En, hoe ga je dan om met deze situatie? Dus wanneer je dus in toch buitenshuis, 
dus wat je net zegt, dan stop je gewoon dan. 
Farid 
Ga je. 
Farid 
Weer terug naar huis, oké? 
Mar 
Ja dat kan. 
Mar 
Ik gewoon elkaar. 
Mar 
Naar buiten te roken, probeer ik hem even iets af te filteren. Weet je wel dat ik weer 
ga nog even doorzetten, want dan voel. 
Mar 
Je die maatschappelijke druk van je? 
Mar 
Moet gewoon normaal doen In de bijblijven, Maar het gaat gewoon niet meer dan 
zoom ik uit, dan zit ik ook te kijken. 
Mar 
Dwars door me heen lijkt dood, en dan zeg ik van mijn moeder. 
Mar 
Tegen mij, Ik ga lekker, of niet? 
Mar 
Maar dan weet ik genoeg naar huis kan. 
Farid 
Ok ok. 
Mar 
Je blijven. 
Mar 

Zitten, maar je hebt niks meer aan met niks. 
 
Dat is. 
Farid 
En de emotie dan voelt in die situatie is gewoon het. 
Mar 
Een neerslachtig is falen. 
Mar 
Dat voelt als vader, want Je moet hè. Door je problematiek kun je weer niet leuk 
meedoen zoals de rest. 
Mar 
Het wel. 
Mar 
Kan om weer. 
Mar 
Hup ja. 
Mar 
Ja, Je kunt er wel heen en Je kunt wel even blijven, maar Je kunt niet zoals je 
gevoelsmatig graag zou willen, het gewoon gezellig en dat maken hou je niet vol. 
Mar 
Dan ben je gewoon slachtoffer van je eigen hoogte. Ja, uiteindelijk, dus Als je niet 
naar jezelf krijg je altijd de antwoorden wat het resultaat, luister je wel, ik krijg ook 
resultaten. Alleen je weet hoe de rest van de dag in plaats. 
Farid 
Nee precies. 
Mar 
Van dat je heel erg voor bent. 
Farid 
Nee ja. 
Farid 
En, wat denk je eigenlijk dat anderen van je vinden? 
Mar 
Ligt eraan hoe ze hebben meegemaakt? 
Mar 
Neem je mij gewoon zo kennis Als je mij nu leert de hele aarde toffe kerel, kom je 
mij in een confrontatie buiten de discussie of 1 grote kleuter die Er is. 
Farid 
Ja precies ik ja. 
Mar 
That Said, en dan is het gewoon. Het is gewoon hele situatie vormt wie Ik ben, 
want ja, Alleen ben gewoon op een laagdrempelige manier kennen. 
Mar 
Als een aardige kerel. 
Mar 
Leer mij in een stressvolle situatie kennen. Nou ja, als dan, dan ga je. 
De maatschappelijke afkeuring noem ik dat hè? Je moet een zwakke ziel heeft die 
buiten rondloopt met zijn zoon. Ik weet. 
Mar 
Dat Iedereen na weet? 
Mar 
Je wel en dat zie je vaak films In het voorbij komen dumpen zo van een man die 
helemaal verward over straat te schreeuwen, dan gaan Mensen ook hier lopen. 
Farid 
Ja oke. 
Mar 
De grootste wond, want ik zie iemand een psychische nood. Die man heeft hulp 
nodig en Dat is het probleem van de maatschappij is even leuk als iemand vraagt, 
want tegenwoordig heb je in staat dingen hoef je de Mensen hun geld die jeugd 
dus achterlijk mogelijk te doen en achterlijk doen, is het blijkbaar verdien Maar dat 
geworden. Dus Je moet een psycholoog is een verdienmodel geworden in plaats. 
Mar 
Oh, die man is voor de planeet, waar komt telefoon? Kan filmen, gaan nog verder 
onder trappen? Ja, dan kan. 
Farid 
Ja ik ook. 
Mar 
Ik zo moest. 
Mar 

Worden? Maar ja, Dat is de nieuwe maatschappij, zeg ik. Dat is niet mijn wereld 
waar ik in opgegroeid ben dat. 
Farid 
Was vroeger, niet? 
Mar 
Even wat je Mensen In de wijk lopen, zijn je ouders tegen. Die wonen Samen met 
hun huis die worden geleid in zeg maar een beetje anders, Maar dat zou heel 
aardig. 
Mar 
En dan die. 
Mar 
Mensen zag je dan ook wel van, is normaal, maar die hadden hun dingetje in. 
Hadden we ons vroeger gitaar man en in andere dingen die In het. 
Mar 
Land wilde liep, weet je wel? Dat was gewoon prima. Er waren ook Mensen, maar 
nu niet meer. 
Farid 
Euhm nee. 
Begeleider Marco 
En, Dat is het probleem. 
Begeleider Marco 
Van dat we alles in Mensen die? 
Begeleider Marco 
Afwijkend staan In de maatschappij te medicaliseren, hè? Dus of de psychologiser-
en het zo maar te zeggen, hè dus? 
Begeleider Marco 
De maatschappij is heel erg voor om Mensen die afwijkend zijn, een naampje. 
Begeleider Marco 
Te geven om te gemakkelijk? 
Begeleider Marco 
Dat is makkelijk voor de maatschappij, hè? 
Begeleider Marco 
Niet de dorpsgek elk dorp had vroeger een dorpsgek iemand met psychische 
problemen vaak. 
Begeleider Marco 
Dus op een gegeven moment een? 
Begeleider Marco 
Naampje en de ander. 
Begeleider Marco 
Dat is het makkelijkste. 
Mar 
Ja mevrouw hoeven. 
Begeleider Marco 
Een dorpsgek eigenlijk zeggen we al, jij staat buiten ons als maatschappij. 
Farid 
Ja dat noem je. 
Mar 
We nemen jou niet voor 100 aan? 
Begeleider Marco 
Precies en dat doen we ook met Mensen die een psychiatrische nood zitten. Wat 
Maarten vertelt geven hun naam, waardoor we ze ergens kunnen plaatsen. 
Farid 
Precies, Ik heb het. 
Begeleider Marco 
Ik heb wel buiten. 
Mar 
Zelf ervaren dus buiten psychische nood die. 
Mar 
Gozer weet helemaal live doorgedraaid in plaats van 5 keer helpen. 
Begeleider Marco 
Ja een klein minuten, ja? 
Mar 
Laat ze gewoon je lot. 
Farid 
Er wordt ook ja. 
Farid 
Ik, Ik wil een ja, Ik wil een sluitende vraag stellen en dan wil ik je eigenlijk nog 
steeds vragen en dat mag je Natuurlijk helemaal doen wanneer je het zelf zou 

willen om. 
Farid 
Wanneer je de tijd hebt die enquête nog eigenlijk, Dat is, dan zou ik, want Ik vind 
hoe je praat en dat zou mij in ieder geval heel veel informatie geven om iets te 
kunnen ontwerpen wat heel interessant zou kunnen zijn voor jou, ook eventueel. 
Mar 
Duimstok voor hun voor, ja? 
Farid 
Hoe hoog zou je je zelfvertrouwen, of eigenlijk je zelfbeeld inschatten of oké? 
Mar 
Natuurlijk ook. 
Farid 
En dan. 
Farid 
Dingen die je kan doen, die verhogen dat of of zou. 
Mar 
Of is die verwarring een? 
Mar 
Maar in welke vorm dat ook is. 
Mar 
Maakt niet uit, maar vooral maatschappelijk en sociaal. Gezien je gewoon positieve 
ervaringen van Mensen die je het gevoel hebt dat. 
Mar 
Je er gewoon mag zijn en het ja ik. 
Farid 
Laat je accepteert wordt, zeg maar. 
Mar 
Zie dat je meetelt, Dat is gewoon heel belangrijk. 
Mar 
Nou lopen we continu over tegen je pc, dus je probeert Dat is heel leuk, Maar dat is 
toch een hele jonge gasten. 
Mar 
Ja, Maar ik kan ook weer buiten vallen bij de boerderij. Zorg locatie prima locatie 
voor mij ook allemaal kinderen met de. 
Mar 
Grootst mogelijke problemen. 
Mar 
Werken mij ook niet? 
Mar 
Weet je wat? Het is? Heel veel is er wel voor de kinderen en die jonge, jonge vol-
wassenen en bejaarden. Alles is de 25 en de 65 is. 
Farid 
En het sluit woord, wat zou jij willen vragen aan Mensen die dit zouden horen? 
Bijvoorbeeld laat zien, OK? 
Mar 
Geen pii recycleren probleem om beter te begrijpen in plaats van te oordelen. 
Vanuit beeld wordt geschetst door de maatschappij. 
Mar 
Kijk verder dan je neus langs voordat. 
Farid 
Want ik deel dezelfde mening als jou dat wij als Mensen die bijvoorbeeld dan geen 
acess hebben. 
Farid 
Ons eigenlijk een beetje moeten aanpassen aan wat jullie ervaren, in plaats van 
dat er een soort van andere wisselwerking. 
Farid 
In zou moeten zitten. 
Mar 
Wij moeten nu volledig aanpassen aan de normale maatschappij. 
Farid 
Ja, Maar dat is normaal in principe ik. 
Mar 
Ja nou, Dat is nog maar waardig. Is dat we niet lopen om geld. 
Farid 
Weet niet. 
Farid 
Ja oké ja. 
Mar 

Maar dat dat zo ciale spelletje wat Er is Als je daar mee kan spelen, dat. 
Mar 
Meer nou iedere keer, hè? 
Mar 
Wij moeten het proberen zo normaal mogelijk te doen. 
Begeleider Marco 
Terwijl ons kost. 
Mar 
Het zo veel Energy, laat ons gewoon onszelf. 
Mar 
Zijn en begrijp. 
Mar 
Dat we iets? 
Mar 
Hebben en veroordeelt ons daar niet op. 
Mar 
Accepteren in plaats van afwijkend op te reageren. 
Farid 
Ja ja. 
Begeleider Marco 
Was alles. 
Mar 
Het is simpel is. 
Begeleider Marco 
Het mooi. 
Farid 
En, volgens mij klopt het, hè. Ja, ik, Ik wil het een eer allereerst een hand 
geven. Echt heel erg bedankt. Ik wil het. 
Farid 
Eigenlijk niet eens. 
Farid 
Zien als iets wat een interview was, want uiteindelijk was het ook gewoon let-
terlijk praten en en ja, Misschien ben ik zelf een beetje bias, zeg maar Omdat 
ik zelf wat ik al zei, gewoon in principe mijn beste vriend nu heeft autisme en 
heeft ook ADHD daarbij dus. 
Begeleider Marco 
Zijn toch de beste interviews? 
Mar 
Het is nu heb je weer een ander beeld erbij verschijn. 

Ja oke. 
Mar 
De grootste wond, want ik zie iemand een psychische nood. Die man heeft 
hulp nodig en Dat is het probleem van de maatschappij is even leuk als 
iemand vraagt, want tegenwoordig heb je in staat dingen hoef je de Mensen 
hun geld die jeugd dus achterlijk mogelijk te doen en achterlijk doen, is het 
blijkbaar verdien Maar dat geworden. Dus Je moet een psycholoog is een 
verdienmodel geworden in plaats. 
Mar 
Oh, die man is voor de planeet, waar komt telefoon? Kan filmen, gaan nog 
verder onder trappen? Ja, dan kan. 
Farid 
Ja ik ook. 
Mar 
Ik zo moest. 
Mar 
Worden? Maar ja, Dat is de nieuwe maatschappij, zeg ik. Dat is niet mijn 
wereld waar ik in opgegroeid ben dat. 
Farid 
Was vroeger, niet? 
Mar 
Even wat je Mensen In de wijk lopen, zijn je ouders tegen. Die wonen Samen 
met hun huis die worden geleid in zeg maar een beetje anders, Maar dat zou 
heel aardig. 
Mar 
En dan die. 
Mar 
Mensen zag je dan ook wel van, is normaal, maar die hadden hun dingetje in. 
Hadden we ons vroeger gitaar man en in andere dingen die In het. 
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Mar 
Land wilde liep, weet je wel? Dat was gewoon prima. Er waren ook Mensen, maar 
nu niet meer. 
Farid 
Euhm nee. 
Begeleider Marco 
En, Dat is het probleem. 
Begeleider Marco 
Van dat we alles in Mensen die? 
Begeleider Marco 
Afwijkend staan In de maatschappij te medicaliseren, hè? Dus of de psychologiser-
en het zo maar te zeggen, hè dus? 
Begeleider Marco 
De maatschappij is heel erg voor om Mensen die afwijkend zijn, een naampje. 
Begeleider Marco 
Te geven om te gemakkelijk? 
Begeleider Marco 
Dat is makkelijk voor de maatschappij, hè? 
Begeleider Marco 
Niet de dorpsgek elk dorp had vroeger een dorpsgek iemand met psychische 
problemen vaak. 
Begeleider Marco 
Dus op een gegeven moment een? 
Begeleider Marco 
Naampje en de ander. 
Begeleider Marco 
Dat is het makkelijkste. 
Mar 
Ja mevrouw hoeven. 
Begeleider Marco 
Een dorpsgek eigenlijk zeggen we al, jij staat buiten ons als maatschappij. 
Farid 
Ja dat noem je. 
Mar 
We nemen jou niet voor 100 aan? 
Begeleider Marco 
Precies en dat doen we ook met Mensen die een psychiatrische nood zitten. Wat 
Maarten vertelt geven hun naam, waardoor we ze ergens kunnen plaatsen. 
Farid 
Precies, Ik heb het. 
Begeleider Marco 
Ik heb wel buiten. 
Mar 
Zelf ervaren dus buiten psychische nood die. 
Mar 
Gozer weet helemaal live doorgedraaid in plaats van 5 keer helpen. 
Begeleider Marco 
Ja een klein minuten, ja? 
Mar 
Laat ze gewoon je lot. 
Farid 
Er wordt ook ja. 
Farid 
Ik, Ik wil een ja, Ik wil een sluitende vraag stellen en dan wil ik je eigenlijk nog 
steeds vragen en dat mag je Natuurlijk helemaal doen wanneer je het zelf zou 
willen om. 
Farid 
Wanneer je de tijd hebt die enquête nog eigenlijk, Dat is, dan zou ik, want Ik vind 
hoe je praat en dat zou mij in ieder geval heel veel informatie geven om iets te 
kunnen ontwerpen wat heel interessant zou kunnen zijn voor jou, ook eventueel. 
Mar 
Duimstok voor hun voor, ja? 
Farid 
Hoe hoog zou je je zelfvertrouwen, of eigenlijk je zelfbeeld inschatten of oké? 
Mar 
Natuurlijk ook. 
Farid 
En dan. 

Farid 
Dingen die je kan doen, die verhogen dat of of zou. 
Mar 
Of is die verwarring een? 
Mar 
Maar in welke vorm dat ook is. 
Mar 
Maakt niet uit, maar vooral maatschappelijk en sociaal. Gezien je gewoon positieve 
ervaringen van Mensen die je het gevoel hebt dat. 
Mar 
Je er gewoon mag zijn en het ja ik. 
Farid 
Laat je accepteert wordt, zeg maar. 
Mar 
Zie dat je meetelt, Dat is gewoon heel belangrijk. 
Mar 
Nou lopen we continu over tegen je pc, dus je probeert Dat is heel leuk, Maar dat is 
toch een hele jonge gasten. 
Mar 
Ja, Maar ik kan ook weer buiten vallen bij de boerderij. Zorg locatie prima locatie 
voor mij ook allemaal kinderen met de. 
Mar 
Grootst mogelijke problemen. 
Mar 
Werken mij ook niet? 
Mar 
Weet je wat? Het is? Heel veel is er wel voor de kinderen en die jonge, jonge vol-
wassenen en bejaarden. Alles is de 25 en de 65 is. 
Farid 
En het sluit woord, wat zou jij willen vragen aan Mensen die dit zouden horen? 
Bijvoorbeeld laat zien, OK? 
Mar 
Geen pii recycleren probleem om beter te begrijpen in plaats van te oordelen. 
Vanuit beeld wordt geschetst door de maatschappij. 
Mar 
Kijk verder dan je neus langs voordat. 
Farid 
Want ik deel dezelfde mening als jou dat wij als Mensen die bijvoorbeeld dan geen 
acess hebben. 
Farid 
Ons eigenlijk een beetje moeten aanpassen aan wat jullie ervaren, in plaats van 
dat er een soort van andere wisselwerking. 
Farid 
In zou moeten zitten. 
Mar 
Wij moeten nu volledig aanpassen aan de normale maatschappij. 
Farid 
Ja, Maar dat is normaal in principe ik. 
Mar 
Ja nou, Dat is nog maar waardig. Is dat we niet lopen om geld. 
Farid 
Weet niet. 
Farid 
Ja oké ja. 
Mar 
Maar dat dat zo ciale spelletje wat Er is Als je daar mee kan spelen, dat. 
Mar 
Meer nou iedere keer, hè? 
Mar 
Wij moeten het proberen zo normaal mogelijk te doen. 
Begeleider Marco 
Terwijl ons kost. 
Mar 
Het zo veel Energy, laat ons gewoon onszelf. 
Mar 
Zijn en begrijp. 
Mar 
Dat we iets? 

Mar 
Hebben en veroordeelt ons daar niet op. 
Mar 
Accepteren in plaats van afwijkend op te reageren. 
Farid 
Ja ja. 
Begeleider Marco 
Was alles. 
Mar 
Het is simpel is. 
Begeleider Marco 
Het mooi. 
Farid 
En, volgens mij klopt het, hè. Ja, ik, Ik wil het een eer allereerst een hand geven. 
Echt heel erg bedankt. Ik wil het. 
Farid 
Eigenlijk niet eens. 
Farid 
Zien als iets wat een interview was, want uiteindelijk was het ook gewoon letterlijk 
praten en en ja, Misschien ben ik zelf een beetje bias, zeg maar Omdat ik zelf wat ik 
al zei, gewoon in principe mijn beste vriend nu heeft autisme en heeft ook ADHD 
daarbij dus. 
Begeleider Marco 
Zijn toch de beste interviews? 
Mar 
Het is nu heb je weer een ander beeld erbij verschijn. 

En daar haal ik mijn gram uit. 
Mar 
Maar ja, dat komt mede door mijn levensloop van mijn leven, dat ik heel minimal-
istisch programma nog haal. 
Farid 
Er dan staat bijvoorbeeld geluid bij zou komen, dus dat je bijvoorbeeld. 
Mar 
Ja, volgens je fluit enzo maar. 
Mar 
Komt er uit? Vraag. 
Farid 
Oh oke. 
Mar 
Dan meteen ook buiten Doornik klaar. 
Farid 
Dus natuurlijke prikkels zijn in principe de soort Als ik jouw woorden mag gebruik-
en, de porno in? Ja. 
Mar 
Ja even dingen en dan de vis ook In de natuur te vissen. Dan ben ik helemaal 
rustig en zen, maar dan vang ik vis en dan wil. 
Mar 
Ik een groot a. 
Mar 
DHD. 
Mar 
Konijnen? Ja, Ik heb Ik heb. 
Mar 
Moment hier. 
Mar 
In de buurt is hebben ze niet af te. 
Mar 
Reizen naar kijken als? 
Mar 
Ik ken je Office programma s je vroeger Misschien? 
Mar 
Rechts Hunt enzo. 
Mar 
Nog en ook die gek uit Australië weet je niet goed vissen die helemaal lijp als. 
Mar 
Je vis ving ja zo’n mafklapper ben. 
Farid 

Nee het eerst. 
Mar 
Ik dus ook, ik sta dus heel rustig aan de Raad. Kan iemand even last van mij heeft 
me niet. 
Mar 
En ik dank grote flessen. 
Mar 
Dan ga ik helemaal mijn plaat? 
Mar 
Enthousiast ja gisteren op de mountainbike route, zulke. 
Mar 
Mensen fietsen rondjes, die komt als kleuter Heuvel of eroverheen, weet je wel? 
Mar 
Mam de lamp ja dat ben. 
Mar 
Ik, maar ja, Dat is bij Mensen ook al weer zo voorbij. Komt sommige kinderen om 
lachen? Dit is een kinderlijk. 
Mar 
Weet je wel? 
Farid 
Nee precies ja. 
Farid 
Er is. 
Begeleider Marco 
Kleuren en geluiden. 
Begeleider Marco 
Is ook weer individueel afgestemd op de persoon. Ja, eigenlijk, net zoals alles in 
vele individueel moet afstemmen, ja. 
Farid 
Precies oké. 
Farid 
Dit is een best belangrijk. Ik heb er al enigszins antwoord op gekregen. En wat gaat 
er eigenlijk in je hoofd rond wanneer je in sociale omgevingen moet begeven of 
eigenlijk gaat begeven dus bijvoorbeeld een supermarkt of ook EO. 
Mar 
Maar kom je niet? Daar kom ik. 
Mar 
Dan gaat gewoon. 
Farid 
Oké een andere sociale setting, dus Als je bij. 
Mar 
Verjaardagsfeest nog een keer. 
Mar 
Van de nee dus mijn gekke huis. 
Mar 
Dat is echt. 
Farid 
Het Huis, Oké. 
Mar 
We zetten de situatie wordt 10 11 verschillende staan om je heen en ik ook al die 
verhalen in mijn hoofd. 
Mar 
Luister, onbewust ook al die verhalen mee en ik laat me praten. Ik ben, dus ik kon 
niet zoveel informatie binnen zoveel. Ja, dan geef mij maar gewoon leeg buren. 
Begeleider Marco 
Als jij op een verjaardag zit, hè? Met veel Mensen, ja, kun jij naar een stem luisteren. 
Farid 
Ja, nou jij dat zij je mooi zo Laten, toch het filteren van Van stemmen? Ja. 
Mar 
Ik hoor alles, ik hoor alles. 
Begeleider Marco 
Wat de 30 Mensen zitten, zal Martin 30 stemmen horen die allemaal moet verw-
erken te lang krijgen. 
Mar 
Nou, alle 30 verhalen ben ik het eigenlijk te vertellen. 
Mar 
Van In de rij, dus je bent helemaal gek Als je thuis komt. Vaak Als ik hem onze dag 
ben weggeweest dat een autorijders naar familie, want ook het autorijden op trek 

trek me ook. 
Mar 
Leeg combinatie komt thuis op de bank Als het tweede. 
Mar 
S middags, ik slaap gewoon hun beloop marathon. 
Mar 
Heb gelopen, terwijl ik nou gedaan? 
Mar 
Ik heb er gezeten en? 
Begeleider Marco 
Geluisterd en Dat is, Dat is de verwerking schakeltijd die Mensen met autisme vaak 
ook nodig hebben, hè? Om alle informatie, Je moet maar eens 30 stemmen of 30 
gesprekken verwerken. 
Farid 
Ja ja Dat is nee. 
Begeleider Marco 
Dat is niet te. 
Begeleider Marco 
Doen, dus dan kom je thuis bij af af klaar. 
Begeleider Marco 
Afgelopen snap ik, ja, ja, twee, ja. 
Mar 
Officieel wakker In de wereld gaan. 
Begeleider Marco 
Terwijl als wij zeg maar even even nuance te maken op een verjaardag zit met veel 
Mensen. Ik afsluiten. Ik zal Misschien twee sterren of 3 sterren ligt eraan hoe dicht 
iemand bij me zit, maar in principe kun jij je focussen op met. 
Mar 
Uh ja. 
Begeleider Marco 
Degene die je in gesprek? 
Begeleider Marco 
Bent alle andere stemmen is ruis op de. 
Begeleider Marco 
Achterkant, daar hoef je niks mee. 
Farid 
Ja nee. 
Begeleider Marco 
Dat doet jouw brein, hè? Die? 
Begeleider Marco 
Filtert filteren weg kapot stuk. 
Mar 
Um, Dat is mijn gezin. 
Mar 
Die is er. 
Mar 
Voor niks dat. 
Mar 
Van alles ook met emoties met dingen die binnenkomen. Je kunt wel, Je moet 
alles zouden Als ik boos ben of verdrietig of blij. 
Mar 
Het is mij allemaal extreem. Ik kan niet gedoseerd vrolijk zijn. Ik kan niet gedoseerd 
verdrietig zijn en maar Mensen kunnen schrikken of ik heel boos zijn. 
Farid 
Komt dat? Ja, ja. 
Mar 
Een beetje van godverdomme heb, maar eigenlijk gaat dat dit geen filter, Maar 
dat is niet alles wat eruit gaat, maar. 
Mar 
Om ook alles wat er? 
Mar 
In wordt. 
Farid 
Inkomen ja. 
Mar 
Dus ik Raad je dan drukken den BOSCH De hinthamerstraat pakt kneiterdruk. Ik 
ga daar wel eens met noten doorheen. 
Farid 

Hoi ja. 
Mar 
Nou jongen, het beheer van de straat. 
Mar 
Gaat goed, dan stem ik hier niet. 
Mar 
Mensen, prikkels, geluiden, fietsen, schreeuwen toeteren, hè, hè, verhalen. 
Mar 
Dingen die gebeuren vogeltjes langs dicht. 
Mar 
Snap je uiteindelijk. 
Farid 
Lek gebeurt teveel zeg. 
Farid 
Er gebeurt gewoon te veel aan boord, ja. 
Mar 
Maar woon ik hier zo mooi? Stapje ruimte, geen drukte, geen drukke straat, 
geen druk druk, gedoe om je heen te hebben terwijl je daarvoor gewoon in 
Uden heb dat ik me voor al. 
Farid 
Ja ja. 
Mar 
Die vliegbasis in achtertuin? 
Farid 
Ja Dat is. 
Mar 
Guus en straat voor de deur langs weet. 
Mar 
Je wel heel de dag prikkels. 
Mar 
En dan kom je gewoon weer? 
Mar 
Deze zit gewoon rust ruimte. 
Farid 
Heb je behoefte aan een interactieve ervaring? Dat is dus waar ik het over 
heb vervuld. Game of muziek spelen binnen jouw leefomgeving, dus dus hier 
thuis of eigenlijk eerder met een gesprek wanneer je wanneer je een gesprek 
gesprek zou hebben met Marco. 
Mar 
Nee gewoon thuis zelf wel mijn eigen dingen kan doen op mijn eigen ontlad-
en, dat wel in een gesprek en voer ik het gesprek altijd Als het uit. 
Farid 
Ja Haha oke. 
Mar 
En daarna was. 
Mar 
Je zwart weg zijn, dan komt bij de rust, dan zakt hij in en dan ga ik iets te 
doen op mijn eigen. 
Mar 
Ja af te leiden rustig krijgen dus zo, maar eigenlijk zou voor mij niet iets zijn 
of het zeggen van de week open en u profielen van tevoren voor een gesprek 
of. 
Farid 
Ja ja. 
Mar 
In een gesprek waardoor. 
Mar 
Makkelijker maakt heel nieuw, meestal achteraf en vooral als mij iets zou 
helpen, is naar buiten gegaan. 
Farid 
Nee oké. 
Farid 
Juist dat. 
Mar 
Maar Dit is Natuurlijk makkelijk, scoort ze weg, maar daarin stap ik in mijn 
gitaar en daarmee x maar wordt naar buiten te gaan. 
Mar 
Om te gaan vissen? 
Mar 
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Laten stoppen, ga ondernemen. 
Mar 
Je moet een auto in wat voor mij een link is en dan pas ben ik op locatie zit mij 
heel. 
Mar 
De stappen tussen. 
Mar 
Waar een kindje in hoeft te komen, en ik. 
Mar 
Kon niet meer. 
Mar 
Rustig aan de buitenkant. 
Mar 
Als het ergens iets zou zitten, want het overzichtelijk structureel wordt. Ik wil iets 
wat je in huis hebt waardoor het overzichtelijker wordt en behapbaarder wordt het 
eigenlijk Misschien een beetje is? Je kunt gewoon. 
Mar 
Um DA. 
Mar 
Iets opschrijven, maar. 
Mar 
Even goed sluit of heeft gedaan heeft. 
Mar 
Dan zitten uitkomt In de waterkant. Ik was nog iets vergeten, ben. 
Mar 
Ik klaar mee, Natura, dus ik zeg iets maar. 
Mar 
Dat is lastig. 
Farid 
Oké, Ik ga nu even een paar snelle vragen stellen en Dat is me ja mee met de tijd 
inderdaad. 
Begeleider Marco 
We hebben nog 5 minuten. 
Farid 
Dus zijn er eigenlijk prikkels die jou. Ja, Dit is eigenlijk, al heb ik eigenlijk al oh ja, 
voel jij je eigenlijk anders dan andere Mensen? 
Farid 
Ja oke. 
Mar 
Een eruit, zie je niet? 
Farid 
Nee, precies maar, maar hoe je denkt, oké? 
Mar 
Hallo Hallo cancano ik voel en hè mijn uitgesproken mening af en toe en mijn 
manier van denken daar achter. 
Mar 
En, dat krijg je fonts. 
Mar 
In de week wel eens toe van? 
Mar 
Want ik zie dingen niet andere Mensen. 
Mar 
Niet zien, of niet? 
Mar 
Willen zien en Mensen ergens een sociale grens hebben van. Dat doe ik niet, of. 
Mar 
Ik hou mijn mond, of? 
Mar 
Niet, heb ik niet geen filter? 
Mar 
Dus ja, je komt eigenlijk wel. 
Farid 
Nee precies bij welke sociale situaties heb je het meest last zeg, maar is dat? 
Mar 
Plaats buiten States. 
Farid 
Buitenshuis gewoon letterlijk alles, ok? 
Mar 

Buiten de deur. 
Mar 
Thuis de spiegel kan nog pittig zijn, kom je 10? 
Mar 
Man op bezoek. 
Mar 
Dan is het nog? 
Mar 
De oefening nou, ik zal mijn eigen omgeving, dus je kan vluchten. 
Farid 
Ah ja goeie ja. 
Farid 
En, hoe ga je dan om met deze situatie? Dus wanneer je dus in toch buitenshuis, 
dus wat je net zegt, dan stop je gewoon dan. 
Farid 
Ga je. 
Farid 
Weer terug naar huis, oké? 
Mar 
Ja dat kan. 
Mar 
Ik gewoon elkaar. 
Mar 
Naar buiten te roken, probeer ik hem even iets af te filteren. Weet je wel dat ik weer 
ga nog even doorzetten, want dan voel. 
Mar 
Je die maatschappelijke druk van je? 
Mar 
Moet gewoon normaal doen In de bijblijven, Maar het gaat gewoon niet meer dan 
zoom ik uit, dan zit ik ook te kijken. 
Mar 
Dwars door me heen lijkt dood, en dan zeg ik van mijn moeder. 
Mar 
Tegen mij, Ik ga lekker, of niet? 
Mar 
Maar dan weet ik genoeg naar huis kan. 
Farid 
Ok ok. 
Mar 
Je blijven. 
Mar 
Zitten, maar je hebt niks meer aan met niks. 
Farid
De tijd is volgens mij om ik wil je bedanken voor het interview, ik spreek je graag 
nog een. 
 

Prototypes illustrator applicatie designs
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Why How What afstudeervoorstel

       Exploratie
   Farid Demnati

WHAT
Wat is het onderwerp dat je ontwerpend gaat onderzoek
en? Wat is je hoofdvraag?
Binnen onze gemeenschap hebben wij te maken met allerlei
soort mensen, een groep van deze mensen wekt de interesse 
op voor dit onderzoek. Dit betreft jongeren met autisme ook 
wel bekend als mensen met Autisme Spectrum Stoornis 
(A.S.S.). A.S.S. is een stoornis in de informatieverwerking in de 
hersenen (Hersenstichting, 2021). Kenmerkend voor mensen 
met de verschillende vormen van ASS zijn beperkingen op 
drie gebieden. Deze beperkingen komen bij bijna alle 
mensen met ASS in meer of mindere mate voor:

- Ze zijn bijvoorbeeld erg in zichzelf gekeerd of maken geen 
oogcontact met anderen; ze kunnen zich moeilijk inleven in 
andere mensen.

- Ze herkennen vaak geen gezichtsuitdrukkingen (boos, blij, 
verdrietig), hun taalontwikkeling is vaak vertraagd en afwi-
jkend; ze nemen figuurlijke uitspraken letterlijk.

-Ze kunnen bijvoorbeeld helemaal opgaan in een bepaalde 
activiteit, zodat nergens anders aandacht meer voor is. In hun 
gedrag zijn vaak herhalende patronen te herkennen.

Mensen met autisme hebben vaak last van onzekerheid wan
neer ze in een situatie terechtkomen die ze niet goed kunnen 
inschatten. Het geven van complimentjes wanneer zij iets 
goed hebben gedaan, kan hen helpen te begrijpen hoe zij 
zich in een dergelijke situatie het beste kunnen gedragen
(Bouritius, 2021).

Een verdieping van A.S.S. is het Syndroom van Asperger waar 
ik mij dit afstudeeronderzoek mee bezig zal houden. 
Mensen met het syndroom van Asperger voldoen, soms in 
meer of mindere mate, aan de volgende kenmerken:

Contact met anderen
De sociale interactie en contacten verlopen moeizaam. Zij 
vinden het moeilijk zich in te leven in anderen. Oogcontact 
kan vermeden worden. Sociale regels en gebruiken worden 
vaak niet begrepen of gevolgd. Soms sluiten zij zich af voor de 
buitenwereld.

Taal en non-verbale communicatie
Vrouwen en mannen met Asperger blijken vaak grote moeite 
te hebben om spreekwoorden en gezegden (worden letterlijk 
genomen of verkeerd begrepen) als ook gelaatsuitdrukkin-
gen goed te interpreteren en daar dan passend op te reager-
en.  

Hobby’s, interesses en activiteiten
De interesse van vrouwen en mannen met Asperger is opval-
lend beperkt. Vaak beperkt zich dat tot maar een of twee 
onderwerpen. Soms kunnen zij voortdurend hetzelfde blijven 
doen; alleen maar kunnen praten over één specifiek 
onderwerp of luisteren naar hetzelfde liedje, dezelfde cd.

Gevoeligheid voor geluiden, geuren en aanrakingen
Mensen met Asperger kunnen het niet fijn vinden om 
aangeraakt te worden. Geuren en geluiden prikkelen ze in 
negatieve zin.

Motorische onhandigheid
Mensen met Asperger syndroom kunnen ‘onhandiger’ zijn. 
Het lopen gaat wat houterig, ze laten vaak dingen vallen of 
pakken het niet goed vast. Dit gaat verder dan de gebruikeli-
jke ongelukjes die iedereen wel eens overkomt (Parnassia 
Groep, z.d.).
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Sociale vaardigheden syndroom van asperger 
A.S.S.

Spelactiviteit Een gesprek beginnen

Naam spelactiviteit:
(+ bronvermelding) Een gesprek beginnen

Vaardigheid:
 Een gesprek beginnen (sociale vaardigheid)
Aantal deelnemers: 2

Leeftijd deelnemers:  8 > jaar
Duur: 10 min

Benodigdheden: Pen en papier (opdrachten verzamelen in map)

Beschrijving: A
1) Bedenk samen met het kind over welke onderwerpen het met zijn/ 
haar vrienden of klasgenoten kan praten.
 vakantie, hobby’s, nieuws enz.
 iets wat je samen ziet of hoort.
2) Bedenk verschillende vragen die je kan stellen bij een bepaald onder-
werp (open en gesloten vragen)

B
Bespreek de volgende aandachtspunten met het kind:
 Je moet allebei gelegenheid krijgen om je zegje te doen.
 Laat merken dat het jou interesseert door te knikken of iets over het 
onderwerp te zeggen of vragen.
 Luister goed naar de ander.

C
Oefen samen met het kind een gesprekje waarin jezelf de klasgenoot en vriend 
van het kind speelt. 

D
Geef het kind een huiswerk opdracht voor de komende week. Bespreek de op-
dracht wanneer je het kind weer ziet. De opdracht kan een aantal weken gegeven 
worden.

Begin deze week twee keer een gesprekje met een klasgenoot (zus/ ouder of 
vriendje)
Bedenk vooraf goed waar je het over wil hebben en wat je van de ander wil weten!

Begeleider: Dominique en Maaike
Format: De eerste keer 

Met wie heb je gepraat?

Over welk onderwerp heb je gepraat?

Vond je het gesprek leuk?

Waarom wel/niet?

Denk je dat de ander het gesprek leuk vond?

Spelactiviteit Rollenspellen

Naam spelactiviteit: Rollenspellen

Vaardigheid:
 Sociale vaardigheden oefenen  
Aantal deelnemers: 2 of meer

Duur: Vanaf 15 minuten

Benodigdheden: Concrete voorbeelden/ situaties uit de gezinssituatie, 
school, sportvereniging 

Beschrijving: Instructie:
Het doel van de vaardigheid
De inhoud van de vaardigheid
Het demonstreren van de vaardigheid
Uitleg over wanneer je de vaardigheid wel en wanneer niet gebruikt
Het effect van het gebruik van de vaardigheid

Oefenen:
Het in oefeningen laten experimenteren met het gedrag
1. Situaties bespreken: probleemanalyse, regels bij een vaardigheid 
2. Spelinstructie rollenspel: wie speelt wie, wat ga je zeggen/ doen.
Maak een bewuste keus welke personen meedoen (in het gezin), wie welke rol 
gaat spelen. Soms is het veiliger om het eerst zelf te spelen omdat kinderen het 
vaak eng vinden om te oefenen. Het geeft ook de mogelijkheid dat het kind kan 
kijken en leren
3. Uitvoeren rollenspel  
Keuzemogelijkheden: 
 zelf voordoen en daarna de cliënt laten oefenen. Vervolgens evalueren, 
samenvatten en eventueel herhalen
 eerst ‘fout’ oefenen en bespreken (evalueren, fouten benoemen, evt. 
gevoelens benoemen, samenvatten). 
Vervolgens ‘goed’ oefenen (m.b.v. de regels die je hebt opgeschreven), evalueren, 
samenvatten en evt. herhalen. 

Begeleider: Anneke

BIJLAGE  ROLLENSPEL

Voorbeeld: Leren vertellen over je dag

1. Situaties bespreken:
Regels bij iets vertellen:
- Bedenk van te voren wat je precies wilt vertellen
- Kies het juiste moment
- Gebruik non-verbale signalen
- Zeg dat je iets wilt vertellen
- Vertel je verhaal
- Luister naar de reactie van jouw ouders/ broertje/ zusje
- Vertel wat je van hun reactie vindt

Toelichting bij de regels:
Kies het juiste moment*. Zorg ervoor dat het een goed moment lijkt om met de 
andere persoon een gesprek aan te knopen. Van minder geschikte momenten om 
een gesprek te beginnen, is sprake als de andere persoon:
1. een privé-gesprek voert met iemand anders (hun stemmen klinken 
zacht en ze staan of zitten dicht bij elkaar) o als hij of zij middenin een tele-
foongesprek zit
2. haast heeft (snel loopt, zij woorden erg kort houdt, op zijn horloge kijkt 
of zegt dat hij ergens heen moet)
3. betrokken is bij een activiteit die zijn volledige aandacht opeist (bi-
jvoorbeeld lezen, een film kijken, werken op de computer enz.)
* Uitzonderingen: echte noodgevallen of als het belangrijk is om informatie te 
geven of te krijgen (zoals je moeder vertellen dat er een telefoongesprek voor haar 
is)

Gebruik non-verbale signalen:
1. lach (tenzij je over een serieus of verdrietig onderwerp wilt praten)
2. houd je lichaam naar de andere persoon toe gekeerd
3. spreek op een vriendelijk klinkende toon
4. maak oogcontact om:
- de andere persoon te laten zien dat je geïnteresseerd bent en naar hem/ haar wilt 
luisteren
- na te gaan op hoe de andere persoon reageert op wat je zegt
- hetgeen wat je zegt te benadrukken
 later het gesprek af te sluiten

2.Spelinstructie rollenspel
- Wie speelt wie
Maak een bewuste keus welke personen meedoen (in het gezin), wie welke rol 
gaat spelen. Soms is het veiliger om het eerst zelf te spelen omdat kinderen het 
vaak eng vinden om te oefenen. Het geeft ook de mogelijkheid dat het kind kan 
kijken en leren

3.Uitvoeren rollenspel  
Keuzemogelijkheden: 
- zelf voordoen en daarna de cliënt laten oefenen of gelijk de cliënt laten oefenen? 

a) Uitvoeren:
Begin het gesprek
Mama zit te praten aan de telefoon 
Ik zie dat papa tv kijkt
Ik kom vroeg in de klas en zie dat mijn leraar Nederlands aan zijn bureau zit te 
schrijven
Mama wil weten hoe het op school was. Ik zal zeggen...
Mama houdt er niet van dat we haar aan de telefoon onderbreken. Ik wacht tot ze 
ophangt.
Lachen, lichaam naar haar toe gekeerd, op vriendelijke toon spreken, oogcontac-
tRaad eens mama, ik heb vandaag....
Ik zie dat papa tv kijkt
Ik weet dat papa sport leuk vindt en ik zal vragen...
Papa zit tv te kijken. Ik kan beter wachten tot de reclame voor ik ga praten.
Idem
Sorry pap, ik heb een vraag...
Ik kom vroeg in de klas en zie dat mijn leraar Nederlands aan zijn bureau zit te 
schrijven
Ik heb een vraag over mijn huiswerk.
Hij zit te schrijven. Ik zal even wachten tot hij pauzeert voor ik ga praten.
Idem
Hallo meneer, ik heb een vraag over  mijn huiswerk.

b) Evalueren, samenvatten en eventueel herhalen
 Evaluatie:
- Hoe was het om dit te oefenen? (per persoon navragen)
- wat ging er goed en hoe voelde dat?
- wat ging er evt. niet goed en hoe voelde dat?

 Samenvatting:

Samenvatten en samen besluiten of het nog een keer geoefend wordt (evt. de 
rollen omdraaien zodat iemand zich in de ander kan verplaatsen).

 Afspraken maken voor vervolg:
Huiswerkopdracht: oefenen van de vaardigheid in bepaalde situaties (eerst alleen 
met vertrouwde persoon (moeder bijv.). Als dat goed gaat de vaardigheid in an-
dere situaties en/of met andere personen oefenen.

Naam spelactiviteit:
(+ bronvermelding) Spelactiviteit Hulp vragen

Vaardigheid:
 Hulp vragen
Aantal deelnemers: 2

Leeftijd deelnemers:
 8 > Jaar
Duur: 10 -15 min.

Benodigdheden: Pen en papier (+ map om opdrachten in te verzamelen)

Beschrijving: Bespreek met het kind de theorie:

Er zijn verschillende soorten vragen die je kan stellen:
 Een vraag om hulp;
 een vraag om informatie;
 een vraag om iets te lenen.
Bedenk samen bij elke soort een vraag die je zou kunnen stellen.

Bespreek de leerpunten bij hulp vragen:
1) Noem de naam van de persoon aan wie je iets wil vragen;
2) Vraag vriendelijk wat je wilt en waarom;
3) Luister naar wat de ander zegt.
4) Als je hulp krijgt: Bedank de ander.
5) Als je geen hulp krijgt: zeg dat je het jammer vind.

Bedenk samen een situatie waarin het kind om hulp vraagt en oefen dit samen. 
Let ook op de houding van het kind (stevig staan, duidelijk praten en oogcontact 
maken).

Huiswerkopdracht waarbij ouders worden betrokken:

Laat het kind deze week 3 keer bij de ouders om hulp vragen. De ouders vullen 
een werkblad in over hoe het kind om hulp heeft gevraagd. 

(zelf werkblad uitwerken uit: “Spelend leren, leren spelen”, thema 6)

Begeleider: Maaike en Dominique

Format Spelactiviteit

Naam spelactiviteit: helpende hand

Vaardigheid:
 Steun vragen bij moeilijkheden
Leeftijd
 6 – 8 jaar
Aantal deelnemers: vanaf 1

Duur: 15 min

Benodigdheden: Papier, pen/ potloden

Beschrijving: 
Vraag de cliënt de contouren van zijn hand op papier te zetten.
Vervolgens kan in elke vinger een naam van iets/iemand geschreven worden
waar hij naar toe kan gaan voor steun. Bv Leerkracht, ouder,

vertrouwenspersoon, knuffelbeest, huisdier, etc

Dit is met name geschikt voor kinderen die gepest worden of zich
alleen/ geïsoleerd voelen.

Afhankelijk van de interesses kan ook aan een bloem (blaadjes) of
voetbal (witte hokjes) gedacht worden.

Begeleider: Janneke

Spelactiviteit Rollenspellen

Naam spelactiviteit: Rollenspellen

Vaardigheid:
 Sociale vaardigheden oefenen  
Aantal deelnemers: 2 of meer

Duur: Vanaf 15 minuten

Benodigdheden: Concrete voorbeelden/ situaties uit de gezinssituatie, 
school, sportvereniging 

Beschrijving: Instructie:
Het doel van de vaardigheid
De inhoud van de vaardigheid
Het demonstreren van de vaardigheid
Uitleg over wanneer je de vaardigheid wel en wanneer niet gebruikt
Het effect van het gebruik van de vaardigheid

Oefenen:
Het in oefeningen laten experimenteren met het gedrag
1. Situaties bespreken: probleemanalyse, regels bij een vaardigheid 
2. Spelinstructie rollenspel: wie speelt wie, wat ga je zeggen/ doen.
Maak een bewuste keus welke personen meedoen (in het gezin), wie welke rol 
gaat spelen. Soms is het veiliger om het eerst zelf te spelen omdat kinderen het 
vaak eng vinden om te oefenen. Het geeft ook de mogelijkheid dat het kind kan 
kijken en leren
3. Uitvoeren rollenspel  
Keuzemogelijkheden: 
 zelf voordoen en daarna de cliënt laten oefenen. Vervolgens evalueren, 
samenvatten en eventueel herhalen
 eerst ‘fout’ oefenen en bespreken (evalueren, fouten benoemen, evt. 
gevoelens benoemen, samenvatten). 
Vervolgens ‘goed’ oefenen (m.b.v. de regels die je hebt opgeschreven), evalueren, 
samenvatten en evt. herhalen. 

Begeleider: Anneke

BIJLAGE  ROLLENSPEL

Voorbeeld: Leren vertellen over je dag

1. Situaties bespreken:
Regels bij iets vertellen:
- Bedenk van te voren wat je precies wilt vertellen
- Kies het juiste moment
- Gebruik non-verbale signalen
- Zeg dat je iets wilt vertellen
- Vertel je verhaal
- Luister naar de reactie van jouw ouders/ broertje/ zusje
- Vertel wat je van hun reactie vindt

Toelichting bij de regels:

Kies het juiste moment*. Zorg ervoor dat het een goed moment lijkt om met 
de andere persoon een gesprek aan te knopen. Van minder geschikte mo-
menten om een gesprek te beginnen, is sprake als de andere persoon:
1. een privé-gesprek voert met iemand anders (hun stemmen 
klinken zacht en ze staan of zitten dicht bij elkaar) o als hij of zij middenin een 
telefoongesprek zit
2. haast heeft (snel loopt, zij woorden erg kort houdt, op zijn hor-
loge kijkt of zegt dat hij ergens heen moet)
3. betrokken is bij een activiteit die zijn volledige aandacht opeist 
(bijvoorbeeld lezen, een film kijken, werken op de computer enz.)
* Uitzonderingen: echte noodgevallen of als het belangrijk is om informatie 
te geven of te krijgen (zoals je moeder vertellen dat er een telefoongesprek 
voor haar is)

Gebruik non-verbale signalen:
1. lach (tenzij je over een serieus of verdrietig onderwerp wilt 
praten)
2. houd je lichaam naar de andere persoon toe gekeerd
3. spreek op een vriendelijk klinkende toon
4. maak oogcontact om:
- de andere persoon te laten zien dat je geïnteresseerd bent en naar hem/ 
haar wilt luisteren
- na te gaan op hoe de andere persoon reageert op wat je zegt
- hetgeen wat je zegt te benadrukken
 later het gesprek af te sluiten

2.Spelinstructie rollenspel
- Wie speelt wie
Maak een bewuste keus welke personen meedoen (in het gezin), wie welke 
rol gaat spelen. Soms is het veiliger om het eerst zelf te spelen omdat kinder-
en het vaak eng vinden om te oefenen. Het geeft ook de mogelijkheid dat 
het kind kan kijken en leren

3.Uitvoeren rollenspel  
Keuzemogelijkheden: 
- zelf voordoen en daarna de cliënt laten oefenen of gelijk de cliënt laten 
oefenen? 

a) Uitvoeren:
Begin het gesprek
Mama zit te praten aan de telefoon 
Ik zie dat papa tv kijkt
Ik kom vroeg in de klas en zie dat mijn leraar Nederlands aan zijn bureau zit 
te schrijven
Mama wil weten hoe het op school was. Ik zal zeggen...
Mama houdt er niet van dat we haar aan de telefoon onderbreken. Ik wacht 
tot ze ophangt.
Lachen, lichaam naar haar toe gekeerd, op vriendelijke toon spreken, oog-
contactRaad eens mama, ik heb vandaag....
Ik zie dat papa tv kijkt
Ik weet dat papa sport leuk vindt en ik zal vragen...
Papa zit tv te kijken. Ik kan beter wachten tot de reclame voor ik ga praten.
Idem
Sorry pap, ik heb een vraag...
Ik kom vroeg in de klas en zie dat mijn leraar Nederlands aan zijn bureau zit 
te schrijven
Ik heb een vraag over mijn huiswerk.
Hij zit te schrijven. Ik zal even wachten tot hij pauzeert voor ik ga praten.
Idem
Hallo meneer, ik heb een vraag over  mijn huiswerk.

b) Evalueren, samenvatten en eventueel herhalen
 Evaluatie:
- Hoe was het om dit te oefenen? (per persoon navragen)
- wat ging er goed en hoe voelde dat?
- wat ging er evt. niet goed en hoe voelde dat?

 Samenvatting:
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Samenvatten en samen besluiten of het nog een keer geoefend wordt (evt. de 
rollen omdraaien zodat iemand zich in de ander kan verplaatsen).

 Afspraken maken voor vervolg:
Huiswerkopdracht: oefenen van de vaardigheid in bepaalde situaties (eerst alleen 
met vertrouwde persoon (moeder bijv.). Als dat goed gaat de vaardigheid in an-
dere situaties en/of met andere personen oefenen.

Spelactiviteit Kritiek krijgen

Naam spelactiviteit:
(+ bronvermelding) Kritiek krijgen

Vaardigheid:
 Kritiek krijgen (sociale vaardigheid)
Aantal deelnemers: 2

Leeftijd deelnemers:
 8+ jaar
Duur: 15 min.

Benodigdheden: Pen en papier (+ map om opdrachten in te verzamelen)

Beschrijving: 
Bespreek samen met de jongere het thema kritiek krijgen. 
 Wat is kritiek krijgen?
 Hoe reageer je als je kritiek krijgt?
 Van wie kun je kritiek krijgen?

Bespreek de leerpunten die horen bij kritiek krijgen:
1) Kijk de ander aan;
2) Luister goed en blijf kalm
3) Zeg wat je niet snapt
4) Zeg waar je het niet mee eens bent
5) Zeg waar je het mee eens bent.
6) Vertel hoe het gebeurd is
7) zeg wat je er aan gaat doen.

Voorbeelden van kritiek krijgen:
1) je moeder vraagt of je wil afwassen en je vergeet het.
2) Je laat je sporttas met natte spullen in de hang staan.

Bedenk samen meer situaties waarin je kritiek kan krijgen:
1)
2)
3)

Begeleider: Maaike en Dominique

Spelactiviteit Rollenspellen

Naam spelactiviteit: Rollenspellen

Vaardigheid:
 Sociale vaardigheden oefenen  
Aantal deelnemers: 2 of meer

Duur: Vanaf 15 minuten

Benodigdheden: Concrete voorbeelden/ situaties uit de gezinssituatie, 
school, sportvereniging 

Beschrijving: Instructie:
Het doel van de vaardigheid
De inhoud van de vaardigheid
Het demonstreren van de vaardigheid

Uitleg over wanneer je de vaardigheid wel en wanneer niet gebruikt
Het effect van het gebruik van de vaardigheid

Oefenen:
Het in oefeningen laten experimenteren met het gedrag
1. Situaties bespreken: probleemanalyse, regels bij een vaardigheid 
2. Spelinstructie rollenspel: wie speelt wie, wat ga je zeggen/ doen.
Maak een bewuste keus welke personen meedoen (in het gezin), wie welke rol 
gaat spelen. Soms is het veiliger om het eerst zelf te spelen omdat kinderen het 
vaak eng vinden om te oefenen. Het geeft ook de mogelijkheid dat het kind kan 
kijken en leren
3. Uitvoeren rollenspel  
Keuzemogelijkheden: 
 zelf voordoen en daarna de cliënt laten oefenen. Vervolgens evalueren, 
samenvatten en eventueel herhalen
 eerst ‘fout’ oefenen en bespreken (evalueren, fouten benoemen, evt. 
gevoelens benoemen, samenvatten). 
Vervolgens ‘goed’ oefenen (m.b.v. de regels die je hebt opgeschreven), evalueren, 
samenvatten en evt. herhalen. 

Begeleider: Anneke

BIJLAGE  ROLLENSPEL

Voorbeeld: Leren vertellen over je dag

1. Situaties bespreken:
Regels bij iets vertellen:
- Bedenk van te voren wat je precies wilt vertellen
- Kies het juiste moment
- Gebruik non-verbale signalen
- Zeg dat je iets wilt vertellen
- Vertel je verhaal
- Luister naar de reactie van jouw ouders/ broertje/ zusje
- Vertel wat je van hun reactie vindt

Toelichting bij de regels:
Kies het juiste moment*. Zorg ervoor dat het een goed moment lijkt om met de 
andere persoon een gesprek aan te knopen. Van minder geschikte momenten om 
een gesprek te beginnen, is sprake als de andere persoon:
1. een privé-gesprek voert met iemand anders (hun stemmen klinken 
zacht en ze staan of zitten dicht bij elkaar) o als hij of zij middenin een tele-
foongesprek zit
2. haast heeft (snel loopt, zij woorden erg kort houdt, op zijn horloge kijkt 
of zegt dat hij ergens heen moet)
3. betrokken is bij een activiteit die zijn volledige aandacht opeist (bi-
jvoorbeeld lezen, een film kijken, werken op de computer enz.)
* Uitzonderingen: echte noodgevallen of als het belangrijk is om informatie te 
geven of te krijgen (zoals je moeder vertellen dat er een telefoongesprek voor haar 
is)

Gebruik non-verbale signalen:
1. lach (tenzij je over een serieus of verdrietig onderwerp wilt praten)
2. houd je lichaam naar de andere persoon toe gekeerd
3. spreek op een vriendelijk klinkende toon
4. maak oogcontact om:
- de andere persoon te laten zien dat je geïnteresseerd bent en naar hem/ haar wilt 
luisteren
- na te gaan op hoe de andere persoon reageert op wat je zegt
- hetgeen wat je zegt te benadrukken
 later het gesprek af te sluiten

2.Spelinstructie rollenspel
- Wie speelt wie

Maak een bewuste keus welke personen meedoen (in het gezin), wie welke rol 
gaat spelen. Soms is het veiliger om het eerst zelf te spelen omdat kinderen het 
vaak eng vinden om te oefenen. Het geeft ook de mogelijkheid dat het kind kan 
kijken en leren

3.Uitvoeren rollenspel  
Keuzemogelijkheden: 
- zelf voordoen en daarna de cliënt laten oefenen of gelijk de cliënt laten oefenen? 

a) Uitvoeren:
Begin het gesprek
Mama zit te praten aan de telefoon 
Ik zie dat papa tv kijkt
Ik kom vroeg in de klas en zie dat mijn leraar Nederlands aan zijn bureau zit te 
schrijven
Mama wil weten hoe het op school was. Ik zal zeggen...
Mama houdt er niet van dat we haar aan de telefoon onderbreken. Ik wacht tot ze 
ophangt.
Lachen, lichaam naar haar toe gekeerd, op vriendelijke toon spreken, oogcontac-
tRaad eens mama, ik heb vandaag....
Ik zie dat papa tv kijkt
Ik weet dat papa sport leuk vindt en ik zal vragen...
Papa zit tv te kijken. Ik kan beter wachten tot de reclame voor ik ga praten.
Idem
Sorry pap, ik heb een vraag...
Ik kom vroeg in de klas en zie dat mijn leraar Nederlands aan zijn bureau zit te 
schrijven
Ik heb een vraag over mijn huiswerk.
Hij zit te schrijven. Ik zal even wachten tot hij pauzeert voor ik ga praten.
Idem
Hallo meneer, ik heb een vraag over  mijn huiswerk.

b) Evalueren, samenvatten en eventueel herhalen
 Evaluatie:
- Hoe was het om dit te oefenen? (per persoon navragen)
- wat ging er goed en hoe voelde dat?
- wat ging er evt. niet goed en hoe voelde dat?

 Samenvatting:
Samenvatten en samen besluiten of het nog een keer geoefend wordt (evt. de 
rollen omdraaien zodat iemand zich in de ander kan verplaatsen).

 Afspraken maken voor vervolg:
Huiswerkopdracht: oefenen van de vaardigheid in bepaalde situaties (eerst alleen 
met vertrouwde persoon (moeder bijv.). Als dat goed gaat de vaardigheid in an-
dere situaties en/of met andere personen oefenen.

Spelactiviteit Flessenvoetbal

Naam spelactiviteit: Flessenvoetbal
Vaardigheid: leren omgaan met winnen, verliezen (af zijn).
Aantal deelnemers: 2 – 5
Leeftijd: 5 jaar en ouder
Duur: 15- 30 min.
Benodigdheden: 2 lege flessen, gevuld met water.
Bal.
Beschrijving: Voor aanvang de spelregels uitleggen. Afstanden bepalen.
De kinderen mogen vanaf hun positie (voor hun eigen fles) proberen een fles 
om te schieten (of te gooien) van de ander. de anderen staan achter hun fles en 
mogen de bal niet tegenhouden. Wanneer de fles is omgegooid moet eerst de bal 
gehaald worden en daarna kan de fles weer overeind gezet worden. Degene die 
het eerst zijn fles leeg heeft heeft verloren of is af. Variant: wanneer er meerdere 
kinderen meedoen kan je ook voetballen tussen de flessen die in een kring staan. 
Dit is een moeilijker variant en de regels zijn minder duidelijk (vanaf waar mag je 
een fles omver schieten?).

Indien leren omgaan met verliezen een doel is kan je van te voren afspreken wat 
bijv. helpende gedachten zijn, wat je het beste kan zeggen  en hoe je kan reageren 
in zo’ n situatie. Wanneer je client goed gereageerd heeft kan dit achteraf bespro-
ken worden met bijv. zijn VDVD-schema (zie VDVD-schema) of aan de hand van 
een beloningskaart.

Begeleider: Renee

Format Monopoli met eigen thema

Naam spelactiviteit:
(+ bronvermelding) Monopoli met thema volgens eigen fantasie

Vaardigheid:
 Samenwerken, omgaan met winnen en verliezen
Aantal deelnemers: 2 -6

Leeftijd deelnemers:
 7+ jaar
Duur: 30 – 60 min.

Benodigdheden: Zelfgemaakt bord met open vakjes om zelf in te vullen.
Stiften.
Kaartjes, 2 dobbelstenen, 2 -6 pionnen, monopoligeld

Beschrijving: Het basisbord heeft lege vakjes die de kinderen zelf in 
kunnen vullen aan de hand van een thema (bijv. pokemon, voetballers, figuren uit 
een boek zoals Web van inkt of Harry Potter). De kinderen (brusjes) mogen samen 
het bord invullen en moeten daarbij overleggen: samen 1 thema of 2 thema’ swaar-
bij ieder de heft van het bord krijgt).
Ook de kanskaartjes worden zelf gemaakt.
Vervolgens kan het spel gespeeld worden.

Begeleider: Annemarie

Spelactiviteit Problemen oplossen en keuzes maken

Naam spelactiviteit:
(+ bronvermelding) Potlood- en papiertraining (Families First, 2005)
Vaardigheid:
 Problemen oplossen, keuzes maken, onderhandelen bij meningsver-
schil
Aantal deelnemers: 1 of meerdere gezinsleden

Leeftijd deelnemers: 12 jaar en ouder, volwassenen
Duur: 30 – 45 min 
Benodigdheden: Viltstift, groot vel papier
Beschrijving: Introductie: 
De potlood- en papiertraining is een methode om het zoeken naar een oplossing 
voor een bepaald probleem te visualiseren en te structureren.
Op de lange termijn leren gezinsleden een manier van denken waarmee ze in de 
toekomst nieuwe problemen en meningsverschillen kunnen oplossen.

Stap 1: Stel vast wat de vraag of het probleem is
Een goede definiering van het probleem is kort, in termen van waarneembaar ge-
drag, bevat geen labels en is niet beschuldigend. De gezinsleden moeten het eens 
zijn over het probleem. De begeleider vraagt aan de gezinsleden om het probleem 
in einge bewoordingen te benoemen. Hij zoekt naar overeenkomsten en legt de 
uiteindelijke formulering van het probleem voor.

Stap 2: Brainstorm over alternatieven
De begeleider schrijft alle oplossingen voor die door de gezinsleden worden be-
dacht. Hij kan ook zelf een aantal suggesties voor oplossingen noemen 
(‘ hebben jullie gedacht aan...’).  Stimuleer de creativiteit. Bekrachtig de oplossin-
gen die aangedragen worden.

Stap 3: Weeg voor- en nadelen
Vervolgens worden de voor- en nadelen van eke oplossing afgewogen. 

De gezinsleden wordt gevraagd een ‘plus’ of een ‘min’ te scoren. Per idee gaat 
de begeleider na wat de verschillende gezinsleden ervan vinden. De begeleider 
vraagt naar hun score en hij vraagt ook naar hun argumenten. De scores worden 
achter elkaar gezet.

Stap 4: Maak een keuzeprobleem
Hierna laat de begeleider de gezinsleden de scores met elkaar vergelijken. Scores 
met alleen plussen springen eruit. Deze worden nog eens nader bekeken. Even-
tueel kunnen twee goede ideeen gecombineerd worden.
Als er alleen +/- gescoord wordt gaat de begeleider na in hoeverre degene die een 
min gescoord heeft bij een oplossing van een ander ook absoluut tegen is.
Ieder noemt zijn argumenten nog eens en de begeleider probeert eventueel een 
compromis te formuleren.
Er kan bij een voorlopige keuze een experimenteerperiode worden afgesproken. 
Een andere mogeljkheid is om de gezinsleden nog (enkele dagen) bedenktijd te 
geven. De kans is dan groot dat er een andere kijk op de oplossing is.

Stap 5: Probeer de oplossing uit in de praktijk.
De oplossing wordt ergens op genoteerd. Spreek een periode af waarin het gezin 
experimenteert met de oplossing. Evalueer. Kom er regelmatig op tetrug om je 
interesse te tonen en eventueel tijdig bij te sturen.

Begeleider: Renee

Voorbeeld Potlood- en Papier techniek (gezin)

Probleem
bijv. Hoe laat en hoe komt Marie thuis? Vader Moeder  Kind 
Totaal
Oplossing 1
 +/- - + 
Oplossing 2
    
Oplossing 3
    
Oplossing 4
    
Oplossing 5
    

Voorbeeld Potlood- en Papier techniek( kind)

Onderwerp: .....
Mogelijkheden
 Voordelen Nadelen +/-
Oplossing 1
   
Oplossing 2
   
Oplossing 3
   
Oplossing 4
   

Spelactiviteit ABC

Naam spelactiviteit: ABC-schema
(Bron: Handleiding voor jezelf. R. manders, J. Schrurs.2007. Gebaseerd op de 
gedragstherapie.)
Vaardigheid:
 Inzicht krijgen in gedrag van jezelf en de ander.
Aantal deelnemers: 1
Leeftijd: 8 jaar en ouder

Duur: 15 min. (meerdere keren)

Benodigdheden: Pen en papier of schema uit Handleiding voor jezelf.

Beschrijving: Analyseren van praktische voorvallen, onder te 
verdelen in voorvallen die prettig waren (waar je blij van wordt) en onprettige 
voorvallen.
A; Voorval: Wat is er gebeurd?
B: Reactie: Wat heb ik gedaan?
C: Gevolg: Wat is het gevolg (bij jou en bij de ander)?
Het is de bedoeling om aan de hand van dit schema een gebeurtenis te 
bepsreken en dan kernachtig op te schrijven. Daarna gaat de tweede fase in 
en kan je samen met het kind nieuwe oplossingen gaan bedenken.

Begeleider: Renee

Spelactiviteit Conflictkwartet

Naam spelactiviteit:
(+ bronvermelding) Conflictkwartet

Vaardigheid:
 Conflicten oplossen
Aantal deelnemers: 2 - 6

Leeftijd deelnemers:
 ..
Duur: 30 min.

Benodigdheden: kwartetspel

Beschrijving: Zie kwartetspel in bibliotheek (nog uitwerken)

Begeleider: bibliotheek

Spelactiviteit Conflict protocol

Naam spelactiviteit: Conflict protocol

Vaardigheid:
 Inzicht krijgen in gedrag van jezelf en de ander.
Aantal deelnemers: 1
Leeftijd: 8 jaar en ouder

Duur: 20 min. (meerdere keren)

Benodigdheden: Pen en papier.

Beschrijving: Analyseren van een ruzie:
Met wie had je ruzie?
Wat wilde ik bereiken?
Wat wilde de ander bereiken?
Wat heb ik gezegd en gedaan?
Wat deed de ander?
Hoe voel ik me nu?
Hoe zal de ander zich voelen?
Hoe eindigde het?
Hoe kunnen we het anders doen?
Begeleider: dominique

Spelactiviteit gedragsoefening

Naam spelactiviteit:
(+ bronvermelding) Van Feedback tot gedragsoefening
Vaardigheid:
 Nieuwe vaardigheden leren
Aantal deelnemers: 1 of meer
Leeftijd deelnemers: 6 jaar en ouder
Duur: 10 min (feedback/ instructie) 
30 – 45 min (feedback/ instructie/ modeling/ oefening)
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Benodigdheden: -
Beschrijving: Feedback, instructie, gedragssuggestie, model staan en 
gedragsoefening zijn op te vatten als cumulatieve technieken.
Bij het geven van instructies is het nodig dat de begeleider feedback gebruikt 
wanneer een gezinslid de vaardigheid goed toepast. Bij het oefenen van een 
vaardigheid moet een begeleider instructies geven, de vaardigheid voordoen, het 
gezinslid laten oefenen en feedback geven op de manier waarop het gezinslid de 
vaardigheid geoefend heeft.
Een onderdeel van alle technieken voor het leren van een vaardigheid is het ge-
bruik van een ‘waarom’. Veel gezinsleden zijn opgegroeid met een minimum aan 
‘waaroms’ waardoor ze bepaalde vaardigheden nooit hebben geleerd.  Bijvoor-
beeld: Het noemen van je naam bij het opnemen van de telefoon ‘omdat / dan 
weet de ander wie hij aan de lijn heeft. Het is belangrijk om voordelen op de korte 
termijn te noemen. Dat motiveert meer dan voordelen op de lange termijn.

Feedback op adequaat gedrag:
1. begin met een inleidende positieve opmerking
2. geef nauwkeurig aan wat je goed vindt
3. geen een ‘waarom’

Instructie:
1. maak een inleidende opmerking
2. vraag of zeg concreet wat goed zou zijn in deze situatie
3. vraag of geef een ‘waarom’
4. ga na of het gezinslid het begrepen heeft en er iets mee kan

Gedragssuggestie:
1. begin met een inleidende positieve opmerking
2. geef nauwkeurig aan wat je goed vindt
3. maak een opstapje naar het benoemen wat niet goed is (‘wat je nog beter kan 
doen’, waar ik nog even iets over wil zeggen’, vermijd het woord ‘maar’)
4. zeg concreet wat het gezinslid niet goed deed of waar je twijfels over hebt
(noem het ontbrekende/ inadequate gedrag)
5.vraag naar een alternatief of geef een suggestie
6. vraag het gezinslid wat dit alternatief zou kunnen opleveren of geef aan waarom 
dit beter is (positieve gevolgen)
7. Ga na of het gezinslid er iets mee kan

Model staan:
1. vraag het gezinslid om even op te letten
2. doe het gedrag voor
3. vraag het gezinslid wat hij gezien heeft
4. benoem de stappen en schrijf ze evt. op
5. geef een ‘waarom’ voor het adequate gedrag
6. bespreek waar en wanneer de vaardigheid gebruikt kan worden
7. ga na of het gezinslid het begrepen heeft en er iets mee kan

Gedragsoefening:
1. introduceer de gedragsoefening
2. omschrijf de oefening in stappen en doe hem voor
3. geef een ‘waarom’ voor de vaardigheid
4. ga na of het gezinslid het begrepen heeft en er iets mee kan
5. oefen de vaardigheid met het gezinslid
6. geef feedback aan het gezinslid
7. ga na wanneer deze vaardigheid gebruikt kan worden

Begeleider: Renee

Spelactiviteit Kikkerbecool bord spel

Naam spelactiviteit:
(+ bronvermelding)  Kikkerbecool bord spel
Vaardigheid:
 Goede manieren 
Omgaan met pesten & plagen 
Sociale vaardigheden (helpen)
Opkomen voor jezelf 
Aantal deelnemers: 2 -30 spelers

Leeftijd deelnemers: 8 – 13 jaar (volgens spel tot 88 jaar)
Duur: 20 -45 min.

Benodigdheden: bordspel

Beschrijving: Inhoud:

Routekaart
- Vraag goed is oranje fiche
- Stip met pijl is draaien aan vulkaan
- Haaien & krokodillen plaatsen terug 
- Ooievaar terug naar start
- Zeilboten plaatsen vooruit
- Dolfijnen plaatsen vooruit
- Brug witte stip eiland terug
- Op strand, twee extra fiches, vriendje helpen
*Voor een uitgebreide beschrijving zie bordspel.

- Goede manieren (groen kaartje > doe normaal)
- Omgaan met pesten & plagen (rood kaartje)
- Sociale vaardigheden (geel kaartje > cool)
- Opkomen voor jezelf (blauw kaartje)

Begeleider: bibliotheek

Spelactiviteit Rollenspellen

Naam spelactiviteit: Rollenspellen

Vaardigheid:
 Sociale vaardigheden oefenen  
Aantal deelnemers: 2 of meer

Duur: Vanaf 15 minuten

Benodigdheden: Concrete voorbeelden/ situaties uit de gezinssituatie, 
school, sportvereniging 

Beschrijving: Instructie:
Het doel van de vaardigheid
De inhoud van de vaardigheid
Het demonstreren van de vaardigheid
Uitleg over wanneer je de vaardigheid wel en wanneer niet gebruikt
Het effect van het gebruik van de vaardigheid

Oefenen:
Het in oefeningen laten experimenteren met het gedrag
1. Situaties bespreken: probleemanalyse, regels bij een vaardigheid 
2. Spelinstructie rollenspel: wie speelt wie, wat ga je zeggen/ doen.
Maak een bewuste keus welke personen meedoen (in het gezin), wie welke rol 
gaat spelen. Soms is het veiliger om het eerst zelf te spelen omdat kinderen het 
vaak eng vinden om te oefenen. Het geeft ook de mogelijkheid dat het kind kan 
kijken en leren
3. Uitvoeren rollenspel  
Keuzemogelijkheden: 
 zelf voordoen en daarna de cliënt laten oefenen. Vervolgens evalueren, 
samenvatten en eventueel herhalen
 eerst ‘fout’ oefenen en bespreken (evalueren, fouten benoemen, evt. 
gevoelens benoemen, samenvatten). 
Vervolgens ‘goed’ oefenen (m.b.v. de regels die je hebt opgeschreven), evalueren, 
samenvatten en evt. herhalen. 

Begeleider: Anneke

BIJLAGE  ROLLENSPEL

Voorbeeld: Leren vertellen over je dag

1. Situaties bespreken:
Regels bij iets vertellen:
- Bedenk van te voren wat je precies wilt vertellen
- Kies het juiste moment
- Gebruik non-verbale signalen
- Zeg dat je iets wilt vertellen
- Vertel je verhaal
- Luister naar de reactie van jouw ouders/ broertje/ zusje
- Vertel wat je van hun reactie vindt

Toelichting bij de regels:
Kies het juiste moment*. Zorg ervoor dat het een goed moment lijkt om met de 
andere persoon een gesprek aan te knopen. Van minder geschikte momenten om 
een gesprek te beginnen, is sprake als de andere persoon:
1. een privé-gesprek voert met iemand anders (hun stemmen klinken 
zacht en ze staan of zitten dicht bij elkaar) o als hij of zij middenin een tele-
foongesprek zit
2. haast heeft (snel loopt, zij woorden erg kort houdt, op zijn horloge kijkt 
of zegt dat hij ergens heen moet)
3. betrokken is bij een activiteit die zijn volledige aandacht opeist (bi-
jvoorbeeld lezen, een film kijken, werken op de computer enz.)
* Uitzonderingen: echte noodgevallen of als het belangrijk is om informatie te 
geven of te krijgen (zoals je moeder vertellen dat er een telefoongesprek voor haar 
is)

Gebruik non-verbale signalen:
1. lach (tenzij je over een serieus of verdrietig onderwerp wilt praten)
2. houd je lichaam naar de andere persoon toe gekeerd
3. spreek op een vriendelijk klinkende toon
4. maak oogcontact om:
- de andere persoon te laten zien dat je geïnteresseerd bent en naar hem/ haar wilt 
luisteren
- na te gaan op hoe de andere persoon reageert op wat je zegt
- hetgeen wat je zegt te benadrukken
 later het gesprek af te sluiten

2.Spelinstructie rollenspel
- Wie speelt wie
Maak een bewuste keus welke personen meedoen (in het gezin), wie welke rol 
gaat spelen. Soms is het veiliger om het eerst zelf te spelen omdat kinderen het 
vaak eng vinden om te oefenen. Het geeft ook de mogelijkheid dat het kind kan 
kijken en leren

3.Uitvoeren rollenspel  
Keuzemogelijkheden: 
- zelf voordoen en daarna de cliënt laten oefenen of gelijk de cliënt laten oefenen? 

a) Uitvoeren:
Begin het gesprek
Mama zit te praten aan de telefoon 
Ik zie dat papa tv kijkt
Ik kom vroeg in de klas en zie dat mijn leraar Nederlands aan zijn bureau zit te 
schrijven
Mama wil weten hoe het op school was. Ik zal zeggen...
Mama houdt er niet van dat we haar aan de telefoon onderbreken. Ik wacht tot ze 
ophangt.
Lachen, lichaam naar haar toe gekeerd, op vriendelijke toon spreken, oogcontac-
tRaad eens mama, ik heb vandaag....
Ik zie dat papa tv kijkt

Ik weet dat papa sport leuk vindt en ik zal vragen...
Papa zit tv te kijken. Ik kan beter wachten tot de reclame voor ik ga praten.
Idem
Sorry pap, ik heb een vraag...
Ik kom vroeg in de klas en zie dat mijn leraar Nederlands aan zijn bureau zit te 
schrijven
Ik heb een vraag over mijn huiswerk.
Hij zit te schrijven. Ik zal even wachten tot hij pauzeert voor ik ga praten.
Idem
Hallo meneer, ik heb een vraag over  mijn huiswerk.

b) Evalueren, samenvatten en eventueel herhalen
 Evaluatie:
- Hoe was het om dit te oefenen? (per persoon navragen)
- wat ging er goed en hoe voelde dat?
- wat ging er evt. niet goed en hoe voelde dat?

 Samenvatting:
Samenvatten en samen besluiten of het nog een keer geoefend wordt (evt. de 
rollen omdraaien zodat iemand zich in de ander kan verplaatsen).

 Afspraken maken voor vervolg:
Huiswerkopdracht: oefenen van de vaardigheid in bepaalde situaties (eerst alleen 
met vertrouwde persoon (moeder bijv.). Als dat goed gaat de vaardigheid in an-
dere situaties en/of met andere personen oefenen.

Spelactiviteit OPDRACHT LUCHTBALLON

Naam spelactiviteit:
(+ bronvermelding) De luchtballon

Vaardigheid:
 Samenwerken; Observeren welke rol mensen hebben binnen een 
systeem (gezin, broertjes/ zusjes)
Aantal deelnemers: Vanaf 3 deelnemers

Leeftijd deelnemers: Vanaf 12 jaar
Duur: 30-45 minuten

Benodigdheden: Pennen
Papier
Bijlage: de opdracht

Beschrijving: Deze opdracht is heel geschikt om met een gezin te doen 
of met een aantal jongeren. Lees als begeleider de opdracht voor. Laat iedere 
deelnemer een top 10 maken van de voorwerpen. Zorg dat je elk voorwerp op een 
A4 hebt staan zodat de blaadjes letterlijk ‘weggegooid’ kunnen worden.  
Laat de eerste keer de deelnemers de opdracht gewoon uitvoeren. Kijk goed welke 
rol iedereen heeft. Wie is passief? Wie neemt de leiding? Hoe wordt er overlegd? 
Hoe is de samenwerking?
De tweede keer kan je iedereen een rol geven. Geeft iemand de rol van leider en 
laat iemand bijvoorbeeld erg vasthoudend zijn. 

Begeleider: (degene die het spel kent)

Opdracht Luchtballon 

Jullie zijn op vakantie en hebben besloten om met zijn allen een tocht met een 
luchtballon te maken. Al snel nadat jullie zijn opgestegen, blijkt dat jullie te veel 
spullen hebben meegenomen!
De Luchtballon daalt en jullie zullen een aantal spullen uit de luchtballon moeten 
gooien zodat jullie niet verder meer dalen. Er moeten 7 dingen uit de mand 
gegooid worden!

- EHBO doos
- Foto’s van familie en vrienden.
- Mobiele telefoons.
- Opblaasbare reddingsboot. 
- Gereedschapskist.
- Mand met eten en drinken.
- Regenkleding.
- Parachute.
- Videocamera.
- Touwen.

Maak een top 10 van de spullen die je uit de mand gaat gooien. Op nummer 1 zet 
je het voorwerp wat je als eerste uit de mand gooit. Succes!

1. 

2. 

3. 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Ga nu met de voorwerpen (op papier) aan tafel zitten. Bepaal met zijn allen welk 
voor werp er als eerst weg gaat, daarna de tweede totdat jullie 3 voorwerpen over 
houden.
Als begeleider kun je observeren welke rol iedereen op zich neemt. Je kan er voor 
kiezen om de opdracht nog een keer te doen en de deelnemers een rol toe te 
wijzen. 
EHBO DOOS
Foto’s van vrienden en familie
Mobiele telefoons
Opblaasbare reddingsboot
Gereedschaps-kist
Mand met eten en drinken
Regenkleding
Parachute
Videocamera
Touwen

Format Spelactiviteit

Naam spelactiviteit: Stand in de mand

Vaardigheid: Samenwerken, beurtverdeling, omgaan met 
teleurstelling (frustratietolerantie vergroten.
Aantal deelnemers: 2 – 5
Leeftijd: 7 jaar en ouder
Duur: 15- 30 min.
Benodigdheden: Bal.
Beschrijving: 1 persoon heeft de bal en gooit deze omhoog terwijl 
hij een naam roept. Degene die geroepen wordt moet de bal z.s.m. pakken 
en ‘stop’ zeggen. De andere kinderen lopen z.s.m. van de bal weg als hun 
naam niet geroepen wordt en stoppen als z e het woord ‘stop’ horen. Degene 
die de bal heeft mag 3 grote stappen zetten met de bal in zijn handen in de 
richting van het een van de kinderen. Alle kinderen staan met de benen in 
spreidstand zodat degenen met de bal erdoorheen kan gooien. Wanneer 
de bal de eerste keer door de benen van iemand gegooid wordt is hij ‘ziek’, 
de tweede keer is hij ‘misselijk’ en de derde keer is hij ‘dood’ of ‘bewusteloos/
in coma’. na de derde keer mogen de andere kinderen samen een nieuwe 
naam voor iemand bedenken.
Degene waarbij de bal door de benen gegooid wordt is de volgende die de 
bal omhoog mag gooien.

Indien leren samenwerken of omgaan met frustraties een doel is kan je van 
te voren afspreken wat bijv. helpende gedachten zijn, wat je het beste kan 
zeggen  en hoe je kan reageren in zo’ n situatie. Wanneer je client goed ger-
eageerd heeft kan dit achteraf besproken worden met bijv. zijn VDVD-sche-
ma (zie VDVD-schema) of aan de hand van een beloningskaart.

Begeleider: Renee


