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autisten uit de kast 



en ìn de kast komen dan? 



anderen vinden het vaak 
moeilijk mijn kast ín te gaan 



beeld-voelen & taal-denken 

• Beelden  

• Metaforen 

• Model 

 



Wat zijn jullie 

• Beelden  

• Woorden 

• Gedachten 

• Gevoelens 

 



Idee? 

• Diverse beelden bundelen tot krachtig verhaal 
• Voor iedereen gratis toegankelijk 

– publiceren 
– lezen 

• Standaard format:  
– Beeld 
– titel (max 8 woorden) 
– Verhaal  (max 80 woorden) 

 
• Website: www.beeldenbijautisme.nl 
• Mail: mijn@beeldenbijautisme.nl 

http://www.beeldenbijautisme.nl/


http://www.beeldenbijautisme.nl 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est 
laborum 

  

 

ook het zonlicht is verzameling 
van ontbrekende kleuren.  
 

 



Hoe start je? 
 

• Beeld of gedachte: maakt niet uit 

• Ogen dicht 

• Denk 2 minuten aan wat autisme voor jou is. 
Puur voor jou. Ongeacht hoe anderen het 
benoemen. Jouw ervaring, jouw gedachte, 
jouw wens, jouw leven, jouw gevoel, jouw 
boodschap.  

 



Opdracht 

Pak papier en beschrijf  3 beelden/gedachten 
met één of twee woorden (geen verhaal). 

• Een boodschap 

• Gedachte 

• Een ervaring 

• Inzicht / Vraag 

• Gevoel 



Nog geen beeld gevonden? 

• Virtuele wandeling (bos, IKEA, reisgids, café) 

• Hergebruik van term of beeld 

• Lijkt op …. (model) 

• Taal letterlijk nemen 

• Metaforen 

 



Beeld - tekst 

• Beeld roept iets op bij mensen 

– Herinnering, gevoel, gedachte 

• Dat kun je gebruiken 

– Versterken 

– Neventoon, nuance 

– Afzwakken 

– Tegenspreken, contrast 

– Gewoon mooi maken 



Aanpassen van je boodschap 

• Geef kans om je beeld je oorsprinkelijke 
gedachte aan te laten passen (of omgekeerd).  



Hoe vind je mooie beelden 

• een oude foto 

• internet 

• een nieuwe foto 

• advertentie 

• Fotoshop ! 

• Knippen/Plakken en Scannen 

 



Maak tekst 

• Hoe korter hoe beter  (titel <8, verhaal < 80) 

– leest sneller 

• Geef lezer vrijheid/optie 

• Stimulerend/Positief/Humor/Uitnodigend 



30 minuten 

• 10 min zelf: gedachte & beeld 

• 5 min uitwisselen 

• 15 min zelf 



Ervaringen? 

• Wat zag je bij anderen 

• Wat zag je bij jezelf 

• Is het wat, dit idee 

 

• Website: www.beeldenbijautisme.nl 

• Mail: mijn@beeldenbijautisme.nl  
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