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Autistisch, waar loop je zoal tegenaan?

• Sensorisch 
• Denk/doe barriere
• Informatie-verwerking 
• Details vs Gehelen
• Plannen, organiseren
• Voorstelling maken toekomst
• Waarneming eigen lichaam, emotie, stress
• Specifieke interesses (passies)
• Uitzonderlijke vaardigheden
• Sociale conventies 
• Zeer heterogene groep! 
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De vraag van Max

Vaak wil ik dingen doen, maar dan lukt het me niet 
om ze ook echt te doen of ik blijf te lang hangen in 
iets en kom aan de rest niet meer toe. Dan ben ik 
achteraf weer ontevreden over mijzelf
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MyDayLight
(2014-2018)
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Een subtiele reminder



"Most existing assistive technologies [for] 
neurodivergent individuals are designed from a 
“fixing things” perspective; that is, to regulate 
behaviors of people and train them to 
understand and follow the same social norms as 
everyone else. "
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Sue Fletcher-Watson, Hanne De Jaegher, Jelle van Dijk, 
Christopher Frauenberger, Maurice Magnee, and Juan Ye. 2018. 
Diversity computing. Interactions, 25, 5 (August 2018), 28-33. 

Technologie voor autisme?
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Ontwerpen voor Neurodiversiteit?
• Autisme als een diversiteit

• De wereld is grotendeels ontworpen voor het 
'neurotypische'  brein!

• Het ontwerpprobleem is een ‘interface’ probleem

• Geen technology push maar ‘mens-push’

• Betrek autisten in het ontwerpproces

• Kijk naar individuele behoeften en omstandigheden

Neurodiversity Foundation
Tjerk Feitsma, Tech ondernemer 
en autistisch
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De uitdaging

Hoe kunnen we autistische jongvolwassenen faciliteren in 
het zelf vormgeven van hun eigen ondersteunende 
(technologische) leefomgeving?



Vanuit Persoonlijke behoefte
Low Tech oplossing
Zelf bedenken en maken/kopen
Creatief gebruik van mogelijkheden
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Jamie Knight. 
Software engineer BBC, 
Autistic

spacedoutandsmiling.com



Alderick van Klaveren
RITME.codes
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Zelf app ontworpen
Subsidie aangevraagd
Testen verbeteren testen verbeteren



Het design your life project 
(2020-2024)
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Jij?
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Het basisidee: mensgericht + design thinking



Het resultaat: een oplossing die past in jouw leven
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Mijn 
Ding



Femke Laura

JasmijnNiels

Nathalie

10 case studies tot nu toe (student + autistische jongere)
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Kaartspel Activity boxes



Online versie + user community
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WOUTER & 
NIELS



Wouter’s focus:
Overzicht hebben over de week
Activiteiten en planning
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Willem’s moodboard

Niels’ moodboard for Willem



Wouter’s oplossingen

Deskmat met weekschema

Google Home
• Spraak commando
• (Gesproken response)
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Wouter’s evaluatie
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Meedoen aan de community? Welkom!
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Email: jelle.vandijk@utwente.nl
Twitter: @theblub
Project Twitte/Instagram: @designyourlives
Website: https://dyl.utwente.nl/  (formulier!)



Annie M.G. Schmidt: 
Pluk van de Petteflet.
Illustratie: Fiep Westendorp 23

Deze slide heb ik niet meer 
laten zien. Ik vind de 
oplossing van de vader van 
de Stampertjes uit het 
boek Pluk van de Petteflet 
briljant: hij timmerde zijn 
huis van onder tot boven 
vol met matrasssen zodat 
zijn hyper-actieve kids 
lekker konden 
rondspringen zonder dat 
de buurvrouw er last van 
had. Design your Life!



Wat te lezen
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Neurodiversiteit

Why does the majority 
determine what is 
‘normal’ Elisabeth 
Wiklander (TED talk)

Neurodiversity Foundation
Tjerk Feitsma, Tech ondernemer 
en autistisch

Help me to live 
life on my terms
Leneh Buckle

Judy Singer

Singer, J. (1999). Why can’t you be normal for once in your life?: from a “Problem with 
No Name” to a new category of disability. In Corker, M and French, S (Eds.) Disability 
Discourse Open University Press UK

There is a Double 
Empathy problem
Damian Milton

Autisme als een divergente vorm van waarnemen en informatieverwerking 

Nog wat bronnen van mensen die ik inspirerend vind.
Jullie kennen ze vast wel. 


