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Wie ben je en wie wil je zijn? Hoe ben je buitengewoon jezelf?
‘Worden wie je bent’ is voor iedereen een zoektocht. Maar jongvolwassenen met zowel autisme als een
gendervraagstuk staan voor een extra uitdaging om ‘zichzelf’ te zijn. Het is als twee keer uit de kast
komen: met autisme en met een ‘andere’ seksuele identiteit of genderidentiteit. Daar komt vaak nog
bovenop dat docenten, familie, vrienden en zorgprofessionals vaak niet goed weten hoe ze hiermee om
moeten gaan. Er is sprake van handelingsverlegenheid bij (in)formele zorgprofessionals.
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Handvatten
In het project ‘Buitengewoon jezelf’ zijn we op zoek naar handvatten: voor de jongvolwassenen en voor
de (in)formele zorgprofessionals in hun netwerken. We ontwerpen en testen tools voor psycho-educatie
die de netwerken van de jongvolwassenen kunnen versterken en bijdragen aan betere beeldvorming
over deze groep jongvolwassenen. Tools kunnen bijdragen aan herkenning, bewustwording,
beeldvorming, sensibiliseren van en interactie met de omgeving.
Co-creatie
Buitengewoon jezelf is een co-creatieproces: we ontwerpen deze tools samen met jongvolwassenen
en (in)formele zorgprofessionals. De diversiteit aan deelnemers en hun verschillende en persoonlijke
perspectieven staan centraal.
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Het project Buitengewoon jezelf is gesubsidieerd door de open oproep Latent Talent van het Agis
Innovatiefonds. Sociaalontwerpbureau morgenmakers werkt hierin samen met het Samenwerkingsverband
Autisme Zuidoost Brabant en Fontys OSO.
Bedankt aan alle deelnemers, coaches en leden van de klankbordgroep voor hun bijdrage aan het project.
Deelnemers: Kris Lammers, Marijn Maassen, Fleur Berkers, Ingrid Smit, Jip Roemaat, Jacco Doest, Danae Dekker,
Maran Koolen, Femke Lemmens, Celina Groothuizen en Marja van Lokven.
Coaches: Ilonka van der Sommen, Claudia van den Hoeven, Harold van Loon
Klankbordgroep: Jeroen Dewinter, Anna van der Miesen, Marvel Harris, Oscar Wouterse

Contactpersoon
Fiona Jongejans
fiona@morgenmakers.nl
06-30242700

Waar staan we nu
De eerste editie van het project Buitengewoon jezelf heeft plaatsgevonden van september 2021 tot en
met februari 2022. Het project was een samenwerking in een divers team van 5 jongvolwassenen met
autisme en een gendervraag, 6 (in)formele zorgprofessionals, 3 autismecoaches, 2 ontwerpers en een
klankbordgroep met ervaringsdeskundigen en inhoudelijke experts.
Op dit moment, maart 2022, blikken we terug op het project en kijken we vooruit naar het mogelijke
vervolg. We reflecteren op het proces en de directe en indirecte effecten die deelname heeft gehad
op de jongvolwassenen, (in)formele zorgprofessionals, coaches, experts en ontwerpers. We trachten
de methodiek die is toegepast in dit project onder woorden te brengen. We brengen de kansen voor
doorontwikkeling in kaart. Wil je op de hoogte blijven, laat dan even van je horen met een mailtje naar
fiona@morgenmakers.nl
Dit document
Dit document is een overzicht van de acht concepten waar in dit project aan is gewerkt. De concepten
zijn tekstueel uitgelegd en foto’s zijn toegevoegd van de eerste prototypes van de concepten.
De concepten zijn op een kleinschalige manier getest. Dat heeft reeds tot inzichten geleid voor
een eventuele doorontwikkeling. Wat we in dit document presenteren zijn dus geen kantenklare
producten die de markt op kunnen, het zijn voorlopige vormen en formuleringen van de producten in
ontwikkeling.
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Identity Deck
Identity Deck is een kaartspel over identiteit, gender en seksualiteit dat prikkelt om hierover met
elkaar in gesprek te gaan. Het spel is bedoeld voor (jong)volwassenen die een vraag of zoektocht
ervaren op het gebied van identiteit en hun directe omgeving: vrienden, familie en kennissen.
Het spel leidt tot inzicht hoe je naar jezelf en naar anderen kijkt en hoe anderen jou ervaren.

Prototype van het spel de Identiteitsexpress

Identity Deck bestaat uit een set van 64 kaarten in 8 verschillende categorieën (zoals
seksualiteit, genderexpressie, karaktereigenschappen, etc.) Op de kaarten staan begrippen (soms
met uitleg) en afbeeldingen. De kaarten worden geschud en een willekeurige selectie wordt
op tafel gelegd in een grid van 5x4 kaarten. Alle spelers ontvangen een eigen invulformulier
waarop ze ‘mijn grid’ en ‘jouw grid’ kunnen gaan invullen. Welke kaarten die op tafel leggen vind
je bij jezelf passen? En welke kaarten bij de andere speler(s)? Welke kaarten heb je misschien
nog twijfels over? Na het invullen van de grids vergelijken de spelers wat ze voor zichzelf en
elkaar hebben ingevuld. Welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen de kaartjes die jij
voor jezelf hebt gekozen en die de ander voor jou koos? En als dezelfde kaartjes zijn gekozen,
bedoelen we daar dan ook hetzelfde mee? Over een kaartje op tafel praten is misschien wel iets
makkelijker dan over jezelf.
Identity Deck is een co-creatie van Jip Roemaat, Ingrid Smit, Danae Dekker en morgenmakers.

Prototype van kaartspel Identity Deck
Identiteitsexpress
De Identiteitsexpress is een persoonlijk ontwikkelingsspel waarin de speler op zoek gaat naar
zijn identiteit op het gebied van gender, autisme en seksualiteit. Het spel bestaat uit reisboekje
met opdrachten die je kunt uitvoeren en reflectievragen. De speler kan er voor kiezen om deze
reis alleen te maken of om op bepaalde momenten andere mensen daarbij te betrekken. De
speler maakt zijn/haar/hun reis op een eigen tempo, je kan dus zelf bepalen wanneer en hoeveel
opdrachten je uitvoert.
Een opdracht uit het reisboekje is bijvoorbeeld experimenteren met kleren. De speler wordt
uitgedaagd om een outfit aan te doen die stereotyperend past bij het tegenovergestelde
geslacht. De speler wordt gevraagd om stil te staan bij gedachten en gevoelens die deze
ervaring teweeg brengt. Vragen in het opdrachtenboekje helpen bij deze reflectie.
Wanneer een speler een opdracht vervult heeft, heeft hij/zij/hen een reiskoffer verdiend, dit is
een fysiek fiche. Dit fiche kan geplaatst worden in de houten trein die hoort bij het spel. Deze
trein is een fysiek element dat in een ruimte thuis geplaatst kan worden. Deze eyecatcher is voor
medebewoners en vrienden die op bezoek komen een aanleiding om de speler te vragen naar
zijn/haar/hun zoektocht.
De Identiteitsexpress is een co-creatie van Jacco Doest en morgenmakers.
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Mijn regenboognetwerk
Mijn regenboognetwerk is een netwerkinstrument dat (jong)volwassenen met autisme
ondersteunt bij het versterken van de relaties in hun netwerk. Allereerst brengt de gebruiker
zijn/haar/hun netwerk in beeld in verschillende bogen van de regenboog: hoe dichter bij de kern,
hoe dichter deze persoon bij je staat. Iedere boog staat voor een andere categorie vragen die de
gebruiker van de regenboog graag van deze ‘categorie’ mensen zou ontvangen. Bijvoorbeeld ‘Hoe
gaat het met je?’ van kennissen en ‘Hoe gaat het nu echt met je?’ van vrienden. Hoe meer naar
de kern van de regenboog, des te persoonlijker worden de vragen.
Als je de relatie met een persoon wil versterken, kun je hem/haar/hen uitnodigen door het
bijpassende vragenkaartje te delen: ‘Ik zou het fijn vinden om onze band te versterken, als
jij dat ook wil dan zou je me deze vragen kunnen stellen.’ Een persoon zou dus naarmate er
meer tijd verstrijkt dichter bij de kern van de regenboog kunnen komen en dus steeds andere
vragen ontvangen. Op die manier kan de (jong)volwassene met autisme op een concrete manier
uitnodigen om een relatie te versterken en op welke wijze dat voor haar/hem/hen prettig zou
zijn.
Mijn regenboognetwerk is een co-creatie van Kris Lammers en morgenmakers.

Een eerste flyer voor de musical Blikken of blozen
Prototype van Mijn regenboognetwerk gepresenteerd door Kris

Musical Blikken of blozen
Blikken of blozen’ is een musicalconcept over diversiteit en inclusie in de klas voor groep 8 van
de basisschool. Deze doelgroep werd nadrukkelijk gekozen omdat bij een groep 8 musical de
hele school komt kijken en ook ouders en opa’s en oma’s. Op die manier kan een breed publiek
bereikt worden.
Het verhaal gaat over een klas met allemaal verschillende leerlingen met verschillende brillen.
De brillen zijn een metafoor voor hoe iedereen het leven anders ervaart, hoe iedereen vanuit
een eigen perspectief kijkt. Door het op- en afzetten van de brillen kan het publiek ervaren hoe
er verschillende perspectieven zijn en dat iedereen probeert zichzelf te zijn.
Met haar nieuwe klas op schoolkamp. Robin heeft er niet zoveel zin in. Ze is nieuw in de klas en kent
haar klasgenoten nog niet zo goed. Het lijkt haar wel een leuke klas en ze wil er graag bijhoren. Bij
de energieke Bas met zijn grappige haar dat alle kanten uitsteekt en zijn kapotte bril. En bij Laura
met haar Andrea Vacallibril, die veel vrienden en vriendinnen heeft. Zelfs bij de stoere Sven met
zijn zwarte bril, alhoewel hij soms ook wel erg boos kan worden. Ze wilde dat ze zelf ook zo wild en
populair en stoer was….Maar zij is niks van dat alles. Zij is gewoon. Gewoon Robin. Ze heeft niet eens
een bril.
Op de sportdag van het kamp gebeuren vreemde dingen. Ineens is Laura niet meer zo populair en
Sven blijkt een sociale en zelfs lieve kant te hebben. En de altijd zo drukke Bas is plots een stuk
rustiger. Wat is hier aan de hand? Op de bonte avond wordt duidelijk hoe het zit. Zou het Robin
lukken om een plaatsje in deze klas te veroveren?
Blikken of blozen is een co-creatie van Femke Lemmens, Marja van Lokven, Fleur Berkers en
morgenmakers.
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Lijflief
Lijflief is een applicatieconcept voor jongvolwassenen met genderdysforie. In deze app kan de
jongvolwassene een avatar van zichzelf maken. Deze avatar kan daarna gebruikt worden om
ideeën over gewenste (lichamelijke)uitingen op een realistische manier te visualiseren.
Deze uitingen zijn gecategoriseerd in verschillende thema’s zoals: kleding, make-up, houding,
lichaamsvorm en haar.
De jongvolwassene kan met deze app in een privé omgeving op een laagdrempelige manier
visualiseren hoe het zou zijn als hij/zij/hen andere kledingstijl zou gaan dragen, haardracht
zou veranderen of make-up zou kopen en dragen. Jongvolwassenen die al verder zijn in hun
zoektocht kunnen het effect van hormonen op hun lichaam visualiseren, zoals borstgroei of het
krijgen van bredere schouders.
De app helpt jongvolwassenen met genderdysforie om een beeld te krijgen van mogelijkheden
om hun eigen lijf meer lief te gaan hebben. Daarnaast kan deze visualisatie gebruikt worden om
het gesprek tussen cliënt en zorgverlener te ondersteunen bij het bespreken van een eventueel
transitieproces.
Lijflief is een co-creatie van Marijn Maassen en morgenmakers.

Marijn presenteert het applicatieconcept en
het eerste prototype als kaartenset

Prototype van kleurenbogen

Kleurenbogen
Kleurenbogen is een tastbaar instrument om de complexe gesprekken over een
identiteitszoektocht bij jongvolwassenen met autisme te ondersteunen. De kleurenbogen
nodigen uit om aangeraakt te worden, om mee te spelen, om op die manier ook de intuïtie van
en dat wat onbewust leeft bij de jongvolwassenen een plek te geven in het gesprek.
In eerste instantie zijn de kleurenbogen ontwikkeld om gebruikt te worden in gesprekken
tussen jongvolwassenen en hun begeleiders. Het gesprek kan een andere gesprekslijn volgen
doordat de gespreksleider (begeleider/therapeut) kan inspelen op wat er op tafel gebeurt met
de kleurencirkels en waarom de jongvolwassene bepaalde bogen pakt, neerlegt of combineert.
Waarom worden bepaalde kleuren, vormen, groottes van elementen gekozen? Waarom worden ze
op een bepaalde manier neergelegd, juist tegenover elkaar, naast elkaar of met elkaar verbonden
of niet? Kunnen we met de kleurenbogen ook de gelaagdheid van identiteit inkleuren? Wat past
er dan bij jou en wat niet? En hoe verandert dit per situatie?
Kleurenbogen is een creatie van morgenmakers ontstaan uit alle inzichten voortkomend uit het
project en de samenwerking met de deelnemers.
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Gesprekskaartjes o.b.v. mindfulness
Deze gesprekskaartjes zijn bedoeld voor beginnende LHBTI-ers en meer gevorderde LHBTI-ers
en zijn gebaseerd op principes bekend uit de mindfulness. De gesprekskaartjes met vragen zijn
in verschillende categorieen bedacht. Bijvoorbeeld de categorie ‘coming-out’ met vragen: Aan
wie heb je verteld dat je LHBTI+ bent en hoe is dat gegaan? Aan wie wil je het nog vertellen en
hoe wil je dit aanpakken? Wat was of is helpend voor jou in dit proces?
De insteek is dat begeleiders en hulpverleners gesprekskaartjes met vragen (offline of online)
klaar kunnen zetten voor de jongvolwassene. De jongvolwassene kan hier dan tussen de
afspraken door over nadenken, aan werken of de vraag even laten sudderen. Het zijn nadrukkelijk
geen huiswerkopdrachten, dat zou voor onnodige druk kunnen zorgen.

De gesprekskaartjes zijn een co-creatie van Celina Groothuizen en morgenmakers.

Eerste schets voor de cover van Lettersoep

Kinderboek Lettersoep
Lettersoep is een kinderboekconcept. Het doel van dit concept is om bij jonge kinderen het
gesprek te introduceren over ‘allerlei letters die je identiteit kunnen bepalen’. Deze letters
verwijzen naar LHBTIQ+, maar ook naar bijvoorbeeld de letters van autisme (ASS) en AD(H)D die
daar een rol in spelen.

Prototype van de gesprekskaartjes

In dit verhaal gaat de hoofdpersoon Robin spelen bij kinderen uit de klas. Robin heeft autisme
en is zoekend naar hun genderidentiteit, hen weet het allemaal nog niet zo zeker. Hen heeft
er dan ook zoveel gedachtes en ideeën over.  Robin leert verschillende familie situaties en
gezinsleden kennen. Robin is nieuwsgierig en durft, zoals kinderen dat doen, zonder oordeel
te vragen en het gesprek aan te gaan. Er komen allerlei situaties voorbij; een gezin waarbij
het onduidelijk is wie van de ouders ‘de moeder’ is , een zusje van iemand die zich soms als
jongen kleedt en soms als meisje, speelafspraken die op het laatste moment worden afgezegd
of gewijzigd, een huis waar de LHBTIQ+ vlag hangt en een genderfluïde zus/broer die soms
aangesproken wil worden als ‘hij’ en soms als ‘zij’.
Alle bezoekjes zijn voor Robin een rijke ervaring en een belangrijke conclusie is dat het niet zo
zwart-wit is als je soms zou willen, er zijn vele letters waar soep van te maken is en die soep
maakt iedereen op zijn/haar/hun eigen manier op zijn/haar/hun eigen tijd.
Door Lettersoep op jonge leeftijd met kinderen te bespreken is de hoop dat kinderen op oudere
leeftijd hier zelf makkelijker over durven te denken en te spreken met anderen.
Lettersoep is een co-creatie van Maran Koolen en morgenmakers.
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Foto’s van de brainstormdag 11 november 2021

12

13

