ontwerp workshops
nov. 2022 eindhoven

Doe je mee?

Wie ben je en wie wil je zijn? Hoe ben je
buitengewoon jezelf?
Deze ontwerpmodule is bedoeld voor:
• jongvolwassenen (16-30jr) met autisme en een
gender- en/of seksualiteitsvraag
• (in)formele zorg- en onderwijsprofessionals in
hun omgeving.
In groepsverband gaan we gesprekstools ontwerpen
die ondersteunend zijn in het gesprek over een
identiteitszoektocht. Het samenwerken in een groep
van gelijkgestemden is daarnaast ook een doel van
het project.
Op de volgende pagina:
• praktische informatie over deelname
• wat jij hebt aan deelname

praktische info

Doe je mee?

Data en locatie
Kennismaking		
Ontwerpdag 1		
Ontwerpdag 2		
Afsluiting			

Dit kun je verwachten
We werken creatief in kleine groepjes onder begeleiding van
ontwerpers. Er is ruimte om aan te geven wat je nodig hebt
om goed deel te kunnen nemen.

1 november 		
8 november
18 november
2 december

15:00 - 17:00
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
14:00 - 16:00

Voor alle dagen wordt een locatie in Eindhoven gekozen.
Meer informatie over het exacte programma en locatie
wordt gedeeld in de week voorafgaand.
Kosten
Deelname is gratis. Als je meedoet, verwachten we dat je
alle vier de data aanwezig kan zijn. Je regelt zelf vervoer.
Jouw gegevens
We gebruiken je contactgegevens om informatie over het
programma te delen, dit doen we per e-mail.
Geef je op!
Geef je op door voor 14 oktober een mail te sturen naar Fiona
Jongejans: fiona@morgenmakers.nl

Als je nog vragen hebt, dan kun je ook mailen.

Buitengewoon jezelf is een project van:

En mogelijk gemaakt door Agis Innovatiefonds.

Mogelijke voordelen van deelname
• Je leert over jezelf, wie je bent en wie je wil zijn: je
identiteit.
• Je leert over co-creatieve ontwerpprocessen en
methodes.
• Je leert communiceren over identiteitsvraagstukken en
hoe je zelf vorm kan geven aan deze communicatie.
• Je leert dat er ‘groepen’ (communities) bestaan waaruit
je meerwaarde kan halen (sense of belonging).
• Je leert na te denken over hoe jij je in de toekomst wil
ontwikkelen: Hoe wil ik mijn identiteit verder ontdekken?
Hoe wil ik mijn sociale kring uitbreiden? Hoe geef ik
betekenis aan mijn leven?

