
AUTISMEVRIENDELIJKE ARCHITECTUUR: 
confrontatie met verhalen uit autibiografieën 
 

Ontwerpconcepten  
vestigen aandacht op aspecten die architecten   
anders misschien over het hoofd zouden zien 
 

Autobiogafieën 
*  zijn noodzakelijk voor verduidelijking van       
achtergrond & inzicht in moeilijkheden &      
mogelijkheden waarop concepten inspelen  
   

Nuancering: 
   -  concepten kunnen elkaar versterken of   
         tegenwerken 
   -  interpretaties variëren naargelang      
    persoon & situatie 
 

*  tonen dat het belang van de fysieke ruimte veel   
verder reikt dan deze concepten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de context van inclusief ontwerpen & het denken rond architectuur in relatie tot zijn 
gebruiker startte recent ook onderzoek naar ‘autismevriendelijke architectuur’. De 

persoon met autisme zelf, als individu & eindgebruiker, mag niet uit het oog verloren 
worden bij de interpretatie van al deze nieuwe aangeboden informatie. Dit onderzoek 

brengt deze individuen terug in beeld. 
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HOE WONEN PERSONEN MET AUTISME?  
 

Persoonlijke verhalen van zelfstandige (jong)volwassenen met 
autisme over hun woning tonen de situatie in de praktijk: 
 een zekere ‘angst’ voor de kwaliteit van sociale woningen     
m.b.t. akoestiek, isolatie, rook, medebewoners, zelfs de     
stevigheid van het gebouw (‘slordig gezet’)  
 

    kwaliteiten waarvoor personen met  
     autisme extra gevoelig zijn.  
 

Groepsgesprek rond ideale woning a.d.h.v. dilemma’s toont 
verschillende motivaties & wensen  
*  liggen soms in de lijn van de verwachtingen  
*  kunnen evengoed van ons vragen vanzelfsprekendheden    
opzij te zetten 
 

Iedereen maakt er het beste van maar ideale woning is 
utopie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUTISME VAN BOVENAF OF BINNENUIT 
Een genuanceerder beeld over autismevriendelijke architectuur aan de 
hand van getuigenissen van (jong)volwassenen met ASS 

Andere 

SENSORISCHE  
TOEGANKELIJKHEID 

MENTALE  
TOEGANKELIJKHEID 

VEILIGHEID EN WELZIJN 

ONAFHANKELIJKHEID  
EN EIGENWAARDE 

“Elke activiteit heeft zijn eigen plek, ook bij me thuis. 
Als ik me daar niet aan houd, kom ik in de rats. […] 

Daarom heb ik in een hoek van mijn woonkamer een 
matras liggen. Regelmatig  ga ik er overdag op 

liggen. In bed kan ik overdag niet rusten, want een 
bed dient om ‘s nachts in te slapen.” [DUMORTIER] 

“A place for everything and everything in its place.” 

VAN BOVENAF VAN BINNENUIT 

Rustige omgeving 
 

Appartement 
 

Uitzicht over de stad 
 

Net op maat 
 

Loft met overzicht 
 

Functioneel en overzichtelijk 
 

Alles mooi opgeborgen 

Bereikbaarheid 
 

(vrijstaande) woning 
 

Grote tuin rondom 
 

Ruimte in overvloed 
 

Alle ruimtes gescheiden 
 

Gezellig en sfeervol 
 

Alles mooi uitgestald 

contact: kinnaer_marijke@hotmail.com, ann.heylighen@asro.kuleuven.be 

OUDERS BUITEN SPEL 
   Hulp kan enkel via officiële     
 diagnoses zoals ‘schizofrenie’ 

SAMENWERKING MET OUDERS  
   Meer kennis = meer begrip 
  ouders verenigen zich en komen op    
 voor de rechten van hun kind 

AUTISME VAN BINNENUIT  
   Mensen met autisme vertellen zelf. 
  Het aantal en de verscheidenheid neemt   
 steeds toe. 

BUITEN GEMEENSCHAP 
   Psychiatrische instellingen,  
  wooninstituten of ouderlijk huis 

      BINNEN GEMEENSCHAP 
Kleinschalige woonvoorzieningen    
op initiatief van de ouders 
 

Groot en gevarieerd aanbod voor grote en 
gevarieerde groep 


