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Begin 2014 is een groepje volwassenen met autisme gestart met KlasseWonen. Doel is de 
realisatie van een woonproject speciaal voor mensen met autisme. Belangrijke uitgangspunten 
zijn: * wonen met gelijkgestemden * in zelfstandige huurwoningen * los van een 
zorgorganisatie * met extra aandacht voor onder andere geluidsisolatie. In deze nieuwsbrief 
informeren we belangstellenden over de stand van zaken en het reilen en zeilen bij 
KlasseWonen.  
 

Op zoek naar een locatie…! 
 

We zijn nu bijna anderhalf jaar bezig met de locatie ds. Bechtlaan in Arnhem en verwachten hier 
binnenkort meer duidelijkheid over te krijgen. Mocht het niet lukken om deze locatie te kopen, dan 
hopen we dat de gemeente Arnhem met een alternatief komt. Eerder heeft zij aangegeven positief te 
zijn over onze plannen. Omdat het aantal belangstellenden nog steeds groeit (het zijn er nu ruim 70!), 
kijken we ook naar andere locaties in Arnhem en omgeving. We willen op termijn meerdere 
woonprojecten realiseren.    
 

Soms vragen mensen: ‘Waarom duurt het zolang?’ Het antwoord op die vraag is: ‘Het is heel moeilijk!’ 
Het is als een puzzel, waarbij verschillende stukjes precies in elkaar moeten passen: 

1. Een geschikte locatie (10 tot 14 woningen, rustige omgeving, nabij openbaar vervoer). 
2. Een geschikte eigenaar, die de locatie wil verkopen voor een relatief lage prijs. Als de prijs te 

hoog is kunnen we namelijk geen sociale huurwoningen realiseren.  
3. Een geschikte gemeente, die positief is over ons project en wil meehelpen, onder andere bij 

het eventueel veranderen van het bestemmingsplan.  
4. Een geschikte woningbouwcorporatie (of een andere financier), die in ons project wil 

investeren en het vervolgens wil verhuren aan KlasseWonen.  
 

Tot nu toe slagen we er wel in om twee of drie stukjes te verzamelen, maar nét niet alle vier. We gaan 
echter dapper door tot dat ons lukt! 
 
 

Interview met… Michiel! 
 

De vereniging KlasseWonen heeft op dit moment elf leden. Een van hen is Michiel, die sinds december 
2015 lid is. Voor deze nieuwsbrief hebben we hem geïnterviewd.  
 
Hoe hoorde je voor het eerst over KlasseWonen?  
KlasseWonen trok mijn aandacht via een nieuwsbrief van de NVA. Ik dacht zoiets van: ’Lees ik het nu 
goed? Gaat dit wooninitiatief over VOLWASSENEN?’ Meestal zijn het ouderinitiatieven voor alleen 
jongere mensen met autisme. 
Waarom wil je graag wonen met KlasseWonen? 
Eigenlijk zijn er meerdere redenen. Allereerst heb ik baat bij een omgeving waar ik me min of meer kan 
afsluiten voor prikkels. KlasseWonen heeft bovendien als voordeel dat het om een groep gaat die is te 
overzien. Verder zijn het ook allemaal mensen die prikkelgevoelig zijn en waarvoor prikkels echt een 
belasting zijn in het dagelijks leven. Het zijn leuke, intelligente mensen waarmee te praten valt en die 
gewoon ook een goede thuisbasis nodig hebben om fris de dag tegemoet te kunnen treden. 
Ik vind het ook erg plezierig dat het project ondersteund wordt door 4 professionals die weten waar ze 
het over hebben en die echt hart voor de zaak hebben. Dat voel je gewoon. 



Wat vind je lastig aan lid zijn van KlasseWonen? 
Het moeilijke en tijdrovende proces van woningbouwcorporaties en gemeenten op een lijn te krijgen. 
KlasseWonen is een kleine groep en het is moeilijk om niet onder de radar te blijven. Als je teveel gaat 
focussen op iets, is de teleurstelling groter als het niet lukt. Maar hoop is het laatste dat weg gaat! 
Wat vind je leuk aan KlasseWonen? 
De onderlinge sfeer en het respect naar elkaar. En ook is het altijd leuk om te zien dat je niet de enige 
bent die vaak met de buitenwereld moet 'vechten'. En het gaat echt ergens over: een fijne woning! 
Wat is je wens voor de toekomst? 
Een fijne woning in een mooie omgeving en leuke contacten met medebewoners. 
En meer begrip in het algemeen voor mensen met autisme en hun woonproblemen. 
 

 
 

 
 
 
 
Moodboard ofwel sfeerbord ‘Wonen’ 
gemaakt door KlasseWonen-lid Paul: 
geluid en andere prikkels spelen een 
belangrijke (vaak negatieve) rol! 
 

 
Even voorstellen 
 

Op onze website www.klassewonen.nl staat onder ‘Realisatie’ een link naar een document waarin 
onze begeleiders zich voorstellen. Voor deze nieuwsbrief interviewen we Beatrijs, een van deze 
begeleiders. 
 

Wat doe je zoal voor KlasseWonen? 
Ik doe vooral secretarieel werk: agenda maken en versturen voor vergaderingen, verslagen maken van 
vergaderingen, nieuwsbrieven samenstellen en versturen, helpen met het maken van statuten en het 
huishoudelijk reglement, mail van leden en belangstellenden beantwoorden, aanmeldingen 
belangstellenden bijhouden. Soms ga ik ook mee naar gesprekken, bijv. met politieke partijen.  
Heb je zelf autisme? 
Nee, maar ik ben wel heel prikkelgevoelig en heb behoefte aan duidelijkheid en structuur. Ik herken er 
dus wel veel in. Autisme is me niet vreemd. 
Wat vind je lastig aan KlasseWonen? 
Ik krijg regelmatig mails van mensen met autisme die een woning zoeken. Het zijn soms schrijnende 
gevallen. Mensen zitten soms echt in een onhoudbare woonsituatie, dat gaat me niet in de koude 
kleren zitten. Dan voel ik me machteloos, want we hebben geen woningen. Wat ook lastig is, is dat 
belangstellenden niet altijd snappen waarom het zo lang duurt. Dat begrijp ik, maar het is niet leuk als 
mensen boos of gefrustreerd worden. We doen dit werk onbetaald. We doen ons best, maar het 
duurt nu eenmaal lang. Dat komt ook omdat er nog nooit eerder zo’n woonproject - door, voor en 
samen met volwassenen met autisme - gerealiseerd is.   
Wat vind je leuk aan KlasseWonen? 
De leden van KlasseWonen zijn ontzettend aardig. Het zijn intelligente, gevoelige mensen. Tijdens de 
vergaderingen wordt er vaak ook flink gelachen. Ik vind het een verrijking dat ik dit mag meemaken en 
me mag inzetten voor zo’n mooi doel. Ik geloof in KlasseWonen en de idealen van deze vereniging! 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in november/december 2016.  

http://www.klassewonen.nl/

