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In 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.  

 
KlasseWonen on tour! 
 

Het afgelopen half jaar stond in het teken van ‘Aandacht Vragen’. Voor de doelstellingen van vereniging 
KlasseWonen, maar zeker ook voor de (huisvestings)problematiek van volwassenen met autisme in het 
algemeen. Er is flink genetwerkt door leden en projectbegeleiders en er zijn bijeenkomsten bezocht.  
 

Hiervoor hebben we een mooie banner en flyers laten maken. Op zo’n moment is het heel handig dat 
een van onze leden vormgever is! Naar elke bijeenkomst gingen een of twee leden en een project-
begeleider. Als je samen bent, dan is het een beetje minder spannend en natuurlijk ook veel gezelliger.  
 

Het ging om deze drie bijeenkomsten: 
 

• 6 juni: Bijeenkomst gemeente Arnhem inclusieve samenleving 
Op deze bijeenkomst was het schokkend om te merken dat ‘beperkingen 
en wonen’ volledig wordt ingevuld volgens de lijnen van fysieke 
beperkingen en er zo weinig oog is voor mensen met een ‘psychische 
uitdaging’. Wat dat betreft is er nog heel veel werk te doen! 
 

• 29 juni: slotbijeenkomst project Langer zelfstandig wonen in Arnhem 
Dit was een heel zinvolle bijeenkomst. We hebben contact gelegd met 
gemeenteambtenaren, een raadslid en een wethouder. Voor de 
voltallige zaal is voorzitter Paul kort geïnterviewd en heeft hij kunnen 
uitleggen wat KlasseWonen is en waarom het belangrijk is. In de pauze 
was er goede aanloop bij de stand van KlasseWonen.  
 

• 11 oktober: Expeditie Begonia 
Deze bijeenkomst duurde een hele dag. Daarom ging Michiel ’s ochtends en Paul ’s middags. 
Projectbegeleider Frans was er de hele dag. Een mooi resultaat is dat we naamsbekendheid 
hebben gekregen bij Aedes Actiz (Kenniscentrum wonen-zorg). De contactpersoon hiervan zei: 
“Heel fijn dat jullie er zijn op Expeditie Begonia. Jullie agenderen een vraag die nog niet zo goed in 
beeld is.” Op de volgende bladzijde doet Michiel verslag van zijn expeditie.  

 
 

foto hierboven:  
onze leden Jessica (midden) en 

Paul (rechts) in gesprek met een 
geïnteresseerde 

 
hiernaast: 

deze tekst staat op de  
banner van KlasseWonen, 
ontworpen door lid Egbert 

 

Ik hoef niet in een zorginstelling 
Ik kan prima voor mezelf zorgen 
Dat wil ik juist graag! 
 

Alles wat ik nodig heb is een plek die rustig is 
En blijft 
Tussen buren die begrijpen wat autisme doet  
 

 



Michiel op Expeditie! 
 

Een groot deel van de mensen die aan ons tafeltje kwam staan, dacht dat we een soort project-
ontwikkelaars waren. Ik gaf dan voorzichtig aan dat ik een toekomstige bewoner van KlasseWonen 
ben. Dan staan ze toch even op het verkeerde been. Het gaat er bij veel mensen niet in (ook bij 
professionals in de zorg) dat er van de buitenkant weinig te zien is aan ons. Mensen denken snel aan 
residentiële zorg bij het woord autisme. Volwassenen met autisme zijn echt nog een vergeten en 
onzichtbare groep op de woningmarkt. 
 

Ik werd in de gelegenheid gesteld om twee colleges te volgen. Een 
hoogleraar van de TU gaf ons voorbeelden van de nieuwste 
ontwikkelingen m.b.t. ‘Het Slimme Huis’. Steeds meer technische snufjes 
zullen voorradig zijn, waardoor bepaalde thuishulp kan worden 
vervangen door robotisering. De tweede hoogleraar, van de Universiteit 
van Humanistiek, liet de andere kant van de medaille zien. Bovenstaande 
zaken zijn kostenbesparend. En is dit niet een van de belangrijkste pijlers 
van het huidige zorgbeleid? Onderzoek leert echter dat voor het 
geluksgevoel juist dat kleine praatje, het menselijke contact, van belang 
is. Mensen leven langs elkaar heen. Dit heeft een enorme impact op de 
vaak eenzame ouderen. (En dat geldt volgens mij niet alleen voor 
ouderen!) 

 

Ondertussen waande ik me zo’n beetje op station Utrecht Centraal. Het was een drukte van jewelste 
en dus begon het voor mij toch echt tijd te worden om op  te stappen. Frans had onze stand goed 
vertegenwoordigd tijdens mijn afwezigheid en inmiddels was Paul ook ten tonele verschenen. Ik wist 
dat onze plek bemand was door een team met veel kennis en kon dus met een gerust hart de 
terugreis aanvangen. Toch een leuke dag, waarbij je ziet dat de nieuwe participatiegedachte tal van 
nieuwe initiatieven in werking zet op het gebied van wonen. 
 

Open brief   
 

Op dit moment werken we aan een Open Brief. Ook daarin vragen we 
aandacht voor de specifieke woonproblemen van volwassenen met 
autisme, met name het in de eigen woonsituatie overprikkeld raken door 
(omgevings)geluiden en het grote onbegrip hiervoor. Voor ‘gewone’ 
mensen zijn zulke geluiden soms storend. Voor ons zijn ze ziekmakend. Dit 
leidt tot allerlei schrijnende situaties. 
 

Waar we in onze Open Brief ook aandacht voor willen vragen is de decentralisatie van de WMO. We 
merken dat sommige gemeenten terughoudend zijn als het gaat om een KlasseWonenproject, omdat 
ze vrezen voor extra WMO-kosten. De decentralisatie van de WMO maakt het zo nog moeilijker om 
goede woonruimte voor volwassenen met autisme te realiseren. En dat terwijl door een goede 
woonsituatie onze zorgkosten hoogstwaarschijnlijk juist dalen!  
 

Begin 2018 willen we onze Open Brief de wereld insturen. We hopen dat deze op veel verschillende 
manieren verspreid zal gaan worden: per e-mail, social media, krant, enzovoort. Hierbij gaan we ook 
jullie om hulp vragen. Stuur de brief, als je die in januari van ons krijgt, alsjeblieft zoveel mogelijk door! 
 

Locaties   
 

Ondertussen blijven we natuurlijk ook druk bezig met het zoeken naar geschikte locaties en financiers.  
Er zijn enkele ontwikkelingen die ons hoopvol stemmen, maar die nog te pril zijn om openbaar te maken. 
We hopen jullie hierover binnenkort meer te kunnen melden. 
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt mei/juni 2018.  


