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In 2014 is een groepje volwassenen met autisme gestart met KlasseWonen. Doel is de realisatie 
van woonprojecten 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 & de Open Brief  
 

Het primaire doel van KlasseWonen is om woningen te realiseren, die passend zijn voor volwassenen 
met autisme. Keer op keer merken we echter dat de specifieke problematiek van onze doelgroep op de 
woningmarkt te weinig bekend is. Alleen als er méér oog komt voor deze problemen, lukt het om 
oplossingen te vinden. KlasseWonen ziet het daarom ook als haar taak om deze kwestie voor het 
voetlicht te brengen. Lokaal, regionaal, en – indien de kans zich voordoet – ook landelijk.  
 

In januari 2018 stuurden we in dit kader een Open Brief de wereld in. Hierin vroegen we aandacht voor 
de 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. 
 

Mede dankzij jullie, onze belangstellenden, is onze Open Brief wijd verspreid. Dit leverde veel reacties 
op. Het meest verrassend en bijzonder waren de volgende:  

 Omroep Gelderland belde ons voor een nieuwsitem in de vorm van een filmpje. Dat was natuurlijk 
heel spannend! Het resultaat kun je zien op: http://www.klassewonen.nl/open-brief/  

 We kregen een mailtje van een lid van de Tweede Kamer. Dit was de opmaat naar twee bezoekjes 
aan Den Haag. Meer hierover lees je in het volgende artikel. 

Naar Den Haag! 
 

Van Tweede Kamerlid Linda Voortman (Groen Links) kregen we een mailtje over onze Open Brief. Naar 
aanleiding daarvan boden wij aan om met enkele personen naar Den Haag te komen voor een gesprek. 
Groen Links reageerde positief. Op 4 april was het zo ver: onze bestuursleden Paul, Jessica en Rolf gingen 
(samen met begeleider Beatrijs) op missie naar Den Haag. Heel spannend, maar ook leuk.  
 

Eerst moesten we door de beveiliging (tassen checken en zelfs schoenen uit ). Daarna volgde er een 
prettig gesprek met Linda Voortman (lid Tweede Kamer) en Jaap van der Heijden (beleidsmedewerker 
Groen Links). Op 2 juni gingen we opnieuw naar Den Haag. Die dag hadden we een gesprek met Jessica 
van Eijs (lid Tweede Kamer D66) en Jurjen Hoekstra (beleidsmedewerker D66). Ook dat verliep erg goed. 
Later die dag spraken we ook nog uitgebreid met twee medewerkers van het Ministerie BZK en een 
medewerker van ministerie VWS over de situatie van mensen met autisme op de woningmarkt. 
 

foto links (van links naar rechts): 
Jaap van der Heijden en Linda 
Voortman (Groen Links), Rolf, 
Jessica en Paul (KlasseWonen) 
 
foto rechts (van links naar rechts): 
Jessica, Rolf, Paul (KlasseWonen), 
Jurjen Hoekstra en Jessica van Eijs 
(D66) 

  

http://www.klassewonen.nl/open-brief/


Op dit moment is Toegankelijkheid een belangrijk thema in de politiek. Dit heeft te maken met de 
ratificatie van een VN-verdrag hierover in 2016. Onze boodschap in Den Haag was: denk bij 
toegankelijkheid (o.a. van de woningmarkt) niet alleen aan mensen met een lichamelijke beperking!!! 
We merkten dat dit voor onze gesprekspartners echt een ‘eyeopener’ was. Ze hadden nooit nagedacht 
over wonen en de woningmarkt in relatie tot mensen met autisme. En ze vonden het belangrijk om 
hierover te horen, juist van mensen die zelf autisme hebben en uit eigen ervaring erover vertellen.  
 

Natuurlijk zijn we realistisch. We kunnen de wereld niet zomaar veranderen, zeker niet door enkele 
gesprekken te voeren. Maar door deze gesprekken is er aan de minister wél gevraagd om ook aandacht 
te gaan besteden aan volwassenen met autisme. En zijn er nu mensen in Den Haag die zich willen 
inzetten voor deze kwestie. Daar zijn we heel blij mee en ook best trots op! 

 
Je kunt nu solliciteren! 
 

We eindigen deze nieuwsbrief met een belangrijke oproep aan allen zich hebben aangemeld als 
‘belangstellend’: je kunt nu solliciteren bij KlasseWonen. Het gaat hierbij om 2 verschillende ‘vacatures’. 
 

1. We zijn op zoek naar nieuwe leden, die zich actief willen inzetten voor KlasseWonen. We vergaderen 
circa eens in de 5 à 6 weken en voeren (goed afgebakende) taken uit samen met de begeleiders. 
Ons doel is het realiseren van mooie woonprojecten (ook voor onszelf!) en het vragen van aandacht 
voor de problematiek van mensen met autisme op de woningmarkt.  

 

2. We zijn op zoek naar mogelijke bewoners voor een locatie in Nijmegen. Het gaat om zes 
appartementen op de bovenste bouwlaag van complex Koningsdaal (Waalfront). Dit wooncomplex 
wordt gerealiseerd door woningbouwcorporatie De Gemeenschap. Het gaat om sociale 
huurwoningen die naar verwachting begin 2019 worden opgeleverd. Wij zoeken mensen die serieus 
belangstelling hebben om hier te gaan wonen.  

 

Voor beide ‘vacatures’ is het belangrijk dat je: 

 Je actief wilt en kunt inzetten. 

 Zelfstandig kunt en wilt wonen. KlasseWonen gaat uit van zelfredzaamheid (al dan niet met 
ambulante zorg die je zelf regelt). Het biedt nadrukkelijk geen begeleid of beschermd wonen en 
staat los van welke zorgorganisatie dan ook.   

 Tegen onzekerheden en teleurstellingen kunt, hoe lastig dat ook is. De ervaring leert namelijk dat 
de weg die wij gaan onvoorspelbaar is en vaak wat grillig. Dat is soms moeilijk, maar het is belangrijk 
om daar wel in zekere mate mee om te kunnen gaan.  

 Je hebt aangemeld als ‘belangstellende’ van KlasseWonen.  

 Enig gevoel voor humor hebt . 

 
 
Heb je belangstelling voor één van deze ‘vacatures’? Stuur ons dan per mail een brief. Geef aan op 
welke ‘vacature’ je solliciteert + motivatie + een beschrijving van jezelf en je huidige woon/leefsituatie.  
Je brief mag maximaal 2 A4tjes zijn (korter is ook goed) en dient uiterlijk 22 juli 2018 bij ons te zijn. In 
augustus vinden de eerste gesprekken plaats met kandidaten met wie we nader willen kennismaken.  

 

Op onze website kun je meer lezen over KlasseWonen. Onder de knop ‘Locatie’ staat informatie over 
Koningsdaal. Lees deze informatie goed door voordat je reageert! Je kunt je sollicitatiebrief tot en met 
22 juli 2018 sturen naar beatrijs@dekok-partners.nl  

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt november/december 2018.  
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