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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.  

 
Gesprek met gemeente en woningcorporatie (door Rolf) 
 

Als lid en tevens secretaris van de vereniging KlasseWonen, heb ik één van onze begeleiders, Frans 
Westdorp, de afgelopen periode mogen vergezellen in gesprekken, met zowel een wethouder van de 
gemeente Arnhem als met de nieuwe directeur van woningcorporatie Volkshuisvesting in Arnhem. 
 

Gesprek met de wethouder 
Het eerste gesprek dat ik samen met Frans heb gevoerd was met Ronald Paping, wethouder namens 
GroenLinks in de gemeente Arnhem, die onder ander het onderwerp Wonen in zijn portefeuille heeft.  
Frans en ik hebben goed de problematiek van wonen voor mensen met autisme onder woorden 
gebracht. Tevens hebben we de hobbels benoemd waar we tegen aan (zijn ge)lopen in onze missie 
woonprojecten voor KlasseWonen van de grond te krijgen. Ronald gaf aan dit wel herkenbaar te vinden, 
ook met betrekking tot andere doelgroepen. Zeker het punt van de decentralisatie van de WMO.  
In het gesprek zijn er geen toezeggingen gedaan richting KlasseWonen. Dit is op zich ook wel weer fijn, 
omdat mensen mogelijk (valse) hoop krijgen op een fijne woonsituatie, waar vervolgens in de praktijk 
(weer) niets van terecht komt. In het verleden hebben de leden van KlasseWonen dit meerdere malen 
meegemaakt. Soms wel om wanhopig van te worden, die hele politiek! 
 

Gesprek met Volkshuisvesting 
Het tweede gesprek dat Frans en ik hebben gevoerd, was met Liesbeth van Asten, de nieuwe directeur 
van woningcorporatie Volkshuisvesting in Arnhem. Ook hier weer hebben Frans en ik het belang van 
goed wonen voor mensen met autisme benadrukt. Tijdens het gesprek is gelukkig duidelijk geworden 
dat het sociale aspect van Volkshuisvesting met het aantreden van een nieuwe directeur gewaarborgd 
is gebleven. Zo willen ze bij Volkshuisvesting serieus kijken of er nog ruimte voor KlasseWonen is in de 
categorie ‘bijzondere doelgroepen’ om geschikte woonruimte voor ons mogelijk te maken. Bijvoorbeeld 
in de vorm van een bovenste rij van een appartementencomplex die speciaal gereserveerd wordt voor 
leden van KlasseWonen, net zoals bij ons eerste project: Koningsdaal in Nijmegen. Bij mogelijk en 
hopelijk andere te realiseren projecten van KlasseWonen wil Volkshuisvesting ook wel optreden als 
(sociale) verhuurder. Al met al vond ik dit een prettig gesprek, waarbij ik echt het idee kreeg dat er een 
goede stap in de juiste richting is gezet met betrekking tot het realiseren van woonprojecten voor 
KlasseWonen.     
 

Ik ben blij dat ik mee ben gegaan met Frans naar de wethouder van Arnhem en de bestuurder van 
Volkshuisvesting. Hoewel ik dit wel (in)spannende gesprekken vind, geeft het een goed gevoel 
KlasseWonen onder de aandacht te hebben gebracht, wat op de langere termijn hopelijk wel z’n 
vruchten af gaat werpen. Verder vind ik dit soort gesprekken ook een goed leerproces voor mezelf, wat 
dan ook meteen mooi is meegenomen. In de toekomst zal ik dan ook zeker weer van de partij zijn als er 
zich kansen voordoen voor gesprekken als deze. Dit al dan niet weer samen met Frans, die naast het 
gegeven dat hij behoorlijk goed de weg kent binnen het politieke wereldje, ook gewoon prettig 
gezelschap is om bij je te hebben. ☺   
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Interview met Petra, lid & penningmeester van KlasseWonen 
 

“Hoe lang ben je al lid en waarom ben je lid geworden van KlasseWonen? 
Ik was bij de allereerste informatieve bijeenkomst in januari 2014, dus al bijna 6 jaar! 
Vrij snel na mijn diagnose in 2011 werd ik actief bij de werkgroep Wonen van PAS Nederland. Ik zat thuis 
met een burn-out en woonde in een gehorig herenpand in Nijmegen. Ik merkte hoeveel impact mijn 
woning had op mij. Vandaar mijn interesse in het thema wonen. We hoorden over dit project en het 
leek mij een perfecte gelegenheid om concreet iets te kunnen doen aan mijn situatie, maar ook om te 
kijken of dit kon werken voor anderen. 
 

Je bent ook lid van PAS werkgroep wonen. Wat zijn de belangrijkste verschillen en wat de 
overeenkomsten? 
De overeenkomsten zijn vooral de idealen: we focussen ons op zelfstandig wonende volwassenen, waar 
niet zorg of begeleiding het issue is, maar de kwaliteit van de woning, prikkelregie, geluidsisolatie. En, 
zoals het in goed Nederlands heet “niets over ons, zonder ons”. Wij autisten denken zelf mee over onze 
eigen woningen. Het verschil is dat KlasseWonen de praktijkuitvoering is van wat in de werkgroep 
theorie blijft. Bij de werkgroep verzamelen we informatie, beantwoorden binnenkomende vragen, 
vragen aandacht met onze brochure. Maar wij zijn ook maar een clubje autistische vrijwilligers. We 
hebben wisselende energie, we lopen vaak vast. Dat is een ander verschil: als werkgroep hebben we af 
en toe wel begeleiding gehad, maar grotendeels moeten we het zelf zien te doen. De vaart gaat er gauw 
uit, doordat niemand echt de kar kan trekken. In KlasseWonen hebben we gelukkig Beatrijs, Daaf, Frans 
en Peter. Die blijven maar door gaan, ook als het ons niet altijd lukt. En ze hebben de expertise die het 
realistisch maakt. De kar blijft dus in beweging richting doel. 
 

Je moet een flink eind reizen voor onze vergaderingen in Arnhem. Bovendien ben je volgens mij niet 
echt op zoek naar een nieuwe woning. Toch blijf je trouw actief lid van KlasseWonen. Waarom? 

Sowieso ben ik best koppig, en ik laat niet gauw iets los 😉 Maar er zijn ook ‘echte’ redenen. 
Ten eerste vind ik het gewoon ontzettend belangrijk dat KlasseWonen bestaat. Ik wil heel graag 
meemaken dat we een echt, door ons gebouwd en ingericht groepje woningen kunnen creëren, waar 
we het naoberschap-idee in de praktijk brengen. (niks ten nadele van Koningsdaal, he, ik ben er heel blij 
mee. Maar we hebben veel minder invloed gehad dan we eigenlijk wilden) 
En daarnaast vind ik het hartstikke gezellig. Ik vind het leuk om elke 6-8 weken naar Arnhem te komen 
en een overleg te doen. Het is al jaren onderdeel van mijn leven: ik ga vanuit mijn werk naar Arnhem, 
eet in Utrecht of in Arnhem (meestal Julia’s, soms MacDonald’s), ga sinds kort zelfs op station Arnhem 
naar de kapper, en ga dan naar de vergadering. En om 9 uur ofzo ga ik naar huis. Ja, dat is tegenwoordig 
wat verder weg. Maar ik vermaak me toch wel in de trein. Voor wat betreft die woning: ik blijf 
geïnteresseerd in een andere woning, zeker als dat betekent dat ik autistische, mij bekende buren heb. 
Mijn huidige woning is prima, maar ik ruil hem zo in voor een KlasseWoning! 

 
Veelgestelde vragen over wonen (door Petra) 
 

PAS Nederland heeft alle haar bekende informatie over wonen gebundeld 
op de website. Antwoorden op vragen als: “Hebben jullie een woning voor 
mij?” (het antwoord is “nee”, trouwens) “Ik moet uit mijn begeleid 
wonen-instelling, hoe vind ik zo snel mogelijk een nieuwe woning?” “Kan 
ik met mijn autisme-diagnose een urgentieverklaring krijgen, en hoe 
werkt dat?” Deze vragen en antwoorden en andere tips en links zijn te 
vinden op de PAS website: www.pasnederland.nl/autisme/wonen  
KlasseWonen wordt uiteraard ook genoemd! 
 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt mei/juni 2020.  
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