Voorstelrondje begeleiding KlasseWonen
Aan KlasseWonen zijn een aantal begeleiders verbonden. Zij verzetten veel werk voor ons project.
In deze nieuwsbrief willen we deze begeleiders aan je voorstellen.
Beatrijs Oerlemans
Wie ben je en wat is je achtergrond?
“Ik ben Beatrijs Oerlemans. Ik werk al ruim acht jaar met veel plezier samen met Daaf de Kok. We
doen allerlei projecten. Op het gebied van wonen, zorg, duurzaamheid, enzovoort. Het is heel
afwisselend werk.”
Waarom begeleid je specifiek dit project voor autismevriendelijk wonen? Wat heb je zelf met autisme?
“Samen met Daaf heb ik een boekje geschreven, over volwassen worden met autisme. Op die manier
ben ik er ingerold. In mijn nabije omgeving zijn ook mensen met autisme, het is me dus niet vreemd.
Het is jammer dat er zo'n stereotype beeld bestaat. Dat mensen met autisme bijvoorbeeld niet sociaal
zijn of humor niet begrijpen. De mensen van KlasseWonen zijn juist heel sociaal en gevoelig. En er
wordt gelukkig ook veel gelachen tijdens de vergaderingen! Ik woon zelf trouwens in een CPO-project
(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Samen met anderen heb ik mijn eigen woonproject
gerealiseerd. Die ervaring komt nu goed van pas bij KlasseWonen.”
Waarom is het volgens jou zo belangrijk dat mensen met autisme een veilige woonomgeving hebben
zoals dit project beoogt?
“Het is echt een vergeten groep op de woningmarkt. Het gaat me aan het hart, dat zo'n grote groep
extra kwetsbare mensen moet wonen in voor hen vaak ziekmakende woningen in een voor hen
ontwrichtende omgeving. Of dat ze noodgedwongen bij hun ouders of in een instelling wonen, omdat
er geen geschikte woonruimte is. Juist vanwege hun autisme is het lastig voor hen om zelf hun droom
te realiseren. Daarom draag ik graag mijn steentje bij. Als het lukt om dit project te realiseren is de
wereld ietsjes mooier en beter geworden. En hopelijk dient het als voorbeeld en komen er meer van
dit soort projecten.”
Frans Westdorp
Wie ben je en wat is je achtergrond?
“Ik ben Frans Westdorp en ben ontwikkelaar. Dat komt er eigenlijk op neer dat ik hoe iemand wil
wonen probeer mogelijk te maken. En daarbij moet je natuurlijk rekening houden met heel veel
voorwaarden, zoals wat kan, wat kost het, wat mag er en wat wil iemand. Uit die brei probeer ik dan
samen met anderen, bijvoorbeeld architecten, een idee te maken voor een bepaalde plek.
Ik heb als ontwikkelaar veel ervaring opgedaan toen ik bij de woningbouwcorporatie Portaal werkte.
En een van mijn uitgangspunten is zo goed mogelijk luisteren naar wat iemand wil. Vervolgens kijk ik
dan of en hoe je dat kunt realiseren. Wat wel vaak blijkt is dat geld uiteindelijk de bepalende factor is
of iets mogelijk gemaakt kan worden.”
Waarom begeleid je specifiek dit project voor autismevriendelijk wonen? Wat heb je zelf met autisme?
“Ik ben gevraagd door Daaf de Kok om mee te werken aan dit project. Ik had niet iets speciaals met

autisme maar wel met hoe en met wie je wilt wonen. Gedurende het afgelopen jaar dat ik bij het
project betrokken ben geweest, heb ik echter wel veel geleerd over autisme en wat dat betekent in
het dagelijks leven.”
Waarom is het volgens jou zo belangrijk dat mensen met autisme een veilige woonomgeving hebben
zoals dit project beoogt?
“Het is duidelijk dat een goede woning in een goede omgeving van belang is om je goed te voelen. En
wie wil dat nu niet? Dat er daar geen of nauwelijks aandacht voor is, is voor mij een belangrijke
drijfveer om hier actief mee bezig te zijn en natuurlijk ook dat het gewoon om leuke mensen gaat.”
Peter Brouwer
Wie ben je en wat is je achtergrond?
“Mijn naam is Peter Brouwer en ik ben architect. Samen met Alex Braakhekke heb ik het
architectenbureau D+B architecten. Duurzaam en bio-ecologische architectuur. Dat wil zeggen:
gezond voor mens en milieu, dus geen giftige stoffen toepassen. Dat lijkt logisch, maar is het niet in de
gangbare bouwpraktijk. Ons bureau heeft zich al 40 jaar verdiept in prettig wonen voor bewoners.
Wij vinden comfort, betaalbaarheid en sociale samenhang in een buurt net zo belangrijk als het mooi
maken van een gebouw of woning. Daar willen we best onze nek voor uitsteken en met groepen
mensen samen hun ideale woonomgeving vormgeven.”
Waarom begeleid je specifiek dit project voor autismevriendelijk wonen? Wat heb je zelf met autisme?
“Mijn vader heeft een behoorlijke dosis autisme, maar kon door zijn goede baan uit de sociale
woningbouw blijven. Maar door dit project realiseer ik mij dat dit niet zo vanzelfsprekend is en dat ik
in mijn jeugd dus gewoon geluk heb gehad.”
Waarom is het volgens jou zo belangrijk dat mensen met autisme een veilige woonomgeving hebben
zoals dit project beoogt?
“Het gaat me aan het hart dat mensen met autisme steeds op de vlucht moeten vanwege lawaai, zich
een buitenstaander en onbegrepen voelen. Iedereen heeft behoefte aan een woonomgeving waarin
hij of zij zich veilig voelt. Mensen met autisme hebben het sowieso al moeilijker in het leven, waardoor
die veilige, geschikte woonomgeving hen misschien nog wel meer toekomt.
Mijn droom is dat door dit project en wellicht nog andere vervolgprojecten 'onze' autisten
kunnen opbloeien en aan de 'buiten'-wereld volledig kunnen laten zien wat voor mooie mensen het
zijn.”
Daaf de Kok
Wie ben je en wat is je achtergrond?
“Mijn naam is Daaf de Kok. Ik woon op een dorp in de provincie Utrecht met een vrouw en een boel
kinderen. Na mijn twee studies heb ik promotieonderzoek gedaan, niet afgemaakt en ben daarna
zelfstandig geworden. Mijn passie ligt in het feit om mensen en organisaties met elkaar te verbinden.
Dit doe ik met onderwerpen waar de kranten vol van staan ook wel maatschappelijke thema's
genoemd. Door het initiëren en leiden van projecten geef ik vorm en inhoud aan oplossingsrichtingen
omtrent deze thema's.”

Waarom begeleid je specifiek dit project voor autismevriendelijk wonen? Wat heb je zelf met autisme?
“De reden waarom ik dit project samen met Beatrijs heb geïnitieerd heeft verschillende invalshoeken.
Zo ben ik jaren betrokken geweest bij projecten waarbij groepen mensen gezamenlijk hun
woonomgeving wilden creëren. Dit meestal vanuit een bepaalde ideële droom die deze mensen
gezamenlijk hadden. Deze vorm van het zelf inhoud geven van je eigen woonomgeving was echter niet
weggelegd voor mensen met een kwetsbare achtergrond zoals autisme.
Daarnaast heb ik enkele jaren geleden een project begeleid waarbij verschillende organisaties in de
keten met elkaar samen moesten werken. Het betrof de organisaties in relatie tot jongeren met
autisme. In hun ontwikkeling naar volwassenheid ondervonden deze jongeren vele barrières op basis
waarvan ze vastliepen in hun ontwikkeling. Daardoor hadden ze minder regie over het leven dan dat
ze daadwerkelijk zouden kunnen.
Ook heb ik samen met Beatrijs mogen meewerken aan het boekje Volwassen worden met autisme,
Tien vuistregels & Person Driven Planning.”
Waarom is het volgens jou zo belangrijk dat mensen met autisme een veilige woonomgeving hebben
zoals dit project beoogt?
“Dit antwoord hoort eigenlijk ook bij de vorige vraag. In de samenleving wordt vaak ingezet om
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven om te werken. Voor vele groepen is
het fijn om ook een werkritme en een werkomgeving te hebben. Dit is echter naar mijn mening alleen
mogelijk voor mensen met een veilige woonomgeving, een woonomgeving waar men tot rust kan
komen en geheel zichzelf kan zijn. Voor een grote groep kwetsbare mensen waaronder mensen met
autisme is er een grote afstand tot de woningmarkt. Er is een groot verschil in het wonen bij een
zorginstelling en in het wonen in een woning of appartement toegewezen door een
woningbouwvereniging. Veel mensen raken daardoor tussen de wal en het schip.”
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