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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.  

 
Stand van zaken locaties 
 

Na een lange periode van onzekerheid is nu duidelijk dat wij niet gaan wonen op de ds. Bechtlaan in 
Arnhem. Hoewel de wethouder aanvankelijk enthousiast was over onze plannen, is de locatie 
uiteindelijk voor veel geld verkocht aan een ontwikkelaar. We hebben veel tijd en energie in de ds. 
Bechtlaan gestoken, dus het was een fikse tegenvaller. We zijn nu van strategie veranderd: we focussen 
niet meer op één locatie, maar voeren met meerdere gemeenten en woningcorporaties gesprekken. 
Met name de gemeenten Renkum en Nijmegen denken positief met ons mee en zijn heel prettige 
gesprekspartners. We hopen dat al onze inspanningen op niet al te lange termijn leiden tot de realisatie 
van het eerste KlasseWonenproject! 

 
Interview met… Paul! 
 

Op een mooie herfstmiddag gaat Paul – vanaf het eerste begin betrokken bij 
KlasseWonen en voorzitter van de vereniging – op bezoek bij projectbegeleider 
Daaf. Terwijl de kinderen van Daaf rondrennen en buiten de geitjes mekkeren, 
praten ze aan de keukentafel over het leven, hun passies, hun zoektocht en 
natuurlijk over KlasseWonen. 
 

Zeg Paul, hoe hoorde je voor het eerst over KlasseWonen?  
Ik was al geruime tijd actief voor de werkgroep Wonen van PAS, de 
belangenvereniging vóór en dóór mensen met autisme. Zelf waren we al tot de 
overtuiging gekomen dat er veel schort aan de autismevriendelijkheid van wonen In Nederland en we 
hoorden veel schrijnende verhalen. Daarom hadden we een brochure hierover geschreven (te vinden 
op www.pasnederland.nl). Toen jij en Beatrijs dit project startten, waren wij als leden van de werkgroep 
er als de spreekwoordelijke kippen bij. Dit was precies de daad bij het woord van de brochure voegen! 
 

Waarom wil je graag wonen met KlasseWonen? 
Omdat het precies is wat ik zoek: een ontkoppelde vorm van zorg en wonen en geschikt voor mijn 
leeftijd. Het is absurd dat je in Nederland wel (enigszins) autismevriendelijk kunt wonen, maar dat er 
hoofdzakelijk initiatieven bestaan voor jongeren en jongvolwassenen en dat je vastzit aan een 
zorgverlener. Ben je niet tevreden over de zorg die je krijgt of andersom, over je woning , dan moet je 
allebei tegelijk opgeven. En nog iets nieuws weten te bemachtigen. Juist voor mensen met autisme veel 
ingewikkelde transitiemomenten in één moment! Niet fijn dus… En eigenlijk vragen we niet zo veel: we 
willen wonen in de nabijheid van mensen die we kennen en vertrouwen, en we willen woningen 
betrekken die aan de bewoner zelf prikkelregie bieden: je eigen geluiden, geuren, prikkels op je eigen 
tijdstippen (en dus niet die van een ander).  

http://www.pasnederland.nl/


Zelf hadden we ook al eens onderzocht hoe je een dergelijk project zou kunnen opzetten, maar het 
krachtenveld rondom zo’n project is zó ingewikkeld! Je moet overzicht, kennis van zaken hebben en je 
moet in staat zijn ingewikkelde politieke verhoudingen te doorzien. Tsja, en laat dat nou net domeinen 
zijn waar wij als doelgroep in de regel niet zo handig in zijn…. Nog los van het feit dat wij als doelgroep 
niet zo kapitaalkrachtig zijn en dus aangewezen zijn op sociale woningbouw en financiering nauwelijks 
haalbaar is. Dus hulp van professionals heb je hard nodig, en die zijn in de regel niet te betalen.  
Daarom ben ik zo blij met jou en de andere drie begeleiders. Jullie nemen je maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en doen dit als professionals er gewoon bij. Zo kan het ook…! Iedereen van links 
tot rechts heeft tegenwoordig de mond vol over inclusie en participatie, maar dat verhult vooral de 
wens om op mensen met beperkingen te bezuinigen. Over voorwaarden waaronder je inclusief kunt zijn 
en hoe je kunt participeren heeft niemand het, da’s maar lastig… Maar ga maar eens werken zonder dat 
je thuis kunt ontspannen en opladen. Zelfs zonder autisme houd je dat ternauwernood vol. 
 

Wat vind je lastig aan lid zijn van KlasseWonen? 
Niet zo veel, het is een inspirerend groep mensen en professionele begeleiders. We leren van elkaar en 
er is veel onderling respect. Wat ik eerder lastig vind is het cynisme dat sommige bestuurders uitstralen. 
Steun toezeggen, integere vergezichten uitspreken en uiteindelijk toch voor het aanbod gaan dat groot 
geld in het laatje brengt. Dat is om moedeloos van te worden.  
 

Wat vind je leuk aan KlasseWonen? 
Het is een - meer dan - zinvol project, met naast de huidige 10 leden ruim 80 mensen op de wachtlijst, 
zonder dat we ooit echt geworven hebben. Het biedt een sprankje hoop aan mensen die het heel 
moeilijk hebben.  
 

Wat is je wens voor de toekomst? 
Dat we heel snel een eerste project weten te realiseren, en daarmee gemeenten, beleidsmakers, 
financiers en woningcorporaties in het hele land gaan inspireren. Liefst zou ik in heel Nederland 
dergelijke projecten van de grond zien komen! Het is er echt hoog tijd voor… 

 
Website voor autismevriendelijk bouwen en inrichten  
 

KlasseWonen wil een prettige en vriendelijke woonomgeving creëren voor 
mensen met autisme. Iemand die veel onderzoek naar het autismevriendelijk 
bouwen en inrichten van leefruimten heeft gedaan is Dr. Flip Schrameijer. Als 
onderzoeker is hij verbonden geweest aan het Dr. Leo Kannerhuis, waar hij in 
2013 het boek Met het oog op autisme. Bouwen en inrichten voor mensen met 
autisme publiceerde. Op basis van dit boek heeft Schrameijer de website 
Architectuur voor autisme gemaakt. Volgens hem is het van groot belang dat 
naast de sociale omgeving ook de fysieke omgeving aangepast wordt om het 
leefklimaat van mensen met autisme te verbeteren. 
 

Schrameijer doet op zijn website meer dan honderd aanbevelingen voor iedereen die geïnteresseerd is 
in autismevriendelijk bouwen en/of inrichten. Aan de hand van hoofdstukken en thema’s krijgt de 
bezoeker van de website tips en adviezen over het bouwen, indelen en inrichten van onder andere 
huiskamers, badkamers en slaapkamers, maar ook over onderwerpen als ventilatie, licht en geur. De 
website is nog niet ‘af’, er wordt steeds nieuwe informatie aan toegevoegd.  
Zowel voor iedereen die mensen in zijn of haar omgeving kent met autisme als diegenen die zelf autisme 
hebben, kan deze site helpen bij het maken of vinden van een autismevriendelijke leefomgeving.  
Zie website: www.architectuur-voor-autisme.org    
Zie boek: https://issuu.com/studiospence/docs/bouwen_en_inrichten_voor_autisme_we  
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in mei/juni 2017.  

http://www.architectuur-voor-autisme.org/
https://issuu.com/studiospence/docs/bouwen_en_inrichten_voor_autisme_we

