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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.  

 
Koningsdaal Nijmegen  
 

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over locatie Koningsdaal in Nijmegen. We kregen veel positieve 
reacties van mensen die belangstelling hebben voor deze eerste KlasseWonen-locatie. Ondertussen is 
er een groep van toekomstige bewoners samengesteld. Zij hebben kennis met elkaar gemaakt en komen 
regelmatig bij elkaar om het eerste KlasseWonen-project, en natuurlijk ook hun eigen verhuizing, voor 
te bereiden.  
 

28 november jl. was een bijzondere dag. Toen konden de zes woningen, gelegen op de bovenste 
verdieping van het grotere wooncomplex Koningsdaal, voor het eerst bezichtigd worden. De bouw is 
nog volop bezig, maar de muren en ramen zitten er al in en men kreeg een goed beeld van de nieuwe 
woonplek. Veelgehoorde reacties waren “wat zijn de woningen groot!” en “wat is het uitzicht mooi!” 
De zin om hier daadwerkelijk te gaan wonen is door het bezoekje dan ook flink toegenomen. 
 

De verwachting is dat de woningen in maart 2019 worden opgeleverd. Een mijlpaal voor de toekomstige 
bewoners en ook voor KlasseWonen! 

 
WoonWijzer Autisme gelanceerd met gemeenten en corporaties als doelgroep 
 

Tijdens het NVA-congres in november werd hij dan uiteindelijk gelanceerd: de WoonWijzer Autisme. De 
WoonWijzer is een van de eindproducten van de Werkgroep Wonen van de Academische Werkplaats 
Autisme Samen Doen!, een werkplaats waaraan ook een huidig lid en een voormalig lid van 
KlasseWonen actief hebben bijgedragen als ervaringsdeskundigen. 
 

De WoonWijzer is ontwikkeld voor medewerkers bij gemeenten en woningcorporaties die te maken 
krijgen met woningzoekenden met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Omdat er een grote diversiteit 
is in de manier waarop autisme zich uit, is het van belang dat woningcorporaties en gemeenten 
informatie hebben over autisme en de gevolgen ervan op het gebied van wonen. Zo zullen zij beter in 
staat zijn om specifieke woonbehoeften te (h)erkennen en hierop te anticiperen. 
De WoonWijzer is omarmd door PAS, belangenvereniging vóór en dóór volwassenen met autisme en 
normale tot hoge begaafdheid. Het adres van de woonwijzer is www.woonwijzerautisme.nl 

http://www.woonwijzerautisme.nl/


Succesvolle editie Expeditie Begonia voor KlasseWonen 
 

‘Op naar een inclusieve samenleving!’ Dit is een van de slogans van Expeditie Begonia, een symposium 
dat ieder jaar wordt georganiseerd door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Doel van 
Expeditie Begonia is om het wonen in de samenleving voor mensen met een beperking mogelijk te 
maken. Tijdens de bijeenkomst op 10 oktober jl. in de Rijtuigenloods in Amersfoort waren er meerdere 
sprekers uit de wereld van wonen en zorg. Op de standjesmarkt maakten deelnemers kennis met 
woonvariaties uit het hele land.  
 

Natuurlijk was KlasseWonen, net als vorig jaar, van de partij met een eigen stand. Frans Westdorp, één 
van de begeleiders van KlasseWonen, had het aanzienlijk drukker dan op de vorige editie. “Er kwamen 
zelfs zoveel mensen kijken bij mijn kraampje dat ik ze niet allemaal te woord kon staan”, aldus Frans. 
Hij kijkt zeer tevreden terug op dit evenement. “Je kunt merken dat autisme meer in de belangstelling 
staat. Zelfs een medewerker van het ministerie van VWS kwam een praatje maken.”  
 

Evenementen zoals Expeditie Begonia zijn belangrijk om aan deel te nemen zegt Frans. “Zo hoop ik dat 
er steeds meer begrip komt voor wonen voor mensen met autisme. Daarnaast is zo’n symposium ook 
belangrijk voor het netwerk. Ons doel is dat er, met de contacten die ik heb gelegd, op termijn wellicht 
nieuwe locaties voor KlasseWonen komen.”  

 
AVG ofwel privacy  
 

Dit jaar is er veel te doen over privacybescherming. Dit komt door de invoering van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De informatie die je krijgt van instanties is soms pagina’s 
lang en lastig te begrijpen. Wij houden het graag eenvoudig en duidelijk: wij gaan heel zorgvuldig met 
jullie gegevens om. Dit betekent o.a. dat we de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze 
zijn verstrekt en ze nimmer verstrekken aan andere organisaties of personen. We vragen niet meer 
informatie dan nodig en versturen de nieuwsbrief met BCC. Als je je afmeldt als belangstellende, dan 
worden je gegevens gewist. Als je vragen hebt over de privacy, dan kun je ons natuurlijk altijd mailen.  

 
Eén van de nieuwe leden stelt zich voor  
 

“Dag allemaal, ik ben Mildred nieuw lid van KlasseWonen. Samen met mijn hond woon ik in 
Westervoort. Al enkele jaren volg ik KlasseWonen omdat ik het een erg goed initiatief vind.  
Zelf ervaar ik elke dag hoe belangrijk een goede woonplek is. Geluid van buren en omgeving geven soms 
zoveel prikkels dat het zoeken is naar rust. In het verleden ben ik hierom al een keer verhuisd.  
Op dit moment zijn er geen sociale huurwoningen aangepast voor mensen met autisme. Iedereen moet 
zelf improviseren, van oordoppen tot een voorzetwand. Vanuit de overheid, gemeente of woningbouw 
is hier weinig aandacht voor. Ik vind dat iedereen een fijn huis verdiend, een veilige plek, waar je tot 
rust kan komen. Ik zet me graag in, om dit onder de aandacht te brengen. Zodat het bekend wordt wat 
voor huis mensen met autisme nodig hebben en ik hoop samen met KlasseWonen in de toekomst mooie 
projecten te kunnen realiseren, zodat mijn droom een prikkelarm huis in een leuke buurt voor mij en 
vele anderen uit kan komen.” 

 
Nieuwe actieve leden zijn nog steeds welkom! 
 

   
 

Belangstelling voor actief lidmaatschap van KlasseWonen? Stuur dan een mailtje met je motivatie + 
een korte beschrijving van jezelf en je huidige woon/leefsituatie naar beatrijs@dekok-partners.nl . 
Wellicht wordt je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek! 
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt mei/juni 2019.  

mailto:beatrijs@dekok-partners.nl

