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Maak kennis met het doel

Hoe en wat doen we?

Een adequate woonplek is voor mensen met
autisme niet vanzelfsprekend. Om voorwaarden
te verhelderen en realisatie van woonplekken te
verbeteren zal de werkgroep een WoonWijzer
ontwikkelen, die:
 bestaande en nieuwe kennis bundelt op
overzichtelijke en toegankelijke wijze
 het belang beschrijft van een adequate
woonomgeving voor welbevinden en
participatie
 randvoorwaardelijke factoren inventariseert
voor prettig, (al dan niet begeleid) zelfstandig
wonen
 mogelijke oplossingen/alternatieven aanreikt
voor een tekort aan woonplekken
 bruikbaar is voor mensen met autisme in
verschillende levensfasen en met
verschillende ondersteunings-behoeften, ook
voor hen die geen professionele ondersteuning
nodig hebben.

Om adequate informatie voor de woonwijzer te
verzamelen, ondernemen we verschillende
activiteiten:
 Literatuurstudie
 Onderzoek onder jongeren in een begeleid
wonen traject
 Proces evaluatie woonproject
georganiseerd door mensen met autisme
 Proces evaluatie samenwerking
ervaringsdeskundigen en onderzoeker
 Studenten van de Hogeschool werken mee
in de vorm van minor- en afstudeer
projecten.
De WoonWijzer zal ook een link hebben met het
gemeentelijke beleid; gemeenten en
woningcoöperaties zijn immers nauw betrokken
bij het realiseren van adequate woningen voor
mensen met autisme. Daarom zetten we in op
een subsidie voor onderzoek in samenwerking
met gemeenten en corporaties.

Resultaten
Literatuurstudie: Deze is afgerond met een rapportage. Over deze studie wordt een internationale en
een Nederlandstalige publicatie gemaakt.
Onderzoek jongeren Heliomare: Het eerste deel van het onderzoek is afgerond en hierover is een
rapportage voor Heliomare gemaakt. Over dit onderzoek wordt nog een wetenschappelijk artikel
geschreven.
KlasseWonen: Twee leden uit onze werkgroep zijn actief betrokken bij het opzetten van een woonproject
voor volwassenen met autisme. Met behulp van een procesevaluatie zullen we dit project onderzoeken,
om zo werkzame en belemmerende elementen er uit te lichten voor een ieder die ook een dergelijk
project wil opzetten.
Studenten: Inmiddels hebben twee studenten van de Hogeschool hun afstudeerproject gericht op wonen
voor mensen met autisme. Een volgende student zal in 2016 starten.
Subsidie: Niet makkelijk, maar we zetten door. We willen samenwerken met gemeente(n) en
woningcorporatie(s) om draagvlak te creëren voor de toekomstige WoonWijzer.
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