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De samenlevingsparticipatie van mensen met autisme verbeteren gedurende de levensloop 

door het verzamelen, bundelen, vernieuwen en verspreiden van kennis op het gebied van 

behandeling en begeleiding van mensen met autisme; dát is de doelstelling van  

Samen Doen!  

 

Werkgroep Wonen – begeleid of 

zelfstandig kunnen wonen 

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: 

 

o bestaande en nieuwe kennis bundelt 

op overzichtelijke en toegankelijke 

wijze 

o het belang beschrijft van een adequate 

woonomgeving voor welbevinden en 

participatie 

o randvoorwaardelijke factoren 

inventariseert voor prettig, (al dan niet 

begeleid) zelfstandig wonen 

o mogelijke oplossingen/alternatieven 

aanreikt voor een tekort aan 

woonplekken 

o bruikbaar is voor mensen met autisme 

met verschillende ondersteunings-

behoeften, ook voor hen die geen 

professionele ondersteuning hebben 

o bruikbaar is voor mensen met autisme 

in verschillende levensfasen en met 

verschillende gezinssamenstellingen 

 

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.  

“Prettig wonen is geen bijzaak en geen 

luxe, maar noodzaak. Wonen betekent 

een plek hebben waar je je veilig voelt, 

een basis, waar je tot jezelf kunt komen, 

zeggenschap hebt en waar je vrienden 

ontvangt.  

 

Als je je thuis niet prettig voelt, dan kun 

je ook niet meedoen in de samenleving.” 

Mieke Cardol, Lector ‘Disability Studies; 

Diversiteit in participatie’ en trekker van 

de werkgroep Wonen. 

 

Trekker van deze werkgroep is Mieke 

Cardol (Hogeschool Rotterdam).  

Contact: info@autisme-samendoen.nl 
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Achtergrond en doelstellingen  

Mensen met autisme wonen bij familie, 

zelfstandig of begeleid zelfstandig. Ook 

bestaan er verschillende woonvormen met 

autismespecifieke ondersteuning (en 

eventueel aanvullende behandeling) voor 

mensen met autisme. In woonvormen 

voor mensen met autisme wordt 

toegewerkt naar een zo groot als 

mogelijke mate van zelfstandigheid en het 

(her)vinden van de regie over het eigen 

leven.  

 

In elke levensfase kan het nodig zijn 

aandacht te besteden aan prettig wonen. 

Bijvoorbeeld als een jongere zelfstandig 

wil gaan wonen, als een van de 

gezinsleden autisme heeft, wanneer een 

oudere kleiner gaat wonen, of als er 

tijdelijk door omstandigheden meer 

ondersteuning nodig is.  

 

Voor iedere persoon met autisme dient te 

worden gezocht naar een passend 

woonaanbod, waarbij woonbehoeften en 

ondersteuningsbehoeften leidraad zijn. 

Om goed te kunnen vaststellen welke 

woonvorm passend is, wordt in de praktijk 

al gebruikt gemaakt van zogenaamde 

cliëntprofielen of checklists.  

 

De cliëntprofielen of checklists die 

gebruikt worden zijn vaak top-down 

ontwikkeld voor specifieke doelgroepen en 

praktijken, vaak gericht op praktische 

vaardigheden, niet getoetst en beperkt 

theoretisch gestuurd. Om hier een 

verbeterslag in te maken, zal deze 

werkgroep gaan werken aan een 

zogenaamde WoonWijzer. In de 

WoonWijzer worden  randvoorwaardelijke 

factoren voor prettig, (begeleid) 

zelfstandig en veilig wonen, beschreven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Samen Doen! 

Samen Doen! is één van de twee 

academische werkplaatsen autisme in 

Nederland en heeft als doel de participatie 

in de samenleving van mensen met 

autisme te verbeteren. De organisaties die 

deelnemen aan Samen doen! gaan samen 

zorgen voor verdere ontwikkeling en 

verspreiding van producten op het gebied 

van begeleiding van mensen met autisme 

tijdens grote veranderingen in het leven. 

In de academische werkplaats komen 

praktijk, wetenschappelijk onderzoek, 

onderwijs, beleid en cliëntenperspectief 

dichter bij elkaar door het delen, 

bundelen, verspreiden en vernieuwen van 

kennis. 

 

Kernprincipes Samen Doen! 

De naam van de Academische Werkplaats 

Autisme is Samen Doen! Deze naam is 

opgebouwd uit de eerste letters van onze 

kernprincipes:  

o Structureel  

o Autisme 

o Multidisciplinair 

o Expertise 

o Netwerk 

o Denken 

o Operationaliseren 

o Effectueren 

o Navolgen 

 

Meer weten over de andere 

aandachtsgebieden Samen Doen!? 

Naast aandachtsgebied Wonen werkt 

Samen Doen! aan nog vijf thema’s. Lees 

hier meer over op de website autisme-

samendoen.nl of stuur ons een e-mail: 

info@autisme-samendoen.nl   

 


