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Vanuit het expertisenetwerk Autisme is voor de tweede keer dit jaar de netwerkbijeenkomst
georganiseerd. Dit keer was het thema ‘Wonen’. De bijeenkomst is in samenwerking met
vrijwilligersorganisatie de Latei georganiseerd. Veertig zorgverleners, ervaringsdeskundigen,
gemeenten en betrokkenen waren aanwezig. Kansen en knelpunten voor diverse woonvormen
voor mensen met autisme werden besproken. Aansluitend organiseerde De Latei een woningmarkt
voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers.
Netwerk autisme
Mariët van IJzendoorn, voorzitter expertisenetwerk autisme, opende de dag en vertelde over de
functies van het netwerk, zoals het adviesteam waaraan casussen door zowel cliënten als
zorgprofessionals worden voorgelegd. Dit jaar zet het netwerk extra in op communicatie: de nieuwe
website en de nieuwsflits. Het netwerk werkt onderling samen met andere actieve netwerken in de
regio Groot-Amsterdam met elk een andere doelgroep: (licht) verstandelijk beperkten, mensen met
niet-aangeboren hersenletsel en zorg voor kinderen t/m 6 jaar. In de factsheet kunt u meer
informatie vinden over de actieve netwerken.
Welkom Raeger!
Sinds kort heeft het convenant autisme er een nieuw lid bij Raeger. Raeger is een autismecentrum
die zich richt op het maximaal ontwikkelen van kinderen met als doel hen te laten doorstromen naar
een vorm van onderwijs of dagbesteding.
“Vanaf 2018 moeten mensen met autisme binnen drie maanden een passende woning krijgen”
Loes Olgers, Hoofd Woonruimteverdeling & Toewijzing gemeente
Amsterdam, lichtte in een presentatie toe wat het programma
huisvesting voor kwetsbare groepen inhoudt.
Amsterdam is erg gewild, met als gevolg: lange wachttijden voor huizen
(soms wel 15 jaar) en hoge huurprijzen. De gemeente streeft er naar om
de stad divers en toegankelijk te houden, ook voor mensen die extra
aandacht nodig hebben. De extramuralisering van de zorg heeft tot een
hogere druk op de woningmarkt geleid. Voor kwetsbare groepen is de gemeente daarom met diverse
stakeholders een programma gestart waarin onder andere mensen met autisme sneller toegang
hebben tot een passende woning. Vanaf 2018 hoeven mensen met autisme niet langer dan drie
maanden te wachten op een geschikte woning. Presentatie Gemeente Amsterdam
Kansen en Knelpunten uit de praktijk
Yvonne van Veen (Woningbouwcoöperatie Eigen Haard), Eric Holt
(zorgverlener HVO Querido) en Ada Bolder (De Latei) vertelden over hun
werkzaamheden en ervaringen rondom woonvoorzieningen voor
mensen met autisme. Het organiseren van woningen voor onder meer
mensen met autisme is niet nieuw. De rol van de zorgorganisatie als

ondertekenaar van het wooncontract en aanspreekpunt is wel een nieuwe en zal voor de beoogde
verandering zorgen.
HVO Querido heeft een divers aanbod van woningen. De kunst is om de juiste woning voor de cliënt
te vinden. Daartoe is diversiteit van het woonaanbod van belang. Presentatie HVO Querido
De Latei ondersteunt particulieren die zelf het initiatief nemen om gezamenlijk een woning te
organiseren, vaak voor hun meerderjarige kinderen. Presentatie De Latei
De voornaamste knelpunten die werden gesignaleerd zijn: gebrek aan individuele woningen en de
complexiteit van de toeleiding naar wonen en zorg. De ambitie van het huisvestingsprogramma is
flink, maar met de sterkere regie van de gemeente en de afspraken en betrokkenheid van de
stakeholders verwacht men deze te kunnen halen.
Kansen zien we bij nieuwe initiatieven zoals die van Heeren van zorg waarbij mensen met autisme
samenwonen met studenten waardoor naast een woonplek ook een sociaal netwerk ontstaat.
Een aandachtspunt is wel om de wensen van iemand met autisme centraal te stellen; laat hun
tevredenheid na afloop van dit programma lijdend zijn als je de succes meet.
Carien van Hoof, Vanuit Autisme Bekeken (VAB), sloot de dag af en bewonderde het bestaan van een
convenant: “Amsterdam is een goed voorbeeld voor de rest
van Nederland. Met alle initiatieven zet men de juiste stappen
naar een hogere kwaliteit van leven onder mensen met
autisme. Hiermee behaal je uiteindelijk de meeste winst,
zowel in kosten als vanuit het cliëntenperspectief.”

Woonmarkt
In de avond organiseerde De Latei de woonmarkt. Diverse cliënten en hun naasten en/of
vertegenwoordigers gingen in gesprek met zorgaanbieders. Het resultaat was een heel open en
informatief gesprek waarin de type woon- en begeleidingsvormen werden toegelicht. De deelnemers
informeerden elkaar en vonden ook herkenning in de verschillende verhalen.

