
 

Het Autisme Info Centrum (AIC) Woerden organiseert   

op donderdag 23 november 2017 de thema-avond  

‘Autisme & wonen’ 

 
Het is een gegeven dat je zoon of dochter eens op zichzelf gaat wonen en het is goed om te beseffen 

dat het een heel proces is om zover te komen, zowel voor de jongere als voor de ouders.  

Het kan soms vele jaren kan duren voordat je de ideale woonvorm gevonden hebt. En wat als je een 

wooninitiatief zou willen opzetten? In Harmelen is een traject van start gegaan en de initiatiefnemer 

zoekt andere ouders van jongeren, (jong) volwassenen met autisme om dit vorm te geven. 

 

Op deze avond zijn er drie partijen te gast die voor de pauze hun woonvorm of wooninitiatief 

toelichten. Na de pauze is er een informatiemarkt, waar mensen individueel vragen kunnen stellen. 

 

Programma 

19.15 uur: Inloop met koffie en thee (gratis).  

19.40 uur: Opening 

19.45 uur: Pedro Eduardo van Nuzorg biedt logeerweekenden en deeltijdwonen. Deeltijdwonen is 

bedoeld voor jonge mensen met een beperking die in de toekomst niet volledig 

zelfstandig kunnen wonen. Ze wonen een aantal aaneengesloten dagen per week thuis 

en de rest van de week hebben ze hun eigen plekje in het logeerhuis. Zo kunnen ze 

geleidelijk groeien naar een leven buiten het gezin. 

20.00 uur: Teus van Vliet heeft in januari een begin gemaakt met een wooninitiatief voor 

bewoners met autisme en een normale tot hogere intelligentie in Harmelen, 

ondersteund door Barbara-Anne Maiburg via MEE Utrecht, Gooi en Vecht.  

Ze zijn in gesprek met de gemeente en met Woningcorporatie Groen West. Het gaat om 

acht woningen met begeleiding op maat waarvoor nu vier inschrijvingen zijn. Er is dus 

nog ruimte om in dit initiatief in te stappen. 

20.15 uur: Pieter Visser en Janine Derks zijn van Kwintes die verschillende woonvormen biedt van 

helemaal beschermd tot aan een paar uur begeleiding per week. De woonvormen zijn zo 

gewoon mogelijk wonen in de wijk, gericht op een zo groot mogelijke zelfstandigheid. 

20.30 uur: Pauze  en aansluitend informatiemarkt en gelegenheid om met de deskundigen in 

gesprek te gaan, vragen te stellen of informatie in te winnen. Dat kan ook bij AIC 

Woerden voor meer algemene vragen. Ook zijn er folders van wonen voor Mbo- en Hbo-

studenten in Utrecht. 

21.30 uur: Einde 

 

        z.o.z. 

http://www.nuzorg.nl/deeltijdwonen
https://www.kwintes.nl/hulpaanbod/wonen/


Adres en aanmelden 

De thema-avond vindt plaats bij Welzijn Woerden, Rembrandtlaan 2, 3443 EG Woerden.  

Voor de route kunt u kijken op http://www.welzijnwoerden.nl/contact.   

 

U kunt zich voor de thema-avond opgeven via: aanmelden@autismewoerden.nl 

De avond is vooral bedoeld voor (jong) volwassenen met autisme en hun ouders. Er is een beperkt 

aantal hulpverleners welkom. Wilt u bij de aanmelding aangeven tot welke doelgroep u behoort? 

 

Kosten  

De toegang bedraagt voor professionals/ hulpverleners € 10,00, voor privépersonen € 5,00.  

Privépersonen die lid zijn van de NVA hebben gratis toegang, daarvoor moet u het lidnummer 

doorgeven dat op de lidmaatschapsbevestiging of de factuur te vinden is. 

 

De toegang is inclusief koffie en thee bij binnenkomst en in de pauze.  

Wij verzoeken u bij binnenkomst te betalen. 

 

Hulpverleners en professionals kunnen een bewijs van deelname ontvangen, graag naam persoon en 

organisatie bij de aanmeldingen doorgeven, dan ligt het bewijs klaar bij binnenkomst. 

 

Lid worden? 

Draagt u mensen met autisme en de NVA een warm hart toe, wilt u onze thema-avonden (meestal) gratis 

bezoeken? Profiteren van de vele voordelen van de NVA zoals de nieuwsbrief per mail en het blad 

Engagement? In december is het thema ‘Wonen’. Als u lid wordt ontvangt u dit blad al op de deurmat, en 

kunt u onze thema-avond gratis bezoeken. 

http://www.welzijnwoerden.nl/contact
mailto:aanmelden@autismewoerden.com
http://autisme.nl/
http://www.autisme.nl/lidmaatschap/ledenvoordeel.aspx
http://www.autisme.nl/lidmaatschap/lid-worden.aspx

