
















Ik heb de checklist ingevuld. Wat nu? 

Als je de checklist hebt ingevuld, kijk dan eens op onze website www.woonpuntautisme.nl onder 

'Vormen van wonen' naar de verschillende woonvormen voor mensen met autisme. Elke woonvorm 

wordt uitgebreid beschreven. Je kunt dan bekijken welke woonvorm het beste aansluit op de 

antwoorden die je hebt gegeven in de checklist. 

Ik wil hierop dieper ingaan 

Er zijn verschillende professionele instanties die je kunnen helpen als je hierop dieper wilt ingaan, 

zoals MEE. Je kunt een afspraak maken met een consulent van MEE om jouw wensen en behoeften 

op een rijtje te zetten. Zie www.mee.nl voor een vestiging van MEE bij jou in de buurt. Zij kunnen je 

helpen bij het in beeld brengen van: 

• hoeveel uur zorg en ondersteuning je nodig hebt

• voor welke gebieden je deze zorg en ondersteuning nodig hebt

Als je in kaart hebt gebracht welke hulpvraag voor zorg en ondersteuning je hebt, dan kan MEE je 

ook helpen bij het aanvragen hiervan. 

Taksatieschaal 

Een hulpmiddel dat veel gebruikt wordt om in beeld te brengen wat je zelf wel kunt en wat je zelf 

niet kunt, is de Taksatieschaal (http://www.zorg-unie.nl/taksatieschaal.html). 

De Taksatieschaal wordt gebruikt door professionals, maar kan ook door ouders en jongeren zelf 

aangevraagd worden. 

Handige websites 

• Woonpunt Autisme, www.pgb.nl/onze-themas/wonen/

• Nederlandse Vereniging voor Autisme, www.autisme.nl

• MEE, www.mee.nl

• Landelijk Steunpunt Wonen, www.woonzelf.nl

• GGZ Nederland, www.ggznederland.nl

• RIBW Alliantie, www.ribwalliantie.nl

• Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), www.ciz.nl

• Per Saldo, www.pgb.nl

Leestips 

• Woon Nieuws in het NVA ledenblad 'Engagement met Autisme'

• Brochure 'Op zoek naar een Woning voor mensen met autisme'

Deze brochure is bedoeld voor ouders van een jongere met autisme vanaf 14/15 jaar. De

onderwerpen die aan bod komen, kunnen wel met jongeren of jongvolwassenen met

autisme zelf besproken worden. De informatie kan ook van pas komen bij het zoeken van

een geschikte woonvorm voor volwassenen met autisme, variërend van een 24-uurs

voorziening tot zelfstandig wonen.

• Brochure 'Een prikkelarme woonplek voor mensen met autisme'

In deze brochure worden oplossingen gegeven voor storende omgevingsinvloeden in de

woonomgeving van mensen met autisme.




