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Het NAR is een grote database over mensen met autisme in Nederland. Het NAR is opgezet door de
NVA en de Vrije Universiteit (VU). Op dit moment (2019) staan ruim 2.400 mensen met autisme ingeschreven bij het NAR (van 3 tot en met 84 jaar). Elk jaar ontvangen deelnemers van het NAR het
verzoek om een vragenlijst in te vullen over hun leefsituatie. Onderstaande cijfers over ‘wonen’ zijn
afkomstig van de 2019-meting.

Prikkels

Verhuizing en verhuiswens

• 78%ǄîŠēĚūŠēĚƑǄƑîîĳēĚŠĺĚĚĲƥƙūŞƙȳǫǭɼȴūĲǄîîŒȳǨǧɼȴ
ŕîƙƥǄîŠĳĚŕƭĿēƙūǄĚƑŕîƙƥĿŠēĚċƭƭƑƥȡĚŠēĿƥƎĚƑČĚŠƥîĳĚĿƙĺūĳĚƑ
ūŠēĚƑŞĚŠƙĚŠŞĚƥĚĚŠƙūČĿîŕĚĺƭƭƑǅūŠĿŠĳȳǮǫɼȴēîŠĚĚŠ
îŠēĚƑƥǋƎĚĺƭƭƑǅūŠĿŠĳȳǭǪɼȴūĲŒūūƎǅūŠĿŠĳȳǭǫɼȴȦ

De meest genoemde redenen voor de

• 69%ĳĚĚĲƥîîŠēĚĺūĚǄĚĚŕĺĚĿēƎƑĿŒŒĚŕƙĿŠēĚǅūŠĿŠĳ

4 op de 5 is tevreden met
de eigen woonsituatie
Door Anke Scheeren & Anouk van Westerloo

Woonsituatie volwassenen
met autisme en een (boven)
gemiddelde intelligentie

10%ĿƙĿŠĺĚƥîĲĳĚŕūƎĚŠŏîîƑǄĚƑĺƭĿƙēȦ17% Ŀƙ
ūƎǕūĚŒŠîîƑĚĚŠîŠēĚƑĚǅūūŠǄūƑŞȬǅūŠĿŠĳȦ

zoektocht naar een andere woning zijn:

ǄūŕēūĚŠēĚƥĚŒƭŠŠĚŠîîŠƎîƙƙĚŠŠîîƑĚĿĳĚŠċĚĺūĚĲƥĚȡ

1 ×ĚƑîŠēĚƑĿŠĳĿŠǅūūŠċĚĺūĚĲƥĚŠ

ǄĚƑƙƭƙ28% ēĿĚēĿƥūŠǄūŕēūĚŠēĚǄĿŠēƥȦ

2¬ƥƑĚƙƙ
3 'ĚĺƭĿēĿĳĚċƭƭƑƥĿƙŞĿŠēĚƑĳĚƙČĺĿŒƥ

• 92%ĳĚĚĲƥîîŠǕĿČĺǄîîŒūĲċǞŠîîŕƥǞēǄĚĿŕĿĳƥĚǄūĚŕĚŠ
ĿŠēĚǅūŠĿŠĳȦ

ǄūūƑĿĚŞîŠēŞĚƥîƭƥĿƙŞĚ

Woonsituatie volwassenen met autisme
en een zware zorgbehoefte

Tevredenheid woonsituatie

Onderstaande cijfers gaan over 103 volwassenen

Waardering van de woonsituatie op een

met autisme en een zware zorgbehoefte. Vaak zijn dit

Woonvorm met zorg/begeleiding
of zorginstelling

schaal van 0-10: 7.4

mensen met een benedengemiddelde intelligentie of

×îŠ ēĚ ŞĚŠƙĚŠ ēĿĚ ǅūŠĚŠ ĿŠ ĚĚŠ ǅūūŠǄūƑŞ ŞĚƥ ċĚĳĚ-

een verstandelijke beperking, maar dat hoeft niet. De

ŕĚĿēĿŠĳȬǕūƑĳ ūĲ ĚĚŠ ǕūƑĳĿŠƙƥĚŕŕĿŠĳ ǄĿŠēƥ ēƑĿĚŒǅîƑƥ ȳǭǨɼȴ

Van degenen die zelfstandig wonen, heeft 52%

onderstaande groep bestaat uit volwassenen met autisme

ēĚ ǅūūŠǄūƑŞȬǕūƑĳĿŠƙƥĚŕŕĿŠĳ ĳĚƙČĺĿŒƥȡ ǄūūƑ ǫǭɼ ǄîŠ ĺĚŠ

een koopwoning, 34% een sociale huurwoning en

met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar (16-69 jaar, 69%

ēƭƭƑēĚĺĚƥŕîŠĳĚƑēîŠĚĚŠŏîîƑǄūūƑēîƥǕǞĚĚŠĳĚƙČĺĿŒƥĚ

14% een ander type huurwoning.

man). De vragenlijst over de leefsituatie is in 2019 ingevuld

ǅūūŠƑƭĿŞƥĚĺîēēĚŠĳĚǄūŠēĚŠȦ

door wettelijk vertegenwoordigers (vaak ouders).

% (zeer) tevreden met woning
¡ĚƑƙūŠĚŠŞĚƥîƭƥĿƙŞĚ
Onderstaande cijfers gaan over 1024 volwassenen met

ȳs¤ȫŠɨǧǦǨǪȴ

autisme met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar (16-84

sĚēĚƑŕîŠēƙĚîŕĳĚŞĚŠĚċĚǄūŕŒĿŠĳ

jaar, 42% man), van wie 82% met (boven)gemiddelde

ȳ ¬ȫǨǦǧǮȴ

intelligentie. De vragenlijst over de leefsituatie is in 2019

¡ĚƑƙūŠĚŠŞĚƥîƭƥĿƙŞĚȳs¤ȴ

ingevuld door deze volwassenen met autisme zelf.

ŞĚƥŒūūƎǅūŠĿŠĳ
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Woonsituatie
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Aantal (N)

%*

¡ĚƑƙūŠĚŠŞĚƥîƭƥĿƙŞĚȳs¤ȴ

97

9,5

ŞĚƥȳŠĿĚƥȹƙūČĿîŕĚȴĺƭƭƑǅūŠĿŠĳ

357

34,9

101

9,9

75

sĚēĚƑŕîŠēƙĚċĚǄūŕŒĿŠĳȳ ¬ȴ

ØūūŠƥǕĚŕĲƙƥîŠēĿĳŞĚƥƎîƑƥŠĚƑ
ĚŠȬūĲŒĿŠēĚƑĚŠȳŞĚƥǅūūŠċĚĳĚŕĚĿēĿŠĳȴ

ŞĚƥƙūČĿîŕĚĺƭƭƑǅūŠĿŠĳ

13

1,3

ŞĚƥƙūČĿîŕĚĺƭƭƑǅūŠĿŠĳ

3

2,9

• 57%ŒîŠēĚĺūĚǄĚĚŕĺĚĿēƎƑĿŒŒĚŕƙĿŠēĚǅūŠĿŠĳ

2

1,9

ĳĚŕƭĿēƙūǄĚƑŕîƙƥĿŠēĚċƭƭƑƥȦ
ǄūŕēūĚŠēĚîîŠƎîƙƙĚŠŠîîƑĚĿĳĚŠċĚĺūĚĲƥĚȡǄĚƑƙƭƙ
ǨǪɼēĿĚēĿƥūŠǄūŕēūĚŠēĚǄĿŠēƥȦ
• 84%ǄūĚŕƥǕĿČĺǄîîŒūĲċǞŠîîŕƥǞēǄĚĿŕĿĳĿŠēĚǅūŠĿŠĳȦ
0

0

0

0

ċĚĳĚŕĚĿēĿŠĳĚŠȬūĲǕūƑĳ

25

24,3

12,5% ĿƙîĲĳĚŕūƎĚŠŏîîƑǄĚƑĺƭĿƙēȦ4 van de 13ŞĚŠƙĚŠ

ØūūŠƥĿŠĚĚŠǕūƑĳĿŠƙƥĚŕŕĿŠĳ

42

40,8

ēĿĚǄĚƑĺƭĿƙēĚŠȡĳîǄĚŠîŕƙƑĚēĚŠǄūūƑǄĚƑĺƭĿǕĚŠîîŠēîƥ

1

1

ǕĚŠĿĚƥŕîŠĳĚƑĿŠēĚǄūƑĿĳĚǅūūŠƑƭĿŞƥĚŞūČĺƥĚŠċŕǞǄĚŠȦ

ØūūŠƥĿŠĚĚŠǅūūŠǄūƑŞŞĚƥ

ŠēĚƑƙȡŠîŞĚŕǞŒȦȦȦ

Verhuizing en verhuiswens

30% ĿƙūƎǕūĚŒŠîîƑĚĚŠŠĿĚƭǅĚǅūūŠǄūƑŞȬǅūŠĿŠĳȦ

71

ØūūŠƥǕĚŕĲƙƥîŠēĿĳŞĚƥƎîƑƥŠĚƑĚŠȬūĲ
ŒĿŠēĚƑĚŠȳǕūŠēĚƑǅūūŠċĚĳĚŕĚĿēĿŠĳȴ

• 59%ĺĚĚĲƥƙūŞƙȳǪǪɼȴūĲǄîîŒȳǧǫɼȴŕîƙƥǄîŠ

ØūūŠƥǕĚŕĲƙƥîŠēĿĳŞĚƥƎîƑƥŠĚƑĚŠȬūĲ
ŒĿŠēĚƑĚŠȳǕūŠēĚƑǅūūŠċĚĳĚŕĚĿēĿŠĳȴ

72

¡ĚƑƙūŠĚŠŞĚƥîƭƥĿƙŞĚȳs¤ȴ

ØūūŠƥǕĚŕĲƙƥîŠēĿĳŞĚƥîîŠƥîŕ
ƭƭƑǅūūŠċĚĳĚŕĚĿēĿŠĳ

ŞĚƥȳŠĿĚƥȹƙūČĿîŕĚȴĺƭƭƑǅūŠĿŠĳ

37,9

ØūūŠƥǕĚŕĲƙƥîŠēĿĳŞĚƥƎîƑƥŠĚƑĚŠȬūĲ
ŒĿŠēĚƑĚŠȳŞĚƥǅūūŠċĚĳĚŕĚĿēĿŠĳȴ

79

sĚēĚƑŕîŠēƙĚċĚǄūŕŒĿŠĳȳ ¬ȴ

èĚŕĲƙƥîŠēĿĳîŕŕĚĚŠǅūŠĚŠē
ȳǕūŠēĚƑǅūūŠċĚĳĚŕĚĿēĿŠĳȴ

93

%*

39

ØūūŠƥǕĚŕĲƙƥîŠēĿĳŞĚƥîîŠƥîŕƭƭƑ
ǅūūŠċĚĳĚŕĚĿēĿŠĳ

Prikkels

Aantal (N)

èĚŕĲƙƥîŠēĿĳîŕŕĚĚŠǅūŠĚŠē
ȳǕūŠēĚƑǅūūŠċĚĳĚŕĚĿēĿŠĳȴ

sĚēĚƑŕîŠēƙĚċĚǄūŕŒĿŠĳȳ ¬ȴ
ŞĚƥŒūūƎǅūŠĿŠĳ

Woonsituatie

Ȝ ¡ĚƑČĚŠƥîĳĚƙƥĚŕŕĚŠŠĿĚƥūƎƥūƥǧǦǦɼȡūŞēîƥŞĚŠƙĚŠūƎŞĚĚƑēĚƑĚŕūČîƥĿĚƙ
ƥĚĳĚŕǞŒŒƭŠŠĚŠǅūŠĚŠȡċǞǄūūƑċĚĚŕēċǞūƭēĚƑƙĚŠĿŠĚĚŠĿŠƙƥĚŕŕĿŠĳȦ

De meest genoemde redenen voor de zoektocht naar

435

42,5

35

3,4

ØūūŠƥĿŠĚĚŠǕūƑĳĿŠƙƥĚŕŕĿŠĳ

8

0,8

Woonvorm met zorg/begeleiding
of zorginstelling

ŠēĚƑƙȡŠîŞĚŕǞŒȢ

5

0,5

×îŠ ēĚ ŞĚŠƙĚŠ ēĿĚ ǅūŠĚŠ ĿŠ ĚĚŠ ǅūūŠǄūƑŞ ŞĚƥ

Tevredenheid woonsituatie

ċĚĳĚŕĚĿēĿŠĳȬǕūƑĳūĲĚĚŠǕūƑĳĿŠƙƥĚŕŕĿŠĳǄĿŠēƥǬǯɼȳǨǫǄîŠ

Waardering van de woonsituatie op een schaal van 0-10: 7.4

ǩǬȴēĚǅūūŠǄūƑŞȬǕūƑĳĿŠƙƥĚŕŕĿŠĳĳĚƙČĺĿŒƥǄūūƑĺĚŞȬĺîîƑȡ

Mensen in een zorginstelling zijn minder tevreden over hun

ĚŠ ǄūūƑ ǪǦɼ ǄîŠ ĺĚŠ ēƭƭƑēĚ ĺĚƥ ŕîŠĳĚƑ ēîŠ ĚĚŠ ŏîîƑ

woning en woonomgeving dan mensen die bij hun ouders of

NAR informatie en aanmelden

ǄūūƑēîƥǕǞĚĚŠĳĚƙČĺĿŒƥĚǅūūŠƑƭĿŞƥĚĺîēēĚŠĳĚǄūŠēĚŠȦ

familie wonen.

nederlandsautismeregister.nl

ØūūŠƥĿŠĚĚŠǅūūŠǄūƑŞŞĚƥ
ċĚĳĚŕĚĿēĿŠĳĚŠȬūĲǕūƑĳ

een andere woning zijn:

Ȝ ¡ĚƑČĚŠƥîĳĚƙƥĚŕŕĚŠŠĿĚƥūƎƥūƥǧǦǦɼȡūŞēîƥŞĚŠƙĚŠūƎŞĚĚƑēĚƑĚŕūČîƥĿĚƙ
ƥĚĳĚŕǞŒŒƭŠŠĚŠǅūŠĚŠȡċǞǄūūƑċĚĚŕēċǞūƭēĚƑƙĚŠĿŠĚĚŠĿŠƙƥĚŕŕĿŠĳȦ
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1 ~ƎǕūĚŒŠîîƑǕĚŕĲƙƥîŠēĿĳĚƑǅūŠĚŠ
2 ×ĚƑîŠēĚƑĿŠĳǄîŠǅūūŠċĚĺūĚĲƥĚŠ
3 ¬ƥƑĚƙƙ
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