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ADVERTENTIE

Nieuw thuis voor mensen met autisme in Tegelen

Meer wonen bij het
Regionaal Autisme Centrum
• Eigen huisnummer, voordeur, bel en brievenbus
• Betaalbaar, passend bij een minimum inkomen
• Huurtoeslagenwet van toepassing
• In een sociaal veilige omgeving
• In een bestaande of nieuw te ontwikkelen woonomgeving
• Dichtbij winkels
• Bereikbaar met openbaar vervoer
• Voldoende parkeergelegenheid
Bekijk alle locaties op
www.regionaalautismecentrum.nl

Bewoner aan het woord
Aan de Keramiekstraat in Tegelen bouwen het Regionaal Autisme Centrum, woningcorporatie Antares en
Janssen Bouw | Ontwikkelen een nieuwbouwcomplex
voor mensen met autisme. Er komen 20 appartementen en een gezamenlijke ruimte. De appartementen
zijn verdeeld over vier woonblokken. Die zien eruit
als 2-onder-1 kap woningen. Er is een gezamenlijke
tuin. Een aantal appartementen heeft ook een eigen

terras of balkon. Een deel van de appartementen is al
gereserveerd. Er zijn nog woningen beschikbaar voor
mensen met autisme die een indicatie hebben voor
de Wet Langdurige Zorg (Wlz) met een persoons gebonden budget (PGB). Het symbolische hoogste punt
wordt gevierd op 26 september a.s.. De oplevering is
voorzien in december.

Wonen bij het Regionaal Autisme Centrum
Het Regionaal Autisme Centrum helpt mensen
met autisme om hun eigen leven te leiden en
zich optimaal te ontwikkelen en ontplooien.
Een passend huis is daarbij belangrijk.
In de wooninitiatieven van het Regionaal Autisme Centrum krijgen bewoners professionele gezamenlijke én individuele begeleiding op
maat.
Doordat bewoners geclusterd wonen kan het Regionaal Autisme Centrum elke dag gespecialiseerde
ondersteuning bieden.
“Vooral bij het opstarten van de dag en ‘s middags
en ’s avonds hebben bewoners behoefte aan begeleiding”, weet Chantal Gaggia van het woonteam
in Venlo. “Dat zijn de momenten waarop we helpen
om structuur aan te brengen. Structuur is heel belangrijk voor mensen met autisme. Naast deze collectieve begeleiding, zijn we er natuurlijk ook voor
specifieke individuele ondersteuningsvragen.”

Wonen bij het Regionaal Autisme Centrum is altijd
een combinatie van wonen, zorg en welzijn. Als je
autisme hebt, heb je het altijd en overal. Het is een
bijzonderheid die vraagt om ondersteuning op allerlei levensgebieden, afhankelijk van de fase van
je leven. Het is een eigenschap waarmee je kunt leren omgaan. Daarvoor biedt het Regionaal Autisme
Centrum diagnostiek, behandeling, begeleiding, arbeidsbegeleiding en hulp bij het wonen. De wooninitiatieven zijn opgericht omdat er bij de cliënten
behoefte was aan beschermde woonvormen met
gespecialiseerde zorg.
Bewoners betalen zelf de huur van hun woning. Ze
kunnen huurtoeslag krijgen. De zorg kopen zij in bij
het Regionaal Autisme Centrum via de gemeente
(WMO) of via hun persoonsgebonden budget (PGB)
vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Voor de nog
beschikbare plaatsen in de Keramiekstraat, is een
Wlz indicatie met PGB nodig.

Zelfstandig wonen met autisme
Een eigen huis, een
eigen plek. Dat is
een
belangrijke
stap in ieders leven. Als je autisme hebt, is de stap
vaak iets groter.
Met autisme kun je
aanlopen tegen problemen door onverwachte
gebeurtenissen. Daarvoor moet je oplossingen
vinden. Soms is wat extra ondersteuning of een
technische oplossing genoeg. Moet de begeleiding steeds beschikbaar of heel snel bereikbaar
zijn? Dan kan een speciale woonvoorziening een
passende oplossing zijn.

Jacqueline Weusthof, manager Wonen van het Regionaal Autisme Centrum: “Autisme uit zich dikwijls als
mensen, privé of in hun werk, onder druk komen te
staan of als er flexibiliteit van hen wordt verlangd. De
meeste mensen met autisme hebben structuur nodig.
Hun leven moet voorspelbaar zijn. De dag moet volgens een vast en bekend stramien verlopen. Dan gaat
het prima.”
In een geclusterde woonvorm vinden ze structuur.
“Als de basis op orde is, blijkt dat ze wél in deze
maatschappij mee kunnen draaien. Sterker nog dan
kunnen de bewoners en de directe omgeving elkaar
sterker maken.”

Jeroen woont nu nog in Venlo bij een wooninitiatief van het Regionaal Autisme Centrum.
Hij verhuist in december naar het nieuwbouwcomplex in Tegelen.
“Het was voor mij een hele stap om alleen te gaan
wonen. Ik merk dat ik stappen vooruit zet door de
vertrouwelijke en professionele begeleiding. De verhuizing naar de Keramiekstraat betekent voor mij een
nieuwe uitdaging. Ik kijk vooral uit naar de tuin. Die
geeft me een gevoel van vrijheid. Het belangrijkste
dat ik meeneem naar mijn nieuwe huis? De vaardigheden die ik de afgelopen jaren heb geleerd. Ik ga
daar de laatste stappen zetten om volledig zelfstandig te kunnen gaan wonen.”

Thuis bij Antares
Woningcorporatie Antares ontwikkelt het project aan de Keramiekstraat. Projectleider Rob
Vrinzen legt uit waarom ook mensen met autisme zich thuis kunnen voelen bij Antares.
“Antares wil ervoor zorgen dat iedereen die in de omgeving van Venlo wil wonen, daar een goed huis vindt.
Met het Regionaal Autisme Centrum hebben we gekeken wat er nodig is om te zorgen voor een passende
woonomgeving voor mensen met autisme. In de Keramiekstraat viel wat dat betreft alles op z’n plek.
Bij Antares nemen duurzaamheid en de leefbaarheid
van buurten en wijken een belangrijke plek in. Het
voordeel van een geclusterde woonvorm is dat de zorg
goed georganiseerd en bekend is in de wijk. Dit zorgt
indirect voor minder problemen in de buurt doordat
bewoners zich prettig voelen. Met het oog op duurzaamheid, zijn de studio’s energiezuinig en gasloos.
Als de zorgvraag in de toekomst wijzigt, zijn ze ook
geschikt voor andere doelgroepen.”

15 jaar expert
in autisme
Het Regionaal Autisme Centrum bestaat 15 jaar! Dat is
15 jaar ervaring in de ondersteuning aan mensen met
autisme van alle leeftijden, in al hun levensfasen, op
alle levensgebieden, daar waar en wanneer het nodig
is. In de provincies Noord-Brabant en Limburg heeft
het Regionaal Autisme Centrum zich ontwikkeld tot
hét expertisecentrum op het gebied van autisme.

Interesse?
Neem contact op met het Clientbureau van het Regionaal Autisme Centrum, tel. 0492 - 792 979.
Hou er rekening mee dat je:
- een indicatie nodig hebt voor de Wet langdurige
zorg (Wlz) met een persoonsgebonden budget
(PGB).

De indicatie vraag je aan bij het CIZ, www.ciz.nl.
- begeleiding krijgt van het Regionaal Autisme
Centrum (binnen je PBG).
- huur moet betalen aan Antares. Als je ouder bent
dan 23 jaar kun je huurtoeslag krijgen.
- zelf je levensonderhoud betaalt.

www.regionaalautismecentrum.nl

