Woning zoeken en inrichten
In deze checklist vind je gedetailleerde omschrijvingen die een leidraad kunnen zijn bij de keuze
van een woning en de inrichting ervan.
Stel de persoon met autisme centraal: wat zijn de wensen, wat zijn de gevoeligheden, wat kan
best vermeden worden, wat is er nodig in de omgeving van de woning, welke ruimtes zijn
minimaal nodig, welke afwerking geniet de voorkeur, …

Financiële aspecten


Over welke financiële middelen beschikt men om een woning te kiezen?






eigendom
huurwoning
sociale woning
woning huren met anderen
ander: …………………………………………………………………………………………………………………………



Welke financiële hulpmiddelen geniet men of kan men aanvragen?



Hou rekening met de kosten voor (eventuele) ondersteuning. Je kan een overzicht maken in
het hulpmiddel ‘Overzicht ondersteuning’ of gebruik de stappenplannen met heel wat details
over financiële en juridische aspecten die samengaan met wonen: klik hier.

Kenmerken van de woonomgeving


Welke afstand van het ouderlijke huis of gezinsleden?



Hoe vlot bereikbaar is de ouderlijke woonst?



Waar wil je wonen?



 een stad
 een dorp
 een woonwijk
 landelijk
Welk openbaar vervoer is er in de buurt beschikbaar?





bus
tram
metro
trein
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Wat is er in de buurt van de woning nodig?













Welke bronnen van prikkels (geluiden, geuren, trillingen, zicht, …) in de omgeving van de
woning worden best vermeden?















winkels (kruidenier, grootwarenhuis, bakker, slager, …)
werk of dagbesteding
wasserette
vrijetijdsbesteding (zwembad, sprothal, vrijetijdsclub, …)
natuur
bibliotheek
dokter
bank
post
andere: …………………………………………………………………………………………………………………………

drukke straat
spoorweg, tram, bus
school
directe buren, overburen, onderburen, bovenburen
speelplein
boerderij
honden of andere dieren
inkijk
etensgeuren
industrie, bedrijven
ziekenhuis, brandweer, politie (sirenes)
andere: …………………………………………………………………………………………………………………………

Welk zicht is wenselijk?
 open ruimte
 beperkt uitzicht

Kenmerken van de woning, kamer of privéruimte in
een gemeenschapshuis?


Soort woning:






vrijstaand huis
rijhuis
appartement
studio
privéruimte(s) in een gemeenschapshuis

www.Participate-autisme.be

 met (gemeenschappelijke) tuin
 andere: …………………………………………………………………………………………………………………………


Welke soort ruimtes genieten de voorkeur?








grote kamers
kleine kamers
hoge plafonds
lage plafonds
andere: …………………………………………………………………………………………………………………………

Hoeveel verschillende ruimtes zijn wenselijk? Aparte ruimtes voor verschillende functies
nodig?








slapen
eten
koken
ontspanning
werken/studeren
opbergen (fiets, piano, een verzameling, …)
andere:………………………………………………………………………………………………………………………….



Moeten zones per functie goed afgebakend zijn? Bijvoorbeeld, de kamer in verschillende
'zones' indelen: een hoek om tv te kijken, een werkhoek, een slaaphoek, …



Nood aan specifieke inrichting of afwerking (realiseerbaar wanneer niet aanwezig)?
 kleuren: ………………………………………………………………………………………………………………………..
 materialen (geluiddempende vloerbekleding,…):
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 verlichting:
…………………………………………………………………………………………………………………………………....
 verduistering (zonwering, verduisterende gordijnen, …):
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (extra) isolatie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 verwarming / airconditioning:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 andere: …………………………………………………………………………………………………………………………



Welke communicatiemiddelen zijn er nodig?
 Telefoon
 internetaansluiting
 andere communicatiehulpmiddelen (bijv. systeem voor noodoproep)?



Nood aan domotica (huisautomatisering):
 verlichting (bv. met één schakelaar alle verlichting uitzetten, sensoren die verlichting
ontsteekt als een persoon in de buurt is en weer dooft als er niemand meer is)
 klimaatregeling (bv. temperatuursensors)
 veiligheid (bv. parlofoon met camera, brand- of rookalarm)
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 efficiënt energieverbruik (bv. bij openzetten van een raam gaat de verwarming
automatisch omlaag; stopcontacten die automatisch deactiveren wanneer de woning
verlaten wordt, tijdinstellingen voor bepaalde apparaten, …)
 sanitair (bv. waterkranen die openen bij nabijheid van de handen en sluiten bij
wegtrekken ervan, automatisch doorspoelen van het toilet, thermosstatische
mengkranen, …)
 andere: ………………………………………………………………………………………………………………………


In geval van huurwoningen:
 zijn huisdieren toegelaten?
 is roken toegelaten?

Woonst delen met meerdere personen


Is een woonst delen met meerdere personen een optie?
 Ja
 Nee



Zo ja, met wie?












Bepaalde ideologische factoren:







aantal personen: …………………………..
(voornamelijk) vrouwen
(voornamelijk mannen
leeftijd(en)
familieleden
mensen met autisme
mensen met of zonder beperking
mensen met dezelfde interesses
andere kenmerken: ……………………………………………………………………………………………………

religie
ecologisch
vegetarisch
andere: ………………………………………………………………………………………………………………………

Privé versus gemeenschappelijk: ruimtes, huishoudelijke activiteiten, tuin, speelruimte,
sanitair, wasplaats, …
 wat is privé nodig?
 wat kan gemeenschappelijk?



Zijn er gevolgen in geval van werkloosheidsuitkering, leefloon of inkomensvervangende
tegemoetkoming?
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