
   
 
Beste relaties, geïnteresseerden en cliënten, 
 
De afgelopen maanden heeft u met ons meegeleefd, meegedacht en meegewerkt aan het 
opbouwen van woontrainingscentrum TriASS. Het was onze bedoeling om TriASS vanaf 
oktober 2018 van start te laten gaan in Wijk aan Zee en daartoe hebben wij talloze 
gesprekken gevoerd en initiatieven genomen. Helaas moeten wij u nu mededelen dat wij 
niet zijn geslaagd in onze opzet om in Wijk aan Zee te starten. Dit spijt ons zeer en treft 
vooral ook onze cliënten, relaties en geïnteresseerden, u dus.  
 
De redenen die ten grondslag liggen aan deze beslissing zijn: 

- De periode waarin TriASS gebruik kan maken van het pand in Wijk aan Zee is 
gelimiteerd op december 2020. Dit betekent dat onze eerste cliënten niet zorgvuldig 
minimaal twee fases binnen ons WTC concept zouden kunnen doorlopen.  

- De financiering is ondanks vele gesprekken nog niet afdoende geregeld. Dit betekent 
dat we opnieuw op zoek moeten naar investeerders.  

- Het pand in Wijk aan Zee zal niet of nauwelijks aangepast kunnen worden gezien de 
korte termijn die wij gebruik kunnen maken van het pand.  

Wij zijn van mening dat deze zaken te veel afbreuk doen aan het TriASS concept. Wij kunnen 
op deze wijze niet de zorg en ondersteuning bieden die we voorstaan.  
 
Ondanks deze moeilijke beslissing geloven wij in ons plan om TriASS van de grond te krijgen. 
Vanaf September dit jaar zullen wij nieuwe opties overwegen om onze plannen te realiseren. 
Wij hopen daarom dat u na deze eerste teleurstelling, met ons in contact wilt blijven. Wij 
hebben de afgelopen periode van kennismaking en relatie opbouw als zeer waardevol 
ervaren en hopen deze in een nieuwe situatie voort te kunnen zetten en uit te kunnen 
bouwen. Wij willen u danken voor het in ons gestelde vertrouwen. 
 
Wij realiseren ons goed dat dit voor met name de cliënten die wachten op een passende 
plek een grote impact kan hebben. Autisme Centrum Haarlem is graag bereid te 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor ambulante begeleiding in afwachting van een 
passend antwoord op de ondersteuningsvraag die er ligt. Mailt u ons daarvoor op 
info@autismecentrumhaarlem.nl. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken via 
info@triass.nl.  
 
Wij hebben toch ook nog een verzoek aan u: kent u geschikte locaties of potentiële 
investeerders voor TriASS? Laat het ons dan aub weten. Daar gaan we direct mee aan de 
slag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annemarie Jonker 06 45301954 
Marjolein Triest     06 51380382 
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