Jeugd en Armoede
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bevindingen hebben ze een informatieve film
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Een paar voorbeelden

Kenmerken van onze werkwijze

Armoede is in veel onderzoeken van Stichting

Kinderen, jongeren en ouders betrekken bij het

Alexander een terugkerend thema.

bedenken van goede oplossingen. Dit maakt

 In opdracht van Integraal Toezicht Jeugdzaken
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Meer informatie?
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telefoon: 020 - 626 39 29, of info@st-alexander.nl
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Stichting Alexander in een notendop
Stichting Alexander, opgericht in 1993, is een niet-commercieel,
landelijk instituut voor jeugdparticipatie en participatief
jongerenonderzoek.
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samen met andere betrokkenen, zoals ouders, professionals en
bestuurders.

Met een palet aan methoden ontwerpen we trajecten op maat en
voeren naar wens (participatief) onderzoek uit, brengen innovaties
of een veranderingsproces tot stand, ontwikkelen we nieuwe
instrumenten en/of zorgen voor gedegen borging.
We zijn hierin succesvol door de combinatie van wat we doen met
de wijze waarop we werken aan de resultaten.
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