Kwetsbare jeugd
Participatie van jeugd met een licht verstandelijke beperking
en jeugd met autisme
Voor verschillende groepen jongeren is ‘meedoen
en participeren in de samenleving’ extra moeilijk,

internetomgeving te creëren binnen het OBC.
 In opdracht van JIM&CO hebben we interviews

vanwege een beperking of een stoornis. Stichting

met kinderen met ASS gehouden over hun

Alexander laat met diverse projecten zien dat een

wensen en ideeën met betrekking tot

beperking of stoornis geen belemmering hoeft te

vrijetijdsbesteding, het ontmoeten van andere

zijn voor participatie.

kinderen en persoonlijke ontwikkeling.

Licht verstandelijk beperkte kinderen en
jongeren
Mensen met een licht verstandelijke beperking
vormen een substantiële groep in onze samenleving. Ongeveer 15% van alle jeugdigen heeft een
licht verstandelijke beperking. Dat zijn ongeveer
450.000 kinderen en jongeren beneden de 18 jaar.

 De schoolbeleving van jeugdigen met autisme is
in opdracht van de werkgroep 'Vanuit Autisme
Bekeken' onderzocht door foto's die zij hebben
gemaakt van hun school met hen te bespreken.
Kenmerken van onze werkwijze
Het werken in onderzoek met jeugdigen met een
beperking of een stoornis is in wezen niet

Autismeverwante stoornissen

verschillend van het werken met andere jongeren.

Er zijn verschillende autismeverwante stoornissen.

Het is de kunst om gedurende het traject aandacht

In Nederland hebben zo’n 25.000 kinderen en

te hebben en te blijven houden voor deze

jongeren een autismeverwante stoornis, al dan niet

voorwaarden en voor de participatiebehoefte van

in combinatie met een verstandelijke beperking.

de jongeren. Naarmate deze jongeren meer

Door hun autisme zijn deze kinderen beperkt in

succeservaringen opdoen, groeit hun

hun omgang met anderen en sociaal minder

zelfvertrouwen en daarmee ook hun participatie.

redzaam.

Het is van belang om continue de aansluiting te

Een paar voorbeelden
 In opdracht van De Zijlen hebben we een
jongerenaudit uitgevoerd met licht verstandelijk
beperkte jongeren van verschillende leefgroepen.
De jongeren zijn getraind in en begeleid bij het

vinden bij hun belevingswereld en capaciteiten.
Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact met
ons op, telefoon: 020 - 626 39 29, of info@st-alexander.nl
(zie ook de achterzijde voor meer publicaties)

uitvoeren van hun eigen onderzoek naar de
mening van jongeren over het wonen op de

Stichting Alexander in een notendop

instelling.

Stichting Alexander, opgericht in 1993, is een niet-commercieel,

 In opdracht van Reik hebben we het thema

landelijk instituut voor jeugdparticipatie en participatief jongeren-

‘vrijheidsbeperking’ besproken met licht

onderzoek. Ons doel is het realiseren van empowerment en

verstandelijk beperkte jongeren, ouders en

zinvolle en duurzame invloed van jeugd op beleid en de

professionals om vervolgens gezamenlijk

uitvoeringspraktijk, samen met andere betrokkenen, zoals ouders,

bouwstenen te leveren voor nieuw beleid ten

professionals en bestuurders.

aanzien van vrijheidsbeperking.

Met een palet aan methoden ontwerpen we trajecten op maat en

 Samen met licht verstandelijk beperkte jongeren
en medewerkers van Gastenhof hebben we een
participatief onderzoek uitgevoerd naar het
gebruik van social media en de behoeftes met
betrekking tot social media om zo een veilige

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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