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Demos vzw



Achtergrond: waarom dit nieuw thema?

• Jonge adolescenten met een handicap vormen een vergeten groep
• Eenmaal ze de school vaarwel zeggen, vinden ze niet gemakkelijk 

de weg naar werk, vrije tijd, (zelfstandig) wonen, …
• We verwachten steeds meer dat deze jongeren hun leven zelf in 

handen nemen: hun zorgnoden omschrijven, de nodige 
ondersteuning aansturen ...

• … maar op school en thuis vinden ze nog te weinig kansen om -
met vallen en opstaan - te leren op eigen benen te staan, om 
verantwoordelijkheid op te nemen, te plannen, te organiseren, …

• Moeilijk om thuis te rebelleren als je afhankelijk bent van je ouders
• Vrije tijd: uitgelezen context maar ook de vrijetijdsbesteding voor 

deze groep wordt nog teveel recreatief en beschermend ingevuld



Wat willen we doen? 
We bouwen een partnernetwerk uit van organisaties 
die betrokken zijn op de vrijetijdsbesteding en de 
maatschappelijke inclusie van jonge schoolverlaters 
met een verstandelijke handicap.

Minstens 8 organisaties stappen mee in dit netwerk. Ze vormen
samen de klankbordgroep van dit project. Deze klankbordgroep
komt minstens drie keer samen.

Het project wordt aangestuurd door een groep van 
jonge mensen met een verstandelijke handicap.     
Het project toont hoe je met deze doelgroep op     
een participatieve manier kan werken.

Minstens 8 mensen met een verstandelijke handicap vormen de
stuurgroep. Zij bepalen de thema’s die aan bod komen, de
praktijken die worden getoond en de manier waarop de
studiedag verloopt. Zij komen hiervoor minstens 5 keer samen.
We betrekken hen ook bij de evaluatie van het project.

We organiseren een studiedag voor én door de 
doelgroep en hun netwerk.  

In het najaar van 2020 organiseren we in Brussel een studiedag
over dit onderwerp. We mikken op 80 deelnemers waarvan de
helft bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking. Ook
de praktijkverhalen worden waar mogelijk gebracht door mensen
met een handicap zelf.

We verspreiden onze werkwijze en de bereikte 
resultaten in een brochure. 

We gieten de resultaten van ons evenement en de gevolgde
werkwijze in een brochure. Deze wordt zelf vormgegeven door
jonge mensen met een verstandelijke beperking en gratis digitaal
verspreid.



Specifieke vragen?

1. Hoe breed kunnen/moeten we gaan? Hoe zorgen we ervoor dat we voldoende 
identificatie behouden?

2. Hoe betrekken we van meet af aan ervaringsdeskundigheid?
3. Hoeveel tijd moeten we reken op dit proces kwalitatief en oprecht te lopen.
4. Hoe krijgen we een groep jongeren samen?

• Wat lijkt jullie realistisch?
• Hoe winnen we het vertrouwen van de ouders en het netwerk?
• Wie staat best in voor de ondersteuning?
• Hoe pakken we het praktisch aan?

5. Hoe kunnen we jongeren met een handicap ook (stukken van) de organisatie 
van het evenement in handen geven?

6. Hoe kunnen we de jongeren een faire vergoeding geven voor hun 
inspanningen?

7. Welke organisaties moeten we zeker betrekken?
8. Welk engagement zou jouw organisatie kunnen opnemen?


