
Nieuw aanbod 

 

Doelgroep Jongeren tussen de 14 en 21 jaar, met een vorm van autisme en/of adhd. Jongeren die 
een onderwijsniveau hebben van praktijkonderwijs t/m VWO niveau. Jongeren die graag samen 
activiteiten ondernemen, maar het lastig vinden om dit te regelen of weinig vrienden hebben. 
Jongeren die nog beperkt zelfredzaam zijn en structuur en ondersteuning nodig hebben. Jongeren 
voor wie een reguliere jongeren vereniging niet (makkelijk) geschikt is.  
 
Activiteiten Er wordt gewerkt met een maandplanning waarop diverse activiteiten staan. Jongeren 
kunnen zich per activiteit opgeven, maar ook voor een langere periode. Jongeren worden 
gestimuleerd om zelf programma te maken en te regelen. Voorbeelden van activiteiten zijn: poolen, 
darten, lasergamen, een gezelschapsspel doen, film kijken, samen koken en eten, een thema avond, 
vrienden avond, maar gewoon hangen en kletsen is prima. Thema avonden zullen bestaan uit 
onderwerpen die bij de leeftijd horen zoals vriendschap en relaties, anders zijn, werk, wonen etc. 
Activiteiten worden ingezet voor sociaal contact maar tevens voor het stimuleren en oefenen van 
zelfredzaam gedrag. 
 
Wanneer is het? De groep komt samen op woensdag van 16.00 tot 20.00 uur (even weken) en op 
zaterdag van 19.00 tot 23.00 uur (oneven weken). Als het programma hier aanleiding toe geeft wordt 
er een andere dag en/of tijd in overleg met de jongeren gekozen.  
 
Begeleiding Er is professionele begeleiding aanwezig (1 op 6-8 begeleiding), waar mogelijk 
ondersteund door een vrijwilliger of stagiaire. De professional begeleidt de groep bij de activiteit en 
de sociale omgang met elkaar. Er kan ingespeeld worden op individuele vragen en problemen. 
 
Kosten Met een zorgindicatie bedragen de kosten 58,- euro 
per dagdeel. Wanneer er geen zorgindicatie zijn dan zijn de 
kosten per bijeenkomst 11,- euro en voor de woensdagen 16,- 
euro (wegens de avondmaaltijd). Zonder zorgindicatie is het 
mogelijk om een 10-rittenkaart te kopen. Een kaart voor de 
woensdag bedraagt 145,- euro en voor de zaterdag 100,- euro. 
Helaas hebben wij geen subsidie waardoor wij het moeten 
doen met de inkomsten vanuit de deelnemers. Het kan zijn dat 
als er een dure activiteit wordt gedaan er een extra bijdrage 
gevraagd wordt of dat we met de groep zullen proberen om 
alternatieve inkomsten te regelen.  
 
 

 


