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Step Autside

Voorwoord
Voor u ligt het plan van aanpak van ons afstudeeronderzoek. In dit verslag hebben wij een vraag vanuit Kentalis
Sint Marie geanalyseerd en hebben we een onderzoekopzet gemaakt. In het onderzoek wordt gekeken naar het
knelpunt op het gebied van activiteiten buiten Kentalis Sint Marie voor jongeren met autisme. Vanuit de
behoeften van jongeren en de visie van Kentalis is gekeken naar de mogelijkheid voor het organiseren van een
festivaldag in de regio Eindhoven.
Dit verslag is tot stand gekomen door de goede samenwerking tussen Vivienne van Dieten, Elise Kosman en
Simone van Hedel.
Allereerst willen wij Kentalis Sint Marie, te Eindhoven, bedanken voor de mogelijkheid tot het uitvoeren van het
afstudeeronderzoek. In het onderzoeksrapport is er voor gekozen om te spreken over Kentalis, waarmee
gerefereerd wordt naar Kentalis Sint Marie.
Daarnaast wordt er in het verslag gesproken van medewerkers, begeleiders en persoonlijk begeleiders.
Medewerkers zijn de mensen die de enquête hebben ingevuld en direct in contact staan met de jongeren.
Begeleiders hebben betrekking op de personen die de jongeren voorafgaand en op de festivaldag begeleiden.
Tot slot worden met persoonlijk begeleiders de medewerkers van Kentalis of de GGzE bedoeld die op de
behandelgroepen nauw met de jongeren samenwerken.
Gedurende het maken van het onderzoeksrapport heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden met de
behandelcoördinator, en opdrachtgever, van Kentalis dhr. Peeters. Dhr. Peeters heeft ons ondersteund in het
verkrijgen en verzamelen van informatie zodat we ons gericht konden verdiepen in de organisatie en de
onderzoeksvraag.
Verder hebben we tijdens de lessen feedback gekregen van onze docent, mevr. Verkoulen. Dit hebben wij als
zeer prettig ervaren. Ook de verkregen feedback van medestudenten zorgde ervoor dat wij ons verslag konden
verbeteren. Daarnaast willen wij de personen bedanken die kritisch naar ons verslag hebben gekeken en het
verslag hebben voorzien van feedback. In het bijzonder bedanken wij dhr. van Gelder, mevr. van Bergen, mevr.
van Hedel, mevr. Bouter en mevr. Cuypers.
Daarnaast willen wij voor het vooronderzoek een persoonlijk begeleider, een jongere van Kentalis en een
psycholoog van de GGzE bedanken voor hun medewerking.
Gedurende het onderzoek zijn we in gesprek gegaan met verschillende instellingen. Allereerst hebben de
jongeren van Kentalis een grote bijdrage geleverd bij de totstandkoming van het verslag. Daarnaast willen wij
de medewerkers van Kentalis bedanken voor het invullen van de enquête. Ook de coördinator van het VTB,
mevr. van Melick, willen wij bedanken voor de verkregen informatie. Tot slot willen wij de volgende
psychologen en orthopedagogen bedanken: mevr. van Nuenen, mevr. van Hedel, mevr. Adams en mevr.
Keersop.
Als laatste willen wij onze dank betuigen aan onze families, vrienden en medestudenten. Zij hebben ons privé
ondersteund in de afgelopen vier jaar tijdens onze studie. Mede door hun steun en support hebben wij onze
studie op een goede manier kunnen doorlopen.
Met vriendelijke groet,
Elise Kosman
Simone van Hedel
Vivienne van Dieten
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Samenvatting
Veel jongeren bezoeken festivals in Nederland. Voor veel jongeren met autisme is het moeilijker om naar een
festival te gaan door de vele prikkels en de onvoorspelbaarheden. De jongeren die woonachtig zijn bij Kentalis
Sint Marie hebben vaak ook een kleiner sociaal netwerk en participeren in mindere mate in de maatschappij.
Mede door de angst en spanning voor nieuwe activiteiten, ondernemen ze minder activiteiten buiten het
terrein van Kentalis. De sociale vaardigheden en het zelfbeeld van jongeren met autisme zijn vaak minder
ontwikkeld waardoor contacten minder snel gelegd worden met andere jongeren. Om aan te sluiten bij de
mogelijkheden en onmogelijkheden van de jongeren van Kentalis, heeft de opdrachtgever de wens
uitgesproken om een festivaldag te organiseren welke zich specifiek richt op jongeren met autisme tussen 16
en 21 jaar.
Het doel van dit onderzoek is om door middel van field- en deskresearch onderzoek te doen naar de invulling
van een festivaldag voor jongeren met autisme tussen 16 en 21 jaar uit de regio Eindhoven en deze kennis
samen te vatten in een draaiboek waarbij er gebruik wordt gemaakt van de kennis van de orthopedagogen en
psychologen van Kentalis, GGzE, Lunet zorg en De Combinatie, en waarbij gekeken wordt naar de behoeften en
betrokkenheid van de jongeren van Kentalis. Dit om een positieve bijdrage te leveren aan het versterken van de
sociale vaardigheden, participatie in de maatschappij, vergroting van het sociale netwerk en het vergroten van
het zelfbeeld van de jongeren.
Gedurende het praktijkonderzoek is er inzicht verkregen in de volgende gebieden: voorbereidende activiteiten,
aspecten waarmee voor, op en na een festivaldag rekening gehouden moeten worden, mogelijke activiteiten
die aansluiten bij de interesses van de jongeren, randvoorwaarden en de manieren waarop een festivaldag bij
kan dragen aan de ontwikkeling van de jongeren. Deze informatie is verkregen door in gesprek te gaan met
verschillende disciplines. In het praktijkonderzoek is gebruik gemaakt van interviews met orthopedagogen en
psychologen van vier grote instellingen in Eindhoven en met de coördinator van de vrijetijdsbesteding van
Kentalis. Daarnaast is er contact geweest met Eindhoven365 over de randvoorwaarden van een festival. Bij
twintig jongeren en negen medewerkers van Kentalis zijn enquêtes afgenomen om meer inzicht te krijgen in de
mogelijkheden en interesses van de jongeren.
In de resultaten is naar voren gekomen dat het merendeel van de jongeren graag betrokken wil worden bij de
voorbereidende activiteiten als het maken van een facebookpagina, poster en versieringen. Hierbij is het van
belang dat vaste begeleiders de jongeren stimuleren en ondersteunen bij de uitvoering. Verder is naar voren
gekomen dat het voor aanvang van de festivaldag belangrijk is om alle verwachtingen duidelijk te maken
richting de jongeren. Hierbij komt naar voren dat jongeren met autisme baat hebben bij duidelijkheid,
voorspelbaarheid en structuur. Dit wordt, aldus de psychologen en orthopedagogen, verklaard vanuit het feit
dat jongeren met autisme bang zijn voor het onbekende.
Uit de enquête, afgenomen onder de jongeren, zijn de volgende zeven activiteiten positief naar voren
gekomen: naar een band luisteren, een chillruimte, filmruimte, koken, scheikundige proefjes, wii-en en
knutselopdrachten. Hierbij hebben de medewerkers aangegeven dat het belangrijk is dat jongeren zich vooraf
kunnen inschrijven aan welke activiteiten zij willen deelnemen. Daarnaast is naar voren gekomen dat een
aantal jongeren behoefte hebben aan een vaste planning, maar dat er ook jongeren zijn die liever meer vrijheid
hebben. Medewerkers hebben aangegeven dat de activiteiten aangeboden moeten worden in kleine groepen
om overprikkeling te voorkomen. Op het moment dat een jongere overprikkeld raakt is het van belang dat er
een prikkelarme ruimte aanwezig is op het terrein. In deze ruimte zal een vaste begeleider aanwezig zijn om
met de jongere in gesprek te gaan.
Gedurende het onderzoek is veelvuldig naar voren gekomen dat begeleiding op de festivaldag een belangrijke
plaats inneemt. Jongeren hebben de kans om zich te ontwikkelen op verschillende gebieden en begeleiding kan
dit stimuleren, namelijk: sociale vaardigheden, participatie in de maatschappij, sociaal netwerk en zelfbeeld.
Zowel bij de voorbereidende activiteiten als op de festivaldag kunnen jongeren zich hierin ontwikkelen op het
moment dat ze zich veilig voelen. Het is wenselijk dat er vaste begeleiding aanwezig is op de festivaldag om
veiligheid voor de jongeren te creëren zodat de jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast is het,
aldus de orthopedagogen en psychologen, belangrijk om de festivaldag kleinschalig te organiseren.
Doordat het een innoverend project is, is het pas achteraf mogelijk dat er geëvalueerd wordt in hoeverre de
festivaldag aansloot bij de interesses van alle jongeren en hoe zij zich ontwikkeld hebben met betrekking tot de
gebieden van sociale vaardigheden, participatie in de maatschappij, sociaal netwerk en zelfbeeld.
In een draaiboek komen de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek bij elkaar en wordt beschreven hoe
de activiteiten eruit zien en hoe de jongeren zich kunnen ontwikkelen.
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1.

Inleiding

In de inleiding wordt de organisatie Kentalis Sint Marie kort toegelicht en wordt de visie beschreven die zij
nastreven. Daarnaast wordt de vraag vanuit de opdrachtgever beschreven en wordt het contact gedurende het
onderzoeksproces met de opdrachtgever nauwkeurig weergegeven.

1.1 Inleiding organisatie
Kentalis is een landelijke instelling voor diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen op het
gebied van horen en communiceren (Kentalis, 2010-2012a). Hierbij richt de organisatie zich op mensen die
doof, slechthorend of doof-blind zijn, mensen met een taalontwikkelingsstoornis of mensen met autisme met
specifieke problemen in spraak en taal. Kentalis wil ondersteuning bieden aan cliënten maar ook aan de
omgeving van cliënten. Door kennis te ontwikkelen en toe te passen in de praktijk, werkt Kentalis aan de
kwaliteit van de dienstverlening.
Kentalis Sint Marie richt haar onderzoek en behandeling op kinderen en jongeren met ernstige spraak- en
taalproblemen, een verminderd gehoor of een vorm van autisme met specifieke communicatie- problemen. De
behandeling wordt aangeboden in deeltijd, als dagbehandeling, en waar nodig als 24-uurszorg (Kentalis, 20102012b).
Het behandelteam van de 24-uurszorg bestaat uit een behandelcoördinator, teamleider, logopedist,
ouderbegeleider en pedagogisch medewerkers. Zij stimuleren en behandelen de jongeren op de
behandelgroepen om zich te ontwikkelen, onder andere op het gebied van communicatie en zelfstandigheid.
Vervolgens wordt er gekeken naar een eventuele vervolgplek of een terugkeer naar huis.
De visie van Kentalis over hun doelgroep is als volgt geformuleerd: “Aan mensen voor wie horen of
communiceren niet vanzelfsprekend is, biedt Kentalis de best passende toegang tot actuele mogelijkheden
van taal en communicatie, met als doel hen zo goed mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij.”
(Kentalis, 2010). Medewerkers streven ernaar om jongeren te ondersteunen bij hun ontwikkeling en om
ze voor te bereiden op zelfstandigheid. Kentalis is gespecialiseerd op het gebied van communicatie en
probeert jongeren te begeleiden op het gebied van autisme en communicatie. Om de problematiek te
beschrijven hebben ze de orthocommunicatieve behandeling uitgewerkt. Hierin worden specifieke termen
voor jongeren met autisme beschreven, met als afkorting W(aarnemen), I(nformatie verwerken),
B(etekenis verlenen) en T(aal) (Kentalis, 2012). Aan de hand van deze specifieke problematiek zijn een
aantal medewerkers en orthopedagogen in een werkgroep de behoeften en mogelijkheden van jongeren
op verschillende levensgebieden gaan onderzoeken. Deze levensgebieden zijn: wonen, sociaal netwerk,
tijdsbesteding, gezondheid en financiën (Kentalis, 2012). Door het onderzoek kan er een gericht beeld
gevormd worden van een jongere en wordt er duidelijk op welk gebied de jongere mogelijk begeleiding en
behandeling nodig heeft.
Op het terrein van Kentalis zijn acht behandelgroepen met verschillende leeftijdscategorieën. De jongeren zijn
tussen de 6 en 23 jaar en op elke groep verblijven ongeveer acht jongeren. Elke jongere heeft zijn/haar
persoonlijke doelen en dagindeling. De persoonlijk begeleiders behandelen de jongeren gericht op zijn/haar
doelen. Voor de jongeren is er het VTB (vrijetijdbestedingsteam) aanwezig die activiteiten organiseert en
jongeren stimuleert om mee te doen met onder andere muziek, voetbal of knutselen. Vanuit het VTB wordt er
geprobeerd jongeren aan te moedigen om iets te ondernemen en wordt de tijd na school gevuld door
doelgerichte activiteiten.

1.2 Vraag vanuit Kentalis
In gesprekken met de behandelcoördinator van Kentalis is naar voren gekomen dat er een wens ligt om een
festivaldag te organiseren voor jongeren met autisme, woonachtig in de regio Eindhoven. De ervaring van
Kentalis is dat jongeren met autisme in mindere mate participeren in de maatschappij en mede daardoor een
kleiner sociaal netwerk hebben. De organisatie hecht veel waarde aan het feit dat de jongeren zo veel mogelijk
participeren in de maatschappij. Op dit moment volgen de jongeren veel activiteiten op het terrein, maar
volgen zij significant minder activiteiten buiten het terrein. In de maatschappij wordt er niet altijd rekening
gehouden met de beperkingen voortkomend uit autisme, waardoor veel jongeren met autisme in mindere
mate deel kunnen of willen nemen aan dergelijke activiteiten.
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De behandelcoördinator stelt concreet de vraag: Kunnen jullie onderzoek doen naar een passende invulling
voor een festivaldag, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van jongeren met autisme in de
leeftijd tussen 16 en 21 jaar?

1.3 Contact opdrachtgever
Vanuit Kentalis is er contact met de behandelcoördinator en hij begeleidt het afstudeerproces. Hij heeft een
specifieke vraag gesteld en er is overlegd welke stappen ondernomen moeten worden. Het is onze taak om de
behandelcoördinator op de hoogte te houden en met hem te overleggen. Er zijn specifieke afspraken gemaakt
om een keer per twee weken bij elkaar te komen met de opdrachtgever en het project te introduceren en
contact te onderhouden bij de medewerkers en jongeren, om zo voldoende draagvlak te creëren binnen de
organisatie.
Nu dat het probleem en de vraag vanuit de opdrachtgever duidelijk is geworden, wordt in het volgende
hoofdstuk het probleem verder geanalyseerd en onderzocht. Hierdoor wordt er een vraagstelling geformuleerd
en wordt er gekeken naar de standpunten van de verschillende betrokkenen.

2.

Probleemanalyse

2.1 Probleemanalyse
Door middel van een probleemanalyse wordt er inzicht verkregen op de vraag die gesteld is vanuit Kentalis.
Daarbij is er gekeken naar de onderliggende aspecten die een rol spelen bij de vraag, op basis van de 5W+ H
formule. Deze informatie is verkregen door passende theorie te zoeken en door in gesprek te gaan met de
behandelcoördinator van Kentalis (Kentalis, persoonlijke mededeling 18 februari 2013).
Wat is het probleem
In de inleiding staat beschreven dat er vanuit Kentalis de wens ligt om een festivaldag te organiseren voor
jongeren met autisme, woonachtig in de regio Eindhoven. Vervolgens is door middel van een gesprek het
achterliggende probleem in kaart gebracht. Uit het gesprek is gebleken dat de jongeren met autisme in
mindere mate participeren in de maatschappij en veel tijd op de behandelgroepen doorbrengen. Met
participatie in de maatschappij wordt bedoeld: ‘deelname aan de samenleving op zeer uiteenlopende
domeinen die voor jongeren in de leeftijdsperiode en hun ouders belangrijk zijn (de Klerk, 2007). Vanuit die
verschillende domeinen gaat het om alle activiteiten en voorzieningen, waardoor jongeren participeren in het
gezins- en maatschappelijk leven. Participatie heeft geen vaste domeinen: de concrete invulling veranderd mee
met de ontwikkeling van de jongeren. Een aantal domeinen die belangrijk zijn bij jongeren, zijn: relaties
(ouders/gezin/vrienden), wonen, educatie/onderwijs en vrijetijdsbesteding (Kemps, Siebes & Jongmans, 2007).
Daarnaast is gedurende het gesprek naar voren gekomen dat het sociale netwerk van de jongeren erg klein is.
‘Sociaal netwerk is een verzamelnaam voor een netwerk van betekenisvolle figuren (familie, vrienden en
kennissen) dat functioneert als ondersteuningsbron van het eigen welzijn en welbehagen en dat van personen
in het netwerk’ (Encyclopedie, n.b.a). De opdrachtgever zou graag door middel van een festivaldag beide
gebieden stimuleren.
Wie heeft het probleem
Kentalis ervaart dat het probleem zich voornamelijk richt op jongeren van Kentalis met autisme in de leeftijd
tussen 16 en 21 jaar. Autisme is een prikkel- en informatieverwerkingsstoornis in de hersenen. Het verwerken
van zintuigelijke prikkels en mondelinge of geschreven informatie loopt anders dan bij mensen zonder autisme.
Doordat mensen met autisme de informatie anders verwerken hebben ze moeite met het begrijpen van de
wereld om zich heen. Dit kan leiden tot verwarring, misverstanden, angst of frustratie (Rigter, 2010).
Kentalis signaleert dat jongeren met autisme in de leeftijdscategorie 16 en 21 jaar vaak een beperkt sociaal
netwerk hebben. In deze leeftijdscategorie is het van groot belang dat een eigen identiteit en zelfstandigheid
ontwikkeld wordt. Jongeren gaan daarnaast in deze leeftijdscategorie opzoek naar andere activiteiten buiten
het gezin.(Kohnstamm, 2009).
Ten slotte blijkt uit onderzoek van van Zyl & Botha (2005), naar de festivalbeleving van jongeren, dat veel
jongeren in de leeftijd 18 en 25 jaar naar festivals gaan. De motivatie hiervoor is het aangaan van sociale
contacten en het ontsnappen aan de dagelijkse activiteiten (van Vliet, 2012).
In 2012 heeft er een inventariserend onderzoek plaatsgevonden binnen Kentalis om het externe netwerk van
de kinderen/jongeren binnen Kentalis in kaart te brengen. In een gesprek met twee systeemconsulenten zijn
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deze resultaten besproken. Binnen Kentalis 24-uurs zorg zijn er 76 kinderen/jongeren tussen de 10 en 21 jaar.
Hiervan zijn er 39 kinderen/jongeren die voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor uitbreiding in
hun netwerk. De meerderheid van de kinderen/jongeren die uitbreiding wensen zien de meerwaarde ervan in
en kunnen – met ondersteuning – aangeven wat hierin gewenst is. (Kentalis, persoonlijke mededeling, 10 maart
2013).
Het probleem is zichtbaar bij veel jongeren met autisme in regio Eindhoven. Uit wetenschappelijk onderzoek is
gebleken dat er in Eindhoven ruim twee keer zoveel autisten wonen dan in andere steden (Roelfsema,
Hoekstra, Allison, Wheelwright, Brayne, Matthews & Baron-Cohen, 2011). De festivaldag zal om deze redenen
een relatief grote groep jongeren met autisme tussen 16 en 21 jaar uit regio Eindhoven moeten
accommoderen.
Waarom is het een probleem
Participeren in de maatschappij
In de inleiding wordt de visie over de doelgroep van Kentalis beschreven en komt naar voren waar Kentalis naar
streeft: “Aan mensen voor wie horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, biedt Kentalis de best passende
toegang tot actuele mogelijkheden van taal en communicatie, met als doel hen zo goed mogelijk deel te laten
nemen aan de maatschappij.” (Kentalis, 2010). In de visie wordt duidelijk gewezen op het belang om jongeren
deel te laten nemen aan de maatschappij en ze te stimuleren om mogelijkheden aan te grijpen. Vanuit de
overheid wordt maatschappelijke participatie sterk gestimuleerd. Binnen het beleidsprogramma van het
programmaministerie voor Jeugd en Gezin (2007-2011) is een goede betrokkenheid van jongeren bij de
maatschappij een belangrijke pijler. Daarnaast is in 2007 de wet WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
van kracht gegaan, waarbij het vertrekpunt was dat alle burgers meedoen aan de samenleving (participeren),
dus ook burgers met een beperking (CBS, 2010). Volgens onderzoek van de gezondheidszorg Nivel uit 2008
heeft de wet WMO nog niet geleid tot actievere participatie van mensen met een beperking in de samenleving
(NJI, 2012). Zoals eerder beschreven richt participatie in de maatschappij zich op verschillende domeinen
(relaties, ouders/gezin/vrienden), wonen, educatie/onderwijs en vrijetijdsbesteding). Voor jongeren met
autisme is het soms lastig om deel te nemen aan deze domeinen vanwege problemen op het vlak van sociale
relaties, communicatie, verbeelding en planning. Deze problemen maken het niet eenvoudig om te participeren
aan activiteiten die vaak een beroep doen op deze vaardigheden.
Op dit moment volgen veel jongeren van Kentalis activiteiten op het terrein en in mindere mate buiten het
terrein. Door het volgen van sociale activiteiten op het terrein (zoals voetbal en knutselen), leren de jongeren in
een beschermde en veilige omgeving vaardigheden aan, om hen te ondersteunen in de stap naar de grote
maatschappij. Deze vaardigheden kunnen zij vervolgens, bij de festivaldag, toepassen en gebruiken in een voor
hen onbekende omgeving. Hierdoor maken zij een stap in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid (Delfos &
Gottmer, 2008).
Sociaal netwerk en sociale vaardigheden
Uit een inventariserend onderzoek is gebleken dat Kentalis ervaart dat veel jongeren een klein sociaal netwerk
hebben (Kentalis, persoonlijke mededeling, 10 maart 2013). Mogelijk komt dit mede doordat veel jongeren met
autisme het moeilijk vinden om sociale contacten te leggen (Williams & Wright, 2009). Desondanks hebben
veel jongeren met autisme behoefte aan contact met leeftijdgenoten. Veel jongeren met autisme hebben een
sociaal-emotionele achterstand en problemen met sociale vaardigheden. Dit bemoeilijkt het contact met
leeftijdgenoten (Delfos & Groot, 2012). In de communicatie met anderen ervaren jongeren met autisme
problemen op verschillende gebieden: taalproductie, taalreceptie en non-verbale communicatie (Rigter, 2010).
Kentalis is een instelling die zich specifiek richt de begeleiding en ontwikkeling van communicatie bij jongeren
met autisme. Jongeren met autisme hebben een beperkt vermogen om zich in te leven in een ander, wat kan
leiden tot problemen in het contact met anderen en een kleiner sociaal netwerk. Het risico van een klein sociaal
netwerk is dat jongeren onvoldoende nieuwe uitdagingen krijgen waardoor hun leerproces op sociaal gebied
kan stagneren en zij risico lopen in een sociaal isolement te raken (Tilburg, 2007). De omgang met de eigen en
andere sekse vormt een belangrijke ontwikkelingstaak voor deze doelgroep (Bakker, Blokland & Wijnen, 2009).
Door jongeren meer in contact te laten komen met leeftijdsgenoten kunnen zij hun sociale netwerk vergroten
en krijgen zij nieuwe uitdagingen op sociaal gebied. Het organiseren van activiteiten buiten het terrein,
waaronder een festivaldag, kan hieraan bijdragen.
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Zelfbeeld
In de adolescentiefase spelen leeftijdsgenoten een belangrijke rol in de ontwikkeling van het zelfbeeld. Het
zelfbeeld van een jongere wordt onder andere ontleend aan sociale relaties en acceptatie door leeftijdgenoten
(Kohnstamm, 2009). Voor jongeren met autisme is het extra moeilijk om een realistisch zelfbeeld te
ontwikkelen, omdat er vaak beperkingen zijn in het vermogen tot zelfreflectie. Door de veel voorkomende
gedragsproblemen en sociale- emotionele problemen, wordt het zelfbeeld en zelfvertrouwen ondermijnd, dit
kan resulteren in een laag ontwikkeld zelfbeeld. Jongeren met autisme beschikken vaak over buitengewone
kwaliteiten op een specifiek gebied. Het is belangrijk dat jongeren zicht hebben op hun eigen talenten, omdat
dit bij kan dragen aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld (Keesom & Nieuwenhuis, 2009). Door
jongeren te betrekken bij het organiseren van een festivaldag, krijgen zij zicht op hun eigen talenten om deze
verder te ontwikkelen. Jongeren kunnen helpen bij het maken van posters, kraampjes en muziek, kunnen
meedenken over de invulling van de dag etc. Dit vormt tevens een goede voorbereiding, waardoor jongeren
vooraf weten wat de dag inhoudt en wat zij kunnen verwachten. Voorspelbaarheid en een goede voorbereiding
zijn erg belangrijk voor jongeren met autisme, omdat zij vaak angstig zijn voor het onbekende en moeilijk om
kunnen gaan met onduidelijkheid (AB Autisme, 2012-2013).
Conclusie van het probleem en pedagogische relevantie
Jongeren hebben buiten het terrein van Kentalis weinig activiteiten die aansluiten bij hun behoeften en
mogelijkheden. Deelname aan activiteiten kan een positieve invloed hebben op de participatie in de
maatschappij, wat aansluit bij de visie en de vraag van Kentalis. De wens is om een festivaldag te organiseren
specifiek gericht op jongeren met autisme, maar waar ook verschillende jongeren uit de regio Eindhoven aan
kunnen deelnemen. Daarnaast kunnen de jongeren ook door middel van activiteiten, gedurende het
organiseren van de festivaldag, zicht krijgen op hun eigen kwaliteiten. Door het bijwonen van de festivaldag
ontmoeten zij nieuwe leeftijdsgenoten waardoor ze mogelijk het sociale netwerk uitbreiden.
Een festival wordt gedefinieerd als een dag waarop verschillende voorstellingen of activiteiten plaatsvinden op
het gebied van theater, muziek en diverse andere thema’s (Woorden Nederlandse Taal, n.b.). Er zijn vijf
kenmerken toe te schrijven aan het begrip festival volgens van Vliet (2012):
-Ten eerste speelt een festival zich voornamelijk af in een openbare ruimte, die veelal bestaat uit de
transformatie van een bestaande plek. Die plaats is vaak gemarkeerd door afzettingen zoals bij een
festivalterrein of door het aanbrengen van versieringen. In principe is de publieke plaats toegankelijk voor
iedereen.
-Een tweede kenmerk is dat festivals gedurende een afgebakende periode plaatsvinden. Dit kan variëren van
één dag tot meerdere dagen.
- Een derde kenmerk is dat het gaat om geplande en georganiseerde activiteiten. Festivals worden bewust
gepland en er is iemand verantwoordelijk voor. Daarnaast heeft een festival altijd een doel. Dat doel kan ideëel
zijn (zoals een festival tegen aids of voor het milieu of- armoedebestrijding), maar ook om simpelweg geld te
verdienen of plezier te hebben. Een festival kan ook georganiseerd worden om maatschappelijke doelen te
verwezenlijken door de nadruk te leggen op wat we als samenleving gemeen hebben en delen, zoals bij
bevrijdingsfestival. Het doel van een festival voor jongeren met autisme is het vergroten van het sociale
netwerk, stimuleren van participatie in de maatschappij en het ontwikkelen van sociale vaardigheden (zoals
samenwerken, contact leggen, praatje maken). Daarnaast kan een festival bijdragen aan de zichtbaarheid van
autisme in de regio en het begrip vanuit de maatschappij.
-Als vierde kenmerk kan worden genoemd dat festivals altijd gericht zijn op het creëren van een unieke
ervaring. Door het organiseren van een festival op een specifieke plek en een specifiek moment is ieder festival
anders en moet je aanwezig zijn geweest om het ‘echt’ te hebben ervaren.
-Tot slot betreffen festivals vaak niet-alledaagse situaties en –handelingen. Zo zijn er op een festival activiteiten
gericht op verschillende gebieden, zoals spel, muziek, theater en dergelijken.
In Nederland zijn er heel veel verschillende festivals voor jongeren met een ‘normale ontwikkeling’. Deze
festivals zijn druk bezocht en onvoorspelbaar, waardoor het voor veel jongeren met autisme lastig is om
hieraan deel te nemen. Het levert veel prikkels op die moeilijker verwerkt kunnen worden en voor stress en
vermoeidheid kunnen zorgen (Vermeulen & Degrieck, 2007).
Op dit moment is er geen festival specifiek gericht op jongeren met autisme. Gedurende voorgaande
gesprekken is gebleken dat een jongere en een medewerker enthousiast zijn over de mogelijkheid van een
festivaldag. Waarschijnlijk ligt er dus wel een behoefte bij de jongeren om deel aan een dergelijke festivaldag.
Ook een psycholoog van het GGzE heeft aangegeven dat ze denkt dat hier behoefte aan is bij jongeren met
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autisme, maar dat het belangrijk is dat er rekening gehouden met de mogelijkheden en onmogelijkheden van
de jongeren met autisme. Jongeren met autisme voelen zich vaak niet op hun gemak in een groot gezelschap,
willen vooraf graag weten wat hen te wachten staat en kunnen moeilijk omgaan met onverwachte
gebeurtenissen. (zie: 3.2 Standpunt van de betrokkenen)
Het organiseren van een festivaldag voor jongeren met autisme is een innoverend project. Na afloop kan door
middel van een effectiviteitonderzoek geconcludeerd worden hoe de jongeren de dag ervaren hebben. Door
middel van vragenlijsten en gesprekken kan gekeken op welke manier het bijdraagt aan de ontwikkeling op het
gebied van sociale vaardigheden, participatie in de maatschappij, vergroting van het sociaal netwerk en het
zelfbeeld. Mochten de effecten positief zijn dan zal de festivaldag mogelijk een jaarlijks terugkomend
evenement worden.
Waar en wanneer is het probleem
Het probleem manifesteert op micro en meso niveau. Op microniveau is het probleem zichtbaar bij Kentalis,
omdat zij vanuit hun visie jongeren proberen te helpen bij het integreren in de maatschappij. Daarnaast doet
het probleem zich voor bij de jongeren, omdat veel jongeren een klein sociaal netwerk hebben en weinig
participeren in de maatschappij.
Op mesoniveau speelt het probleem in regio Eindhoven. In de regio Eindhoven zijn vier grote instellingen voor
jongeren met autisme: Kentalis, GGzE, Lunet zorg en De Combinatie. Gedurende ons vooronderzoek heeft er
contact plaatsgevonden met een psycholoog van de GGzE. Zij bevestigde dat er binnen de GGzE ook weinig
activiteiten zijn buiten het terrein waaraan de jongeren deelnemen.
Hoe is het probleem ontstaan
Gedurende deze analyse is gekeken naar de visie van Kentalis, het sociale netwerk en de participatie in de
maatschappij van jongeren. Uit het gesprek met de behandelcoördinator is gebleken dat er tien jaar geleden
meer activiteiten buiten het terrein plaatsvonden. De ervaring was dat dit voor sommige jongeren lastig was
waardoor er nu weer meer activiteiten op het terrein zijn. Mede hierdoor ontmoeten zij mogelijk minder
mensen buiten het terrein. (Kentalis, persoonlijke mededeling, 6 maart 2013).
Het sociale netwerk van veel jongeren is klein vanwege de aard van hun stoornis, maar ook de verhuizing van
thuis naar een instelling kan hiervoor een reden zijn. Jongeren verliezen het contact met jongeren uit de buurt
en moeten zelfs soms van school wisselen. Dit heeft invloed op de grootte van het sociale netwerk. Op het
terrein leren ze nieuwe jongeren kennen, maar dit breidt zich niet uit buiten het terrein. School en familie zijn
de belangrijkste aspecten in het sociale netwerk van de jongeren, waar ze buiten Kentalis contact mee hebben.
In de leeftijdscategorie tussen 16 en 21 jaar raken ouders, kijkend naar de ontwikkelingstaken, op de
achtergrond en krijgen leeftijdsgenoten een belangrijkere plek in het dagelijks leven van de jongeren. (Bakker,
Blokland, & Wijnen. 2005)

2.2 Vraagstelling
Door de probleemanalyse hebben we zicht gekregen op de onderliggende aspecten die een rol spelen bij de
vraag vanuit Kentalis: Kunnen jullie onderzoek doen naar een passende invulling voor een festivaldag kijkend
naar de behoeften van jongeren met autisme met de leeftijd tussen 16 en 21 jaar?
2.3 Standpunt van de betrokkenen
Om de vraag te ondersteunen zijn we in gesprek gegaan met verschillende betrokkenen om het draagvlak van
de vraag te vergroten. Eerst zijn we in gesprek gegaan met de behandelcoördinator van Kentalis. Hij heeft ons
de vraag gesteld en is zeer geïnteresseerd in het onderzoek. Hij heeft het gevoel dat jongeren in de instelling
geholpen zijn bij een festival waar jongeren met autisme naar toe kunnen. Zij kunnen zo hun sociaal netwerk
verbreden en nieuwe ervaringen opdoen. Hij is heel benieuwd wat jongeren willen zien bij een festival en hoe
er bij een festival rekening kan worden gehouden met de kenmerken van autisme.
Om het standpunt van de GGzE te achterhalen zijn we in gesprek gegaan met een psycholoog van de GGzE. Zij
gaf aan dat ze erg geïnteresseerd is in een festivaldag voor jongeren met autisme en dat ze graag vanuit de
GGzE wil aansluiten. Als kanttekening plaatst ze hierbij dat het erg duidelijk en overzichtelijk moet zijn voor de
jongeren, omdat de jongeren zich dan voor kunnen bereiden op de dag.
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Om het standpunt van medewerkers te achterhalen zijn we in gesprek gegaan met een persoonlijk begeleider
van Kentalis. Hij gaf aan geïnteresseerd en enthousiast te zijn omdat het jongeren de mogelijkheid biedt
activiteiten te doen op het terrein en omdat het aansluit bij de wensen van de jongeren. Het geeft de jongeren
een gevoel van betrokkenheid en erkenning wat enthousiasme wekt bij jongeren, omdat er iets georganiseerd
wordt specifiek voor hen.
In gesprek met een jongere van 18 jaar van Kentalis werd het enthousiasme heel duidelijk en gaf de jongere
aan dat hij wil meedenken over de invulling van een festivaldag. Zijn standpunt was heel duidelijk dat jongeren
het ‘heel tof’ zouden vinden om iets alleen voor hen te hebben. Hij zat vol met ideeën en wilde deze graag
delen, zoals het uitnodigen van een rockbandje en het hebben van een kraam met knakworsten.
De vraagstelling voor het onderzoek is duidelijk geformuleerd en uit de analyse zijn vier belangrijke gebieden
naar voren gekomen, waar aan gewerkt kan worden door middel van een festivaldag: sociale vaardigheden,
participatie in de maatschappij, sociaal netwerk en zelfbeeld. In het volgende hoofdstuk worden de
doelstelling, de onderzoeksvraag en de deelvragen geformuleerd. Aan de hand van de onderzoeksmethoden
worden het praktijkonderzoek en het literatuuronderzoek uitgevoerd. Er wordt hierbij rekening gehouden met
betrouwbaarheid en validiteit. Tot slot wordt er beschreven hoe draagvlak is gecreëerd bij de instelling.

3.

Onderzoeksplan

3.1 Probleemstelling
Doelstelling onderzoek
Door middel van field- en deskresearch onderzoek doen naar de invulling van een festivaldag voor jongeren
met autisme tussen 16 en 21 jaar uit de regio Eindhoven en deze kennis samenvatten in een draaiboek waarbij
we gebruik maken van de kennis van de medewerkers van Kentalis, GGzE, Lunet zorg en De Combinatie, en
kijken naar de behoeften en betrokkenheid van de jongeren van Kentalis. Dit om een positieve bijdrage te
leveren aan het versterken van de sociale vaardigheden, participatie in de maatschappij, vergroting van het
sociale netwerk en het vergroten van het zelfbeeld van de jongeren.
Onderzoeksvraag
Wat is een passende invulling voor een festivaldag voor jongeren met autisme tussen 16 en 21 jaar, waarbij
jongeren van Kentalis betrokken kunnen worden bij de organisatie van de dag en waarbij het organiseren en
bezoeken van de festivaldag bijdraagt aan het versterken van de sociale vaardigheden, participatie in de
maatschappij, vergroting van het sociaal netwerk en het vergroten van het zelfbeeld van de jongeren?
Deelvragen
 Met welke kenmerken van autisme moet rekening gehouden worden bij de invulling*1 en de
organisatie*2 van een festivaldag voor jongeren met autisme?
 Welke activiteiten voor de invulling van een festivaldag sluiten aan bij de behoeften van de jongeren
van Kentalis?
 Op welke wijze kan een festivaldag bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren met autisme op het
gebied van sociale vaardigheden, participatie in de maatschappij, sociaal netwerk en zelfbeeld?
 Welke adviezen over Good Practices*³ hebben de organisaties Kentalis, GGzE, Lunet zorg en De
Combinatie, wat betreft het organiseren van activiteiten?
 Op welke wijze willen jongeren betrokken worden*4 bij de organisatie van een festivaldag?
 Welke randvoorwaarden spelen een rol bij het organiseren van een festivaldag?
Definiëring begrippen
*¹ Onder invulling wordt verstaan: de activiteiten die gehouden zullen worden op de festivaldag.
*² Onder organisatie worden de organisatorische voorwaarden verstaan die een rol spelen bij een festivaldag.
Voorbeelden zijn: tijdsplanning, folder enz.
*³ Onder Good Practices worden de activiteiten verstaan die de andere organisaties in het verleden hebben
uitgevoerd die goed aansloten bij de belevingswereld van de jongeren. Ook verstaan we hieronder de adviezen
over de randvoorwaarden waar wij rekening mee moeten houden bij het plannen van de festivaldag.
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* Onder betrokkenheid wordt de mate waarin de jongeren willen meedenken en helpen bij het organiseren
van een festivaldag verstaan. Te denken valt aan: zelf optreden op de festivaldag door bijvoorbeeld muziek te
maken, mee posters en/of folders ontwerpen, versieringen maken, op de dag zelf alles klaarzetten enz.

3.2 Onderzoeksplan en onderzoeksinstrumenten
In dit hoofdstuk worden beschreven: de gekozen onderzoeksmethode, de keuze en verantwoording van de
dataverzamelingstechnieken, de onderzoeksgroep en de manier waarop de data verzameld en geanalyseerd
wordt.
In bijlage 1 staat de onderzoeksaanpak schematisch weergegeven en worden de keuzes voor het onderzoek
beschreven en onderbouwd. In bijlage 2 staat het tijdpad beschreven.
Onderzoeksbenadering
Migchelbrink (2009) beschrijft drie onderzoeksbenaderingen, kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek en
actieonderzoek. In huidig onderzoek wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van de kwalitatieve
onderzoeksbenadering. In kwalitatief onderzoek wordt niet gewerkt met cijfers, maar staat het begrijpen van
het menselijk gedrag centraal. Kennis over de te onderzoeken werkelijkheid kan alleen verkregen worden door
zo dicht mogelijk bij de doelgroep te staan en de afstand tussen de onderzoeker en de doelgroep zo klein
mogelijk te maken. Voor de gegevensverzameling wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van zogenaamde
open technieken, zoals interviews en vragenlijsten (Migchelbrink, 2009). Binnen het onderzoek wordt er
gekeken naar interne en externe activiteiten. Interne activiteiten zijn gericht op de jongeren, medewerkers en
orthopedagogen van Kentalis zelf. Bij de externe activiteiten richt het onderzoek op verschillende instellingen in
de regio Eindhoven– GGzE, Lunet zorg en De Combinatie – en de gemeente.
Gedurende het onderzoek wordt er gebruik gemaakt van de kwantitatieve benadering. Hierbij is er de
mogelijkheid om nauwkeurig in kaart te brengen wat de wensen en oordelen in gedrag van een grotere groep
mensen zijn. Kwantitatieve onderzoeken worden cijfermatig verwerkt waarbij de onderzoeker een objectieve
buitenstaander is (Migchelbrink, 2009).
Dataverzamelingstechnieken
In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van kwantitatief en kwalitatief onderzoek om de informatie te
verkrijgen van verschillende disciplines. Voor kwantitatief onderzoek worden er enquêtes afgenomen bij
medewerkers. Voor kwalitatief onderzoek worden er interviews gehouden met orthopedagogen/psychologen,
een coördinator van VTB en de gemeente.
De enquête voor jongeren wordt kwalitatief gehouden, maar kwantitatief verwerkt. Uit een gesprek met een
docent van de HAN (dhr. Grooteboer, persoonlijke mededeling, 04 april 2013) is naar voren gekomen dat, als er
gedurende het praktijkonderzoek een gestructureerde vragenlijst wordt afgenomen waarbij er gevraagd wordt
naar gevoel, dit onderzoek kwalitatief van aard is. Doordat de vragen gesloten zijn en de jongeren kiezen uit
een aantal antwoordmogelijkheden worden de resultaten toch kwantitatief verwerkt. De onderzoeker heeft
hierdoor meer zicht op de wensen van de doelgroep en kan zo nodig doorvragen.
Er zijn diverse dataverzamelingstechnieken die toepasbaar zijn in een onderzoek. Hieronder wordt beschreven
welke dataverzamelingstechnieken van toepassing zijn op dit onderzoek.
Interviews
Bij interviews wordt gebruik gemaakt van voorbereide vragen waarbij ruimte is om door te vragen en om het
gesprek aan te gaan. Om een interview af te nemen is een goede voorbereiding van groot belang. Voorafgaand
aan het onderzoek zijn om deze reden verschillende boeken doorgenomen (Nederhoed, 2011; Migchelbrink,
2009) en zijn de gesprekstechnieken horende bij een interview geoefend. Voorafgaand aan de interviews is er
een begeleidende brief verstuurd, deze staat beschreven in bijlage 3.
Orthopedagogen/psychologen
Er is gekozen in het onderzoek om een orthopedagoog te interviewen van Kentalis, een psycholoog van de
GGzE, een orthopedagoog van Lunet zorg en een psycholoog van De Combinatie, omdat zij specifieke kennis
hebben over de doelgroep en autisme. Vanwege problemen met planning en tijd wordt het interview met
Lunet zorg wordt telefonisch gedaan.
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Door middel van dit interview is er antwoord gegeven op de volgende deelvragen:
 Met welke kenmerken van autisme moet rekening gehouden worden bij de invulling en de organisatie
van een festivaldag voor jongeren met autisme?
 Op welke wijze kan een festivaldag bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren met autisme op het
gebied van sociale vaardigheden, participatie in de maatschappij, sociaal netwerk en zelfbeeld?
 Welke adviezen over Good Practices hebben de organisaties, Kentalis, GGzE, Lunet zorg en De
Combinatie wat betreft het organiseren van activiteiten?
De festivaldag wordt georganiseerd in regio Eindhoven omdat er meerdere instellingen voor jongeren met
autisme zijn. Voor het onderzoek zijn enkele orthopedagogen of psychologen van Kentalis, de GGzE, Lunet zorg
en De Combinatie geïnterviewd om meer inzicht te krijgen over hun kennis van autisme en activiteiten bij
andere instellingen (Good Practices). Tot slot zijn er vragen gesteld om zicht te krijgen op hoe een festivaldag
kan bijdragen aan de ontwikkeling en hoe de begeleiders de jongeren het beste kunnen stimuleren bij de
festivaldag.
Er wordt gebruik gemaakt van een gestructureerd open interview, omdat de vragen van te voren vaststaan en
er niet wordt gestuurd in de vragen (Migchelbrink, 2009). De orthopedagogen/psychologen zijn vrij om
antwoorden te geven en hier kan op worden doorgevraagd. Door middel van een gestructureerd interview zijn
de vragen tijdens de interviews hetzelfde en kunnen de antwoorden bij het verwerken vergeleken worden.
De interviews worden door twee personen gehouden, waarin er een duidelijke rolverdeling is (Migchelbrink,
2009). Eén persoon leidt het gesprek en stelt voornamelijk vragen, waar de andere persoon de belangrijke
punten opschrijft en aanvult. De gesprekken zijn opgenomen met een geluidsrecorder waardoor de
antwoorden geordend en geanalyseerd kunnen worden (Nederhoed, 2011).
In bijlage 4 staan de vragen uit het interview weergegeven.
VTB
Door middel van het interview is er antwoord gegeven op de volgende deelvragen:
 Met welke kenmerken van autisme moet rekening gehouden worden bij de invulling en de organisatie
van een festivaldag voor jongeren met autisme?
 Welke activiteiten voor de invulling van een festivaldag sluiten aan bij de behoeften van de jongeren
van Kentalis?
 Op welke wijze willen jongeren betrokken worden bij de organisatie van een festivaldag?
Het VTB organiseert activiteiten op het terrein van Kentalis en kan daardoor een goed beeld geven welke
activiteiten aansluiten bij de jongeren en op welke wijze deze activiteiten uitgevoerd worden om de activiteit
zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Daarnaast houden zij bij het uitvoeren van deze activiteiten rekening
met de (on) mogelijkheden van de jongeren. Er zijn vragen gesteld met betrekking tot de kenmerken van
autisme, waarmee rekening gehouden moet worden gehouden bij de uitvoering van een festivaldag. Tot slot
zijn er vragen gesteld met betrekking tot de betrokkenheid van de jongeren. Door in gesprek te gaan met het
VTB is gekeken naar de mogelijkheden om de voorbereidende activiteiten binnen het VTB uit te voeren. Er is
gebruik gemaakt van een gestructureerd open interview om zo een goed beeld te krijgen van de attitudes,
opinies en (ervarings) kennis. Deze informatie is vervolgens in schaalvragen verwerkt en deze enquêtes zijn aan
de medewerkers voorgelegd waardoor de informatie getoetst is (Nederhoed, 2011).
Voor aanvang van het interview is een begeleidende brief gestuurd naar de coördinator van het VTB, waarna
een afspraak gemaakt is om het interview af te nemen. Het interview is afgenomen door twee personen en
opgenomen met een geluidsrecorder, waardoor achteraf alle vragen en antwoorden volledig geanalyseerd zijn
(Nederhoed, 2011). In bijlage 6 staan de vragen gesteld in het interview beschreven.
Eindhoven365
Door middel van het telefonisch interview is antwoord gegeven op de volgende deelvraag:
 Welke randvoorwaarden spelen een rol bij het organiseren van een festivaldag?
Om meer duidelijkheid te krijgen over de randvoorwaarden van een festival specifiek in de regio Eindhoven, is
er een telefonisch interview gepland met Eindhoven365. Hierin is voornamelijk gekeken naar de mogelijkheden
die er zijn in gemeente Eindhoven met betrekking tot subsidies, ruimtes voor een festivaldag en andere
aspecten. Het betreft een interview van oriënterende aard, om een beeld te krijgen van aspecten waar
rekening mee moeten worden gehouden in het onderzoek en eindproduct (Migchelbrink, 2009).

11

Step Autside
Enquêtes
In enquêtes worden vragen voorgelegd die vooraf precies geformuleerd zijn, omdat het een schematische vorm
van ondervraging betreft. In korte tijd kunnen gegevens van een grotere groep mensen worden geanalyseerd
(Migchelbrink, 2009). In dit onderzoek zijn er enquêtes afgenomen bij de jongeren en medewerkers van
Kentalis.
Medewerkers
Onder de medewerkers is een gestructureerde vragenlijst afgenomen bestaande uit twintig vragen. Door
middel van deze enquête is antwoord gegeven op de volgende deelvraag:
 Met welke kenmerken van autisme moet rekening gehouden worden bij de invulling en de organisatie
van een festivaldag voor jongeren met autisme?
Door middel van deze enquête wordt er inzicht verkregen in de kenmerken van autisme waarmee rekening
gehouden moet worden bij het uitvoeren van een festivaldag.
Er is gekozen voor een gestratificeerde aselecte steekproef onder de medewerkers van Kentalis, waarbij het
belangrijk is dat de kenmerken van de populatie evenredig vertegenwoordigd zijn in de steekproef (Nederhoed,
2011). In de 24-uurs zorg bij Kentalis zijn er negen behandelgroepen waar jongeren tussen 16 en 21 jaar wonen.
Van elke behandelgroep is één medewerker gevraagd een enquête in te vullen om zicht te krijgen op de
mogelijkheden en onmogelijkheden van de jongeren van elke behandelgroep.
Om deze reden is er van elke groep (in totaal negen) één medewerker gevraagd een enquête in te vullen,
waardoor er een representatief beeld ontstaan is van alle medewerkers die werkzaam zijn op de
behandelgroepen. De enquête is online verspreid onder de betreffende medewerkers. Om de kans op respons
zo hoog mogelijk te maken is aangesloten bij de sociologische ruiltheorie. Voor aanvang van de enquête is een
begeleidende brief gestuurd, waarin de volgende onderwerpen beschreven zijn: het doel en het belang van de
enquête, wie de opdrachtgever van de vraag is, waarvoor de resultaten van de enquête gebruikt n worden en
waarin dank voor de verleende medewerking beschreven wordt. Daarnaast is de kans op respons vergroot door
de enquête zo kort mogelijk te maken (Nederhoed, 2011).
Uit het interview met de orthopedagogen, psychologen en VTB is naar voren gekomen met welke specifieke
kenmerken van autisme rekening moet worden gehouden, waarna de medewerkers door middel van
schaalvragen het belang van deze kenmerken aangegeven hebben. In de enquête is ook gevraagd naar geslacht
en werkervaringsjaren binnen de 24-uurs zorg om verschillen of overeenkomsten te kunnen vergelijken onder
de respondenten.
Uit de hoorcolleges en gesprekken met een docent op de Hogeschool Arnhem Nijmegen is naar voren gekomen
dat er in een onderzoek vaak gekozen wordt voor een zeven-puntenschaal. Door een uitgebreide schaal te
construeren zorgt de onderzoeker er voor dat hij een veel eenduidiger en betrouwbaarder antwoord krijgt
(Swanborn, 1993). In verschillende gesprekken is geconcludeerd dat met betrekking tot het huidige onderzoek,
het geen meerwaarde biedt om een zeven-puntenschaal te gebruiken, omdat de vragen als doel hebben de
belangrijkheidsgraad van de stellingen aan te geven. De informatie van de geïnterviewde psychologen en
orthopedagogen wordt getoetst. Om ervoor te zorgen dat er duidelijke conclusies getrokken kunnen worden is
er daarom, in overleg, gekozen voor een vijf-puntenschaal in plaats van een zevenpuntenschaal. Hierbij is er
gekozen voor de schaal: ‘helemaal niet belangrijk – niet echt belangrijk – redelijk belangrijk – erg belangrijk –
heel belangrijk’. De betrouwbaarheid wordt zo in acht gehouden en er kunnen duidelijke conclusies getrokken
worden.
Daarnaast zijn er vragen gesteld betreffende de wenselijke begeleiding op een festivaldag. De orthopedagoog
van Kentalis gaf gedurende het interview aan dat het belangrijk is dat er veel begeleiding aanwezig is voor de
jongeren, omdat het is nieuw is voor hen. De medewerkers hebben aangegeven hoeveel begeleiding zij
wenselijk vinden zodat hier bij de uitvoering rekening mee gehouden kan worden. In bijlage 7 staan de vragen
van de enquête beschreven.
Jongeren
Er zijn enquêtes afgenomen bij jongeren van Kentalis in de leeftijd tussen 16 en 21 jaar. De enquête bestond uit
dertien vragen. Door middel van een enquête wordt er antwoord gegeven op de volgende deelvragen:
- Op welke wijze willen jongeren betrokken worden bij de organisatie van een festivaldag
- Welke activiteiten voor de invulling van een festivaldag sluiten aan bij de behoeften van de jongeren
van Kentalis?
- Welke randvoorwaarden spelen een rol bij het organiseren van een festivaldag?
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Deze kennis is van belang, omdat de groep jongeren de uiteindelijke doelgroep vormt, die deelneemt aan de
festivaldag. Door de jongeren een zo groot mogelijk aandeel in de activiteit te geven wordt de betrokkenheid
vergroot, waardoor de kans van slagen van de activiteit groter wordt (Educatie en school, 2010).
De enquête is afgenomen onder een twintigtal jongeren, woonachtig op Kentalis, tussen 16 en 21 jaar. Om een
representatief beeld te kunnen geven van de interesses en betrokkenheid bij de organisatie van de jongeren
van Kentalis in de verschillende leeftijdscategorieën, zijn er van elke leeftijd minimaal twee jongeren gevraagd
een enquête in te vullen. Door het beperkte tijdsbestek voor het onderzoek is ervoor gekozen om alleen de
jongeren van Kentalis een enquête te laten in vullen. Dit geeft een beeld van de interesses van deze jongeren
maar kan niet gegeneraliseerd worden naar de interesses van alle jongeren uit regio Eindhoven, waardoor hier
rekening mee gehouden dient te worden tijdens de evaluatie van de festivaldag. Doordat dit een nieuw en
innoverend onderzoek is, kan er pas na afloop onderzocht worden of de activiteiten aansloten bij de interesses
van de jongeren die aanwezig waren op de festivaldag. Mocht de festivaldag in de toekomst vaker
georganiseerd worden, kan er meer rekening gehouden met de interesses van alle jongeren door dit in een
vervolg-enquête te vragen. De enquête is samen met de jongeren ingevuld, om zo de jongeren te kunnen
ondersteunen in het beantwoorden van de vragen. Gedurende de afname van de enquête zijn er vragen
gesteld naar de beleving van de jongeren om zo een beter beeld te krijgen van de interesses en mogelijkheden
van de jongeren.
Bij het samenstellen van de enquête is rekening gehouden met de doelgroep door concrete en gesloten vragen
te stellen waarbij de jongeren kunnen kiezen uit een vijftal antwoordmogelijkheden, zoals heel saai – saai –
leuk – heel leuk – super. Allereerst was er gekozen voor een zeven-puntenschaal, omdat dit geadviseerd werd
vanuit de opleiding. Een psycholoog werkzaam met jongeren met autisme heeft de enquête gecontroleerd en
aangegeven dat het voor jongeren met autisme lastig om uit zeven schalen te kiezen. Om zo goed mogelijk
rekening te houden met de mogelijkheden van de jongeren en zo betrouwbaar mogelijke antwoorden te
verkrijgen is er daarom gekozen een vijf-puntenschaal te hanteren.
In de enquête zijn gesloten en open vragen opgenomen om meer te weten te komen over de mening en
wensen van de jongeren. Om aan te sluiten bij de problematiek van de doelgroep zijn de onderzoeker een
week voor de afname van de enquête voorgesteld aan de jongeren door middel van een visualisatie. Hierin
wordt de wie, wat, waar, wanneer en hoe beschreven met daarbij een foto van de persoon die de enquête gaat
afnemen. In bijlage 8 staat een voorbeeld van een visualisatie weergegeven.
De vragen zijn samengesteld naar aanleiding van gesprekken met de opdrachtgever en met de orthopedagoog
van Kentalis. Gedurende deze gesprekken kwam naar voren dat het erg belangrijk is om aan te sluiten bij de
interesses van de jongeren, zodat de jongeren gemotiveerd zijn om te komen.
Vraag 3 zijn, aan de hand van theorie, vragen samengesteld over de activiteiten die uitgevoerd zouden kunnen
worden op een festivaldag. De jongeren geven aan welke activiteiten zij het leukst vinden om te doen, zodat er
gedurende de festivaldag zo goed mogelijk aangesloten kan worden bij de interesses van de jongeren. Vraag 7
t/m 9 zijn opgesteld om zicht te krijgen op de wens van de jongeren om betrokken te worden bij de
voorbereidingen van de festivaldag. Door zicht te krijgen op de wensen en ideeën van de jongeren om mee te
helpen bij de voorbereidingen van de festivaldag kunnen zij bij de voorbereiding mogelijk gestimuleerd worden
in hun ontwikkeling, doordat ze zicht krijgen op talenten en sociale vaardigheden kunnen oefenen. Tot slot zijn
vraag 10 en 11 geformuleerd om zicht te krijgen op de wensen met betrekking tot de organisatorische
voorwaarden. De enquêtes zijn vooraf gecontroleerd door een docent van de HAN, dhr. Elfrink, een psycholoog
werkzaam met jongeren met autisme en door de opdrachtgever, dhr. Peters.
In bijlage 9 staan de vragen die gesteld zijn in de enquête beschreven.
Deskresearch
Bij deskresearch wordt gebruik gemaakt van bestaande gegevens in de vorm van algemene literatuur,
voorgaande onderzoeken of databases. Swanborn (1994) onderscheidt vier soorten datamaterialen die in
aanmerking komen voor deskresearch: analyse van ambtelijk statistisch materiaal, literatuuronderzoek,
secundaire analyse op door anderen verzamelde data en inhoudsanalyse van massacommunicatieteksten
(Fisher & Julsing, 2007).
Analyse van ambtelijk statistisch materiaal
Op internet en in diverse overheidspublicaties zijn statistische gegevens beschikbaar met betrekking tot
gemeente Eindhoven. Hiervan is in huidig onderzoek gebruik gemaakt om zicht te krijgen op de
randvoorwaarden.
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Literatuuronderzoek
Om de resultaten en conclusies te onderbouwen is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek. Er zijn
verschillende literatuurbronnen die geraadpleegd kunnen worden. Te denken valt aan: boeken,
internetbronnen, kranten, encyclopedieën, scripties etc. (Fisher & Julsing, 2007). Daarnaast is er gekeken naar
diverse beleidsdocumenten van Kentalis, zoals de ortho-communicatieve behandeling.
Secundaire analyse op door anderen verzamelde data
Gedurende het onderzoek is er gekeken naar voorgaande onderzoeken die verricht zijn op Kentalis. In het
verleden is er een onderzoek gedaan naar het sociale netwerk van de jongeren op Kentalis. Door zicht te krijgen
op het sociale netwerk van de jongeren kan achteraf gekeken of een festivaldag geleid heeft tot vergroting van
dit sociale netwerk.

3.3 Betrouwbaarheid en validiteit
Zoals hierboven ook een aantal keer is beschreven zijn betrouwbaarheid en validiteit belangrijke aspecten in
het onderzoek. Een onderzoek dat validiteit heeft, geeft verzamelde resultaten weer die de onderzochte
werkelijkheid aanduiden (Migchelbrink, 2009).
De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt ondersteund door de nauwkeurigheid en zorgvuldigheid
waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd (Migchelbrink, 2009).
Om ervoor te zorgen dat het onderzoek valide en betrouwbaar is, zijn er verschillende activiteiten en
maatregelen ingevoerd. In het logboek wordt elke stap en elke beslissing verantwoord, waarbij de keuzes
worden onderbouwd met theorie. Door elke stap te beschrijven wordt het onderzoek transparant en wordt de
bewijsvoering versterkt. Daarnaast wordt er nauwkeurig en zorgvuldig te werk gegaan, door onder andere met
twee personen de interviews af te nemen. Hierdoor wordt de kans op vertekening verkleind. Ook zijn er
zelfcontroles ingebouwd gedurende het onderzoek, door voor het onderzoek de vragen van de interviews en
enquêtes goed door te nemen met externen binnen het vakgebied, zoals een psycholoog, internbegeleider,
medestudent en behandelcoördinator. Door feedback aan hen te vragen is er de mogelijkheid ervoor te zorgen
dat de vragen op de juiste manier gesteld worden, zodat er geen meervoudige en suggestieve vragen in de
enquête/ het interview gesteld worden. En zodat begrippen op een juiste manier geoperationaliseerd zijn.
Hierdoor vergroot je de validiteit van het onderzoek (Migchelbrink, 2009).
Gedurende het onderzoek is elkaars werk gecontroleerd en is het werk voorzien van feedback waarna de
feedback is besproken en het onderzoeksrapport is verbeterd. De feedback van de behandelcoördinator en de
ondersteunende docent van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is meegenomen bij het verbeteren van
het onderzoeksrapport.
De enquêtes onder de jongeren wordt betrouwbaar door de interviews bij een steekproef van jongeren tussen
16 en 21 jaar van Kentalis af te nemen en door de vragen te laten controleren door verschillende
disciplines/externen voor feedback (Migchelbrink, 2009).
Om de inhoudskwaliteit te waarborgen zullen twee personen de gegevens analyseren en verwerken. Dit zodat
daarna de analyses met elkaar vergeleken kunnen worden.
Als laatst wordt gebruik gemaakt van triangulatie. Bij triangulatie wordt onderzoek gedaan langs meerdere
kanten en perspectieven van hetzelfde verschijnsel, waarbij je op zoek gaat naar overeenstemming tussen de
gegevens over hetzelfde verschijnsel afkomstig van diverse databronnen, dataverzamelingstechnieken en
onderzoekers (Migchelbrink, 2009). In bijlage 1 is te zien dat gebruik gemaakt wordt van diverse databronnen,
zoals: personen en literatuur. Ook wordt er gebruik gemaakt van verschillende dataverzamelingstechnieken,
zoals: enquêtes en interviews. Daarnaast zullen, zoals eerder beschreven, de interviews afgenomen worden
door twee personen waarna beide personen de gegevens analyseren en verwerken zodat dit vergeleken kan
worden. Er is gekozen voor één persoon die de enquête afneemt bij de jongeren, omdat dit prettiger is voor de
jongeren zelf. Het moet voor hen overzichtelijk en duidelijk zijn met zo min mogelijk omgevingsprikkels. Om
deze reden zullen de enquêtes afgenomen worden in een prikkelarme ruimte, waardoor de betrouwbaarheid
van de antwoorden vergroot wordt. (Migchelbrink, 2009).
3.4 Draagvlak
Het creëren van draagvlak is van belang als je maatregelen niet alleen op papier wilt doorvoeren. Door
ondersteuning en goedkeuring te werven van belanghebbenden wordt draagvlak gecreërd voor plannen die
uitgevoerd worden. Op het moment dat er zich dan veranderingen voordoen kan dit weerstand voorkomen. Op
het moment dat je er voor wil zorgen dat de hele instelling het plan ondersteunt is het belangrijk om voldoende
draagvlak te creëren (Scholte & van Splunteren, 2007).
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In het onderzoek wordt draagvlak gecreëerd bij orthopedagoog en opdrachtgever dhr. G. Peeters door één keer
in de twee weken in gesprek te gaan en de vorderingen van het onderzoek te bespreken. Vooraf wordt de
laatste versie van het verslag verstuurd of een agenda van de onderwerpen voor het gesprek doorgemaild.
Tijdens het gesprek wordt de feedback op het verslag besproken en/of nieuwe stappen om te ondernemen.
Tussentijds is de mogelijkheid er om vorderingen te bespreken via de mail.
Bij de medewerkers is draagvlak gecreërd door de medewerkers in te lichten over het onderzoek, de vraag
vanuit Kentalis toe te lichten en ons daarin voor te stellen. Negen medewerkers van de behandelgroepen vullen
een enquête in en er wordt gebruik gemaakt van hun expertise op het gebied van autisme en de jongeren van
Kentalis. Hierdoor hebben medewerkers een bijdrage aan het onderzoek.
De orthopedagogen en/of psychologen van Kentalis, GGzE, Lunet zorg en De Combinatie zijn geïnformeerd via
een kennismakingsbrief over het onderwerp en waarin wij ons voorstellen.
Zij worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen zodat er goed aangesloten kan worden aan de
behoeften van de orthopedagogen en/of psychologen en hun mening en visies meegenomen kunnen worden.
Er wordt draagvlak gecreëerd bij de jongeren door hen te betrekken bij het onderzoek door middel van een
enquête. Voorafgaand aan het onderzoek krijgen zij een visualisatie waardoor zij weten wie de enquête af zal
nemen, wanneer en hoe laat dit zal zijn. Dit vergroot de motivatie van de jongeren en maakt ze nieuwschierig.
Door de jongeren te betrekken bij de voorbereiding van een festivaldag is er veel dialoog mogelijk met de
jongeren en blijft het onderwerp besproken.
Tussendoor worden de betrokkenen op de hoogte gehouden door belangrijke ontwikkelingen en
veranderingen door te mailen.
In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksvraag en de doelstelling duidelijk geworden en is er per
onderzoeksdoelgroep beschreven hoe dit onderzocht zal worden. In het volgende hoofdstuk wordt de methode
van verwerking van de onderzoeksresultaten beschreven.

4.

Verwerking van gegevens

4.1 Ordening en interpretatie van onderzoeksuitkomsten
Hieronder wordt per onderzoeksgroep aangegeven hoe de resultaten uit het onderzoek verwerkt zullen
worden.
Enquête
Jongeren
De enquête is samen met de jongeren afgenomen. Zowel de schaal- als gesloten vragen zijn kwantitatief
verwerkt door middel van het internetprogramma ‘Thesis tools’. Dit programma maakt gebruik van het
automatisch registreren van de resultaten en maakt daar grafieken van.
Medewerkers
De enquête van de medewerkers is online verstuurd, waardoor de resultaten door middel van ‘Thesis tools’
direct konden worden omgezet in percentages en grafieken. De antwoorden op open vragen zijn weergegeven
onder de betreffende vraag (van Rixtel, n.b.).
De open vragen zijn verwerkt door samenvattingen te geven van de resultaten waarbij overeenkomsten en
verschillen weergegeven zijn. Hierbij is gekeken naar verschillen en overeenkomsten tussen de
onderzoeksgroep. Hieruit is geconcludeerd dat er geen verschillen te zien zijn in geslacht en ervaringsjaren
binnen de 24-uurs zorg.
Interview
Psychologen en orthopedagogen
Het interview onder de psychologen en orthopedagogen is verwerkt door middel van coderingen. In dit
onderzoek is er gekozen voor een axiale codering, waarbij belangrijke stukken informatie uit de transcriptie
gemarkeerd worden en verschillende fragmenten gelabeld worden.
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Gedurende axiaal coderen worden de volgende stappen genomen (Boeije, 2008):
1: bepaal of de codes de verzamelde gegevens voldoende dekken en creeër nieuwe codes als de verzamelde
data daartoe aanleiding geven.
2: ga bij elk fragment na of het goed is gecodeerd of dat het bij een andere code thuishoort.
3: beslis welke codes het meest geschikt zijn.
4: maak clusters van de codes die bij elkaar horen door hoofdcodes te onderscheiden van subcodes.
5: vergelijk fragmenten die bij een code zijn ondergebracht en kijk of er een voldoende gedetailleerde
beschrijving van de categorie is te geven op basis van die fragmenten.
6: spilts codes indien nodig, of voeg samen.
De codes zijn vervolgens in de resultaten weergegeven door middel van topics, waarbij de bevindingen uit deze
interviews vergeleken zijn met de resultaten verkregen uit de enquêtes van de medewerkers en het interview
van het VTB. In bijlage 5 staat de axiaal coderingslijst beschreven.
VTB
De informatie verkregen uit het interview met de coördinator van het VTB is allereerst gecodeerd zodat deze
vergeleken kon worden met de bevindingen uit de interviews met orthopedagogen en psychologen. Vervolgens
is de verkregen informatie samengevat en verwerkt in de resultaten.
Eindhoven365
De informatie verkregen uit het mailcontact en telefonische gesprekken met Eindhoven365 zijn kwalitatief
verwerkt door middel van samenvattingen van de resultaten.
De contactpersoon mevr. Berkvens (EHV365) heeft vragen met betrekking tot een festivaldag beantwoord. De
informatie verkregen uit deze onderzoeksmethoden is kwalitatief verwerkt door middel van een samenvatting
van de resultaten.
Deskresearch
De verkregen informatie uit het literatuuronderzoek is gebruikt om de resultaten te onderbouwen. Ook in de
conclusie is gebruik gemaakt van onderbouwingen vanuit de literatuur.
In het volgende hoofdstuk worden de gevonden resultaten per deelvraag beschreven. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen praktijkonderzoek en literatuuronderzoek.

5.

Resultaten

5.1 Deelvraag 1: Met welke kenmerken van autisme moet rekening gehouden worden bij de invulling en
de organisatie van een festivaldag voor jongeren met autisme?
Voor deze deelvraag zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers van Kentalis, orthopedagogen en
psychologen van Kentalis, GGzE, Lunet zorg en De Combinatie en heeft er een interview plaatsgevonden met de
coördinator van het VTB. Aan de hand van het coderen zijn er een aantal topics naar voren gekomen die
hieronder beschreven staan. In bijlage 5 staat de gehele axiale coderingslijst beschreven.
5.1.1 DUIDELIJKHEID
Voorspelbaarheid
Praktijkonderzoek
Orthopedagogen en psychologen
De vier geïnterviewde psychologen en orthopedagogen geven op de vraag: “Met welke kenmerken horend bij
autisme wordt er rekening gehouden bij het uitvoeren van activiteiten binnen de instelling?” unaniem aan dat
het erg belangrijk is dat vooraf alle verwachtingen duidelijk gemaakt worden aan de jongeren. Hierbij komt
naar voren dat het belangrijk is dat vooraf een duidelijk programma is opgesteld voor elke jongere waarin
beschreven staat welke activiteiten er plaats zullen vinden op de festivaldag en waarbij beschreven staat wat
de taak voor de jongere hierin zal zijn.
Een psycholoog van de GGzE geeft over voorspelbaarheid het volgende aan: “Het is belangrijk dat er vooraf een
duidelijk programma (schema) wordt opgesteld, zodat de jongeren duidelijk weten wat er van hen verwacht
wordt.” De psycholoog van De Combinatie en de orthopedagoog van Lunet zorg benadrukken daarnaast het
aspect van visualisatie. De psycholoog van De Combinatie maakt daarbij de opmerking dat het voor de jongeren
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duidelijk moet zijn wat ze kunnen doen bij overprikkeling; wat er van hen verwacht wordt, wat de afspraken
zijn en waar ze vaste begeleiders kunnen vinden.
Door vooraf het programma op te stellen weten jongeren waar ze aan toe zijn, hierdoor ontstaat er
duidelijkheid en voorspelbaarheid. De reden hiervoor berust op het feit dat jongeren met autisme angstig zijn
voor het onbekende, aldus de gegevens uit de interviews.
Daarnaast geeft de orthopedagoog van Kentalis aan dat het begrip ‘festival’ erg breed is waardoor het mogelijk
ook onvoorspelbaar is voor de jongeren. Voor de jongeren van Kentalis is juist belangrijk dat zij vooraf weten
wat ze kunnen verwachten en dit is lastig als je een dergelijk onduidelijk begrip als festival gebruikt, aldus de
orthopedagoog. De orthopedagoog geeft het advies om een begrip te kiezen dat laat zien wat er te doen zal
zijn op het ‘festival’. Daarbij kan eventueel uitleg gegeven worden van de activiteiten met betrekking tot dit
begrip.
VTB
De coördinator van het VTB organiseert diverse activiteiten voor de jongeren van Kentalis. Gedurende het
interview heeft ze veel informatie gegeven over de belangrijke aspecten bij het organiseren van een activiteit.
Over voorspelbaarheid geeft ze het volgende aan gedurende het interview: “Tot een beperkt deel kun je de
jongeren mee laten denken over het programma, maar je moet het echt kaderen voor ze. Vooraf vertellen wat
je doet en hoe je het doet, zodat de verwachtingen voor ze duidelijk zijn. Ook bij de uitvoering van een festival
zal het noodzakelijk zijn om vooraf een programma te hebben met daarin wat je gaat doen, wat de jongeren
gaan doen en wat je van ze verwacht. Het moet vooraf voorspelbaar voor de jongeren zijn.”
Medewerkers
Op de vraag of het belangrijk is dat jongeren
vooraf een programma hebben met exact de
activiteiten erin beschreven geven vijf van de
negen respondenten (55,56%) aan dat het
heel erg belangrijk is dat de jongeren vooraf
een programma hebben. Drie respondenten
(33,33%) geven aan dat het erg belangrijk is dat de jongeren vooraf een programma hebben. Eén respondent
(11,11%) geeft aan dat het niet echt belangrijk is dat vooraf het programma kenbaar is voor de jongeren. In
totaal zijn negen respondenten in de veronderstelling dat de jongeren vooraf het programma moeten weten,
dit is 88,89%.
Literatuuronderzoek
In de theorie is terug te vinden dat doordat er in de maatschappij veel onbekende situaties zijn, het voor
jongeren met autisme lastig is om deel te nemen aan reguliere activiteiten. Doordat jongeren met autisme de
wereld op een andere manier waarnemen, denken deze jongeren ook anders. Volgens de theorie van centrale
coherentie zijn mensen met autisme niet goed in staat om losse prikkels samen te voegen tot een geheel.
Noodgedwongen concentreren ze zich op details en hebben daardoor geen oog voor de bredere context.
Mensen met autisme zien een situatie meer als een verzameling van feiten, als een opsomming van losse
puzzelstukjes, zonder daar betekenis aan te geven. Hierdoor verliezen ze vaak het overzicht en raken ze in
paniek (de Bruin, 2008). Jongeren met autisme slagen er zelf niet in om duidelijkheid te creëren of te zien,
omdat ze cognitieve ordeningsmogelijkheden missen, waardoor het erg belangrijk is dat anderen duidelijkheid
voor ze creëren. De jongeren zijn niet in staat om belangrijke signalen te onderscheiden van onbelangrijke
signalen, waardoor zij de wereld om hen heen vaak ervaren als chaotisch. In reactie hierop krijgen veel
jongeren met autisme driftbuien, slaan ze dicht of klampen ze zich vast aan eigen rituelen. Ze gaan op zoek
naar zekerheid en veiligheid, begeleiding en duidelijkheid kunnen dit bieden (van der Velde, 2004).
Structuur van de dag en activiteiten
Praktijkonderzoek
Orthopedagogen en psychologen
Gedurende de interviews is naar voren gekomen dat het belangrijk is om de dag voor de jongeren te
structureren. Hiermee wordt bedoeld dat het programma en de opdrachten gestructureerd zijn, bijvoorbeeld
door middel van een stappenplan. De orthopedagoog van Kentalis geeft gedurende het gesprek het volgende
aan: “Er zit veel tussen structureren en niks structureren. Als je de jongeren heel veel vrije ruimte geeft, kan het
heel druk worden in een bepaalde ruimte waardoor de jongeren moeten wachten. Hierdoor kunnen conflicten
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ontstaan.” Daarbij maakt de psycholoog van de GGzE de volgende opmerking: “Veel jongeren met autisme
hebben moeite om hun eigen tijd in te vullen en kunnen moeilijk zelfstandig een planning voor zichzelf maken.
Wij zouden bijvoorbeeld denken: we gaan eerst naar die band luisteren en daarna naar die ruimte/of tent, maar
voor de jongeren van de GGzE is dit erg lastig.”
Zoals onder voorspelbaarheid beschreven staat, is het voor de jongeren belangrijk dat ze vooraf weten welke
opdrachten. Het verduidelijken van de opdrachten wordt ondersteund door middel van visualisaties. Zo geven
alle vier de instellingen aan dat ze gebruik maken van het wie, wat, waar, wanneer en hoe. De orthopedagoog
van Kentalis vertelt hier het volgende over: “Het is belangrijk dat er gewerkt wordt met concrete opdrachten
waarbij het voor de jongeren duidelijk is welke activiteit er plaatsvindt en wat deze activiteit inhoudt.”
VTB
De coördinator van de activiteitenbegeleiding van Kentalis vertelt uitgebreid over de mogelijkheden van de
jongeren gedurende de activiteiten. Ze zegt hier het volgende over: “Je zegt altijd jongeren met autisme
houden niet van gezelligheid en vrije situaties. Maar binnen bepaalde kaders kan dat wel. Ze kunnen aan tafel
komen zitten en van te voren krijgen ze een inschrijfformulier. Ze weten waar ze zich op inschrijven en weten de
opbouw van de activiteit. Er staat een voorbeeld op het blaadje met daarbij hoelang de activiteit duurt, wat de
jongeren gaan maken en hoe dit eruit zal zien. Ze mogen er zijn zonder dat ze iets moeten. De spullen liggen er,
als ze geen zin hebben of ze willen het niet oranje maken dan mogen ze het paars maken of ze maken het niet.
De jongeren gaan er naar toe maar ze kunnen zich ook weer afmelden. Als ze er zijn, zijn ze vrijblijvend in wat ze
doen. Dat vinden de jongeren fijn.”
Medewerkers
Uit de enquêtes komt naar voren dat het
belangrijk is dat er duidelijke en concrete
opdrachten gegeven worden. Vier van de acht
respondenten (50%) geven aan dat het heel erg
belangrijk is dat er duidelijke/concrete
opdrachten zijn. Drie respondenten (37,5%)
geven aan dat het erg belangrijk is dat elke activiteit een concrete opdracht heeft. Tot slot geeft één
respondent (12,5%)aan dat het niet echt belangrijk is voor de jongeren van zijn/haar groep.
Daarnaast is in de enquête de vraag gesteld hoe
belangrijk het is dat de jongeren zich vooraf in
schrijven op een activiteit. Vijf van de negen
respondenten (55,56%) geven aan dat het voor
de jongeren van hun groep heel erg belangrijk is.
Drie respondenten (33,33%) geven aan dat het
erg belangrijk is, één respondent (11,11%) geeft
aan dat het niet echt belangrijk is voor de jongeren van hun groep en één respondent geeft aan dat dit niet
echt belangrijk is.
Literatuuronderzoek
Jongeren met autisme vinden het lastig hun eigen tijd in te delen omdat ze problemen ervaren op het gebied
van plannen en organiseren. De problemen op het gebied van plannen en organiseren worden mede verklaard
vanuit het feit dat jongeren met autisme moeite hebben om samenhang te zien. Deze problemen worden
verklaard vanuit de executieve functies van jongeren met autisme. Executieve functies zijn alle vaardigheden
die nodig zijn om stap voor stap en doelgericht te werken (de Bruin, 2008).
Bij een festival kan er structuur geboden worden op drie gebieden, namelijk: structuur in ruimte, tijd en
activiteit (Baltussen, Clijsen, Leenders, Hansen en Wilde, 2004).
Structuur in ruimte
Voor jongeren met autisme wordt een ruimte vaak onoverzichtelijk ervaren waardoor jongeren zich niet veilig
voelen.
Een jongere met autisme is snel overprikkeld en heeft belang bij een ruimte met zo weinig mogelijk prikkels die
afleiden of zelfs angst kunnen oproepen. Daarnaast is het belangrijk dat er gezorgd wordt voor duidelijkheid en
herkenbaarheid. Dit kan door middel van pictogrammen, pijltjes en plattegronden. Daarnaast kan er
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duidelijkheid gecreëerd worden door vaste hoeken in te richten voor bepaalde activiteiten. De functie van die
hoek kan met foto’s of pictogrammen gevisualiseerd worden (Baltussen, Clijsen, Leenders, Hansen en Wilde,
2004).
Structuur in tijd
Jongeren met autisme hebben weinig greep op de tijd: zij overzien niet wat er op een dag gebeurt. Het is
belangrijk dat de begin- en eindtijd bekend is en dat termen als 'even', 'straks' etc. vermeden worden.
Daarnaast is het voor veel jongeren met autisme belangrijk om een dagoverzicht te hebben met daarop de
begin- en eindtijd van een activiteit. Eventueel kan dit overzicht visueel ondersteund worden met foto’s en/of
pictogrammen. De begeleider spreekt het programma met de jongeren door. Steeds als een activiteit afgelopen
is en een nieuwe activiteit begint, geeft de begeleider dit duidelijk aan op het programma. Door jongeren te
betrekken bij het opstellen en invullen van het programma leren zij zelf ordening aan te brengen en activiteiten
te plannen. Tot slot kunnen kinderen met autisme moeilijk omgaan met veranderingen. Onaangekondigde
veranderingen roepen veel stress en onrust op. Natuurlijk kunnen veranderingen in een vast programma
voorkomen, maar hierbij is het belangrijk dat vooraf de verandering in het programma aan aangekondigd
wordt. Hierbij bespreekt de begeleiding met de jongeren wat er gaat gebeuren en wat er van de jongeren
verwacht wordt (Baltussen, Clijsen, Leenders, Hansen en Wilde, 2004).
Structuur in activiteiten
Jongeren met autisme hebben, zoals eerder beschreven, moeite met het organiseren en plannen van
activiteiten. Daarom is het belangrijk dat het voor de jongeren duidelijk is waar ze met een activiteit moeten
beginnen, wat af moet zijn, wanneer het af moet zijn en wat ze moeten doen als ze klaar zijn. Daarbij is het
belangrijk dat de jongeren niet meteen een lange, complexe opdracht krijgen. Door een korte en duidelijke
instructie en benodigde materialen klaar te leggen hebben de jongeren structuur en duidelijkheid. Daarnaast is
het voor jongeren met autisme moeilijk met 'lege' momenten om te gaan. Jongeren hebben alternatieve
activiteiten nodig als ze klaar zijn, zodat ze zich niet gaan vervelen. Tot slot is het belangrijk om de overgang
tussen de activiteiten goed te structureren, omdat een snelle opvolging van activiteiten niet wenselijk voor de
jongeren is. Jongeren met autisme hebben doorgaans moeite met het omschakelen van de ene activiteit naar
de andere en verliezen snel het overzicht (Baltussen, Clijsen, Leenders, Hansen en Wilde, 2004).
5.1.2 KENMERKEN VAN DE JONGEREN
Motivatie
Praktijkonderzoek
Orthopedagogen en psychologen
De orthopedagoog van Kentalis geeft aan dat het bij de jongeren van Kentalis vaak ontbreekt aan motivatie. De
orthopedagoog zegt hier het volgende over: “Het ontbreekt vaak aan motivatie. De jongeren komen dan niet
naar een activiteit, omdat ze geen zin hebben. Op het moment dat begeleiders de jongeren enthousiasmeren zie
je dat er meer jongeren deelnemen aan activiteiten. Het is erg belangrijk dat de medewerkers de jongeren
enthousiast maken zodat ze deel willen nemen aan een festival.” De psycholoog van De Combinatie sluit hierbij
aan en geeft aan dat de jongeren waarschijnlijk gemotiveerder raken op het moment dat er erg goed rekening
wordt gehouden met de mogelijkheden van de jongeren. De psycholoog van de GGzE geeft tot slot aan dat de
jongeren ook veel begeleiding nodig hebben willen ze gemotiveerd raken voor een activiteit. Als de jongeren
een activiteit vaker hebben uitgevoerd, krijgen ze meer zelfvertrouwen en worden ze gemotiveerder.
VTB
Bij het VTB ervaart de coördinator dat de jongeren gemotiveerd zijn voor de activiteiten. Dit berust aldus haar
op het feit dat ze weten wat ze kunnen verwachten en zelf aan kunnen geven wat ze willen doen. Wil de
jongere de geplande activiteit niet uitvoeren, mag hij/zij deze vervangen door een zelf bedachte activiteit. Alles
binnen het VTB is vrijblijvend. De coördinator concludeert het volgende: “Ze mogen er zijn zonder dat ze iets
moeten. De spullen liggen er, als je geen zin hebt hoef je het niet te maken. Het is altijd goed. Je gaat er naar toe
maar je kunt je ook weer afmelden en als je er bent is het vrijblijvend wat je wel en niet doet. Dat vinden de
jongeren fijn. Ook kennen de jongeren mij. Ze komen naar me toe en vertellen als ze een idee hebben. Ik probeer
het idee dat concreet te maken zodat we het ook echt kunnen uitvoeren. Hier hebben ze mijn hulp voor nodig.”

19

Step Autside
Literatuuronderzoek
Binnen motivatie is er een onderscheid te maken tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Intrinsieke
motivatie is motivatie die vanuit de persoon zelf komt en waarbij zonder tussenkomst van andere personen of
factoren wordt gehandeld. Bij extrinsieke motivatie worden personen aangezet tot werken door personen
buiten henzelf, ze worden van buitenaf geprikkeld. Extrinsieke motivatie kan uiteindelijk leiden tot intrinsieke
motivatie (Vinke & Schokker, 2001).
Jongeren met autisme hebben minder intrinsieke motivatie. Bij jongeren met autisme is het belangrijk dat
anderen een plan maken over hoe ze een taak aan moeten pakken. Jongeren met autisme willen een concreet
doel hebben en een concrete beloning, dit zet ze aan tot werken en houdt ze gefocused op het werk.
Gevoelens of overtuigingen die bij andere jongeren motiverend kunnen werken, kunnen jongeren met autisme
niet motiveren. Jongeren met autisme hebben geen overzicht waardoor ze niet weten hoe ze naar hun
einddoel moeten werken (Dhr. LeoKannerhuis, 2013). Hiervoor hebben ze hulp nodig van begeleiders.
Aansluiten bij mogelijkheden
Praktijkonderzoek
Orthopedagogen en psychologen
Gedurende de verschillende interviews is unaniem naar voren gekomen dat het erg belangrijk is om goed aan
te sluiten bij de mogelijkheden van de jongeren. Om een festivaldag succesvol te laten verlopen is het van
belang om goed te kijken naar de (on)mogelijkheden van de jongeren. Het is erg belangrijk dat het een
positieve ervaring is voor de jongeren. Dit bevestigt de orthopedagoog van Kentalis: “Het is belangrijk dat het
voor de jongeren een positieve ervaring wordt. Je kunt het natuurlijk nooit voor iedereen goed doen, maar zodra
het voor een jongere een negatieve ervaring is, zal hij niet snel meer deelnemen aan een dergelijke activiteit. Hij
zal heel erg lang deze negatieve ervaring in zijn hoofd houden en dit zou erg jammer zijn.”
De psycholoog van de GGzE geeft het volgende aan over de mogelijkheden van de jongeren: “Veel jongeren
met autisme ervaren problemen op verschillende gebieden. Zo missen de jongeren vaak vaardigheden op
sociaal gebied, waardoor contact moeizaam verloopt. Ze hebben vaak moeite sociale situaties goed te
interpreteren, waardoor zij grapjes vaak verkeerd opvatten of in conflict komen met andere jongeren.” Zij geeft
daarbij aan dat het belangrijk is om het contact tussen jongeren te begeleiden. Daarnaast geeft de psycholoog
van de GGzE aan dat het belangrijk is dat er een prikkelarme ruimte is voor de jongeren: “Sommige jongeren
raken overprikkeld door de spanning of de drukte. Het is belangrijk dat er een prikkelarme en rustige ruimte is,
waar zij zich bij overprikkeling even kunnen terugtrekken als time-out.”
De orthopedagoog van Lunet zorg ervaart bij activiteiten voornamelijk problemen bij de emotieregulatie van de
jongeren. Ze vertelt hier het volgende over: “Als een activiteit niet lukt doordat het bijvoorbeeld druk is, anders
verloopt dan vooraf verwacht of als er te weinig begeleiding is, reageren de jongeren vaak door boos weg te
lopen. Het is lastig om hier dan met de jongeren over te praten. Soms willen ze in de toekomst dan ook niet
meer naar de activiteit gaan.” De orthopedagoog van Lunet zorg geeft aan dat de festivaldag voornamelijk
gericht zal moeten zijn op jongeren met autisme met een normale intelligentie: “Zeker de jongeren die een
hogere intelligentie hebben in combinatie met autisme, zullen dit een leuk initiatief vinden. Ik denk dat ze hier
zeker deel aan zouden willen nemen. Wel is het erg belangrijk dat je goed aansluit bij de mogelijkheden van de
jongeren.”
VTB
De jongeren van Kentalis hebben naast autisme ook een communicatieprobleem, waardoor zij minder goed in
staat zijn om gesprekken aan te gaan met andere jongeren. Gedurende activiteiten binnen het VTB ervaart de
coördinator dat het contact tussen jongeren vaak goed verloopt, maar zodra ze elkaar op een ander moment
tegen komen gaat het vaak mis. Ze vertelt hier het volgende over: “Binnen de knutselclub zijn bijvoorbeeld
regels en afspraken. Je ziet dan ook dat het contact goed verloopt. Zodra ze elkaar buiten tegen komen gaat het
fout. Daar is het te vrij voor ze. Er zijn geen regels en ze weten niet wat ze kunnen verwachten. Ook bij de
knutselclub zie je dat ze alleen contact zoeken met elkaar als het rustig is. Als het allemaal druk, druk, druk is
zijn ze meer op zichzelf gericht en maken ze gewoon de opdracht. Daarnaast is samenwerken heel lastig voor ze.
Wij geven ze dan vaak individuele afspraken waardoor ze de opdracht wel samen kunnen uitvoeren, maar hier is
dus wel aansturing van begeleiders voor nodig.”
De coördinator van het VTB ziet de jongeren voornamelijk boos en/of verdrietig worden als er een
competitiestrijd is. De jongeren willen dan per se winnen waardoor er conflicten ontstaan. Voor de jongeren is
het op zo’n moment lastig om met hun emoties om te gaan. Hiervoor hebben ze hulp nodig van begeleiders. De
coördinator voegt hieraan toe dat zij niet heeft meegemaakt dat een jongere echt agressief is geworden tijdens
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een activiteit. Met uitzondering van voetbal, waar het wel ooit voorkomt. Competitie gedrag kan hier een rol in
spelen. Op die momenten is het belangrijk dat begeleiders één op één begeleiding bieden en de jongeren
stimuleren om door te gaan met de activiteit.
Literatuuronderzoek
Uit de interviews is gebleken dat de jongeren van Kentalis, GGzE, De Combinatie en Lunet zorg gedurende
sociale activiteiten voornamelijk problemen ervaren op de volgende gebieden: communicatie,
prikkelverwerking en omgaan met emoties, waardoor er gekozen is om deze aspecten te onderzoeken door
middel van literatuuronderzoek.
Mogelijkheden met betrekking tot communicatie met anderen
Natuurlijke communicatie bestaat uit verschillende elementen zoals: woorden, gebaren, gezichtsuitdrukkingen,
lichaamstaal en intonatie van de stem. Bij jongeren met autisme ontstaan er problemen op verschillende
gebieden. Door het beperkte inzicht in het eigen en andermans innerlijk, en doordat jongeren met autisme het
grote geheel vaak niet kunnen overzien ontstaan er vaak problemen in communicatie met anderen. Daarbij is
het opvallend omdat jongeren met autisme communiceren vanuit ‘ik’, waardoor er minder wederkerigheid is in
een gesprek. Dit ontstaat voornamelijk omdat jongeren met autisme moeilijk op anderen kunnen afstemmen.
Door de beperkte theory of mind (verplaatsen in het perspectief van de ander) begrijpen jongeren met autisme
het gedrag van mensen om hen heen niet en kunnen het daardoor niet voorspellen wat er gaat gebeuren.
Hierdoor is het voor deze jongeren lastiger om vriendschappen te sluiten en te onderhouden. Door deze
beperkingen is het noodzakelijk dat contact zoveel mogelijk gestuurd wordt door begeleiders. (de Bruin, 2008).
Prikkel- en informatie verwerking
Veel jongeren met autisme hebben problemen in de prikkelverwerking. Dit probleem wordt vermoedelijk
veroorzaakt door een stoornis in de hersenfuncties. Deze problemen kunnen zich uiten in een sterke over- of
onder gevoeligheid voor prikkels. Prikkels worden op een andere wijze beleefd en verwerkt dan bij jongeren
met een normale ontwikkeling. De meeste mensen met autisme zijn voornamelijk overgevoelig voor licht en
geluid. Geluiden die voor mensen met een normale ontwikkeling bijna onhoorbaar zijn, kunnen voor jongeren
met autisme heel storend zijn (Zeevalking, 2000).
Daarnaast wordt de informatie die de jongeren ontvangen op een andere manier verwerkt dan bij jongeren
met een normale ontwikkeling. Jongeren met autisme verwerken informatie systematisch, waardoor de
jongeren moeite hebben om het overzicht te zien (de Bruin, 2008).
Omgaan met emoties
Jongeren met autisme hebben moeite met het herkennen van eigen en andermans emoties. Door de
gebrekkige ‘ theory of mind’ hebben ze weinig zicht op andermans wensen, behoeften, meningen en
gevoelens. Daarnaast uiten jongeren met autisme hun emoties anders dan jongeren met een normale
ontwikkeling. Sommige jongeren kunnen nauwelijks of alleen op een zeer extreme manier reageren. Ook in
gesprek met anderen hebben jongeren met autisme moeite zicht te verplaatsen in een ander en kunnen
daardoor beperkt rekening houden met een ander (de Bruin, 2008).
5.1.3 BEGELEIDING
Voorbereiding van jongeren op de festivaldag
Praktijkonderzoek
Orthopedagogen en psychologen
Bij de voorbereiding horen de activiteiten die voor de festivaldag gedaan moeten worden en het inlichten van
alle jongeren voor de festivaldag. De voorbereiding bij de activiteiten staat beschreven onder deelvraag 5. Het
voorbereiden van alle jongeren op de festivaldag is van groot belang. De orthopedagoog van Kentalis zegt
hierover: “Het is belangrijk om jongeren voor te bereiden volgens de wie, wat, waar, wanneer en hoe. Door
middel van internet en filmpjes kunnen ze een beeld scheppen en weten ze wat ze ongeveer kunnen
verwachten.” Bij de GGzE hebben ze ook ervaren dat activiteiten beter verlopen op het moment dat de
jongeren voorbereid worden: “Activiteiten worden voorbesproken zodat jongeren vaardigheden kunnen
toepassen in de praktijk, zoals leren hoe zij een gesprek met een onbekende aan kunnen gaan.”
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VTB
De coördinator van de VTB heeft beschreven hoe de jongeren worden voorbereid op activiteiten. Minimaal één
à twee weken voor de activiteit stuurt de coördinator een formulier naar alle behandelgroepen waarop de
jongeren zich kunnen opgeven voor een activiteit. Op dit formulier staat een afbeelding van datgene wat ze
gaan doen en een beschrijving in de vorm van wie, wat, waar, wanneer en hoe. Deze formulieren worden
ingevuld en teruggestuurd. Daarnaast hangen de behandelgroepen deze op voor de jongeren, zodat ze eraan
worden herinnerd. De coördinator geeft aan: “Deze methode werkt effectief en jongeren weten waar ze aan toe
zijn.”
Medewerkers
Aan de medewerkers is gevraagd of het voor
de jongeren op hun groep belangrijk is als de
festivaldag voor besproken wordt. Hier
komen duidelijke resultaten naar voren. Zes
van de negen respondenten (66,67%) geven
aan dat het heel erg belangrijk is dat de
festivaldag wordt besproken en drie
respondenten (33,33%) vinden het erg belangrijk.
Literatuuronderzoek
Begeleiden en voorbereiden van jongeren bij activiteiten is belangrijk vanuit het praktijkonderzoek. Hoewel het
per jongere zal verschillen, is de aanpak in de basis hetzelfde: een directieve, gestructureerde aanpak met
maximale voorspelbaarheid, continuïteit en individuele aandacht (Gijsbers & Beenackers, 2007). Een goede
voorbereiding door middel van concrete aanwijzingen en handvatten zorgt voor een veilig gevoel bij een
jongere (Didden & Huskens, 2008). De voorspelbaarheid kan geboden worden bij de voorbereiding van
jongeren op activiteiten, door ze op de hoogte te brengen en de structuur van de dag duidelijk te maken
(Rigter, 2010). Dit sluit aan bij de beschrijvingen van voorspelbaarheid en structuur.
Op de festivaldag
Praktijkonderzoek
Orthopedagogen en psychologen
Uit de interviews met de orthopedagogen en psychologen komt naar voren dat de begeleiding op de
festivaldag belangrijk is voor het slagen van het evenement. De psycholoog van De Combinatie zegt dat:
“Jongeren moeten vaste afspraken hebben met de begeleiding over de structuur van de dag en de jongeren
moeten weten waar ze de begeleiders kunnen vinden als dat nodig is.” Om veiligheid van de jongeren te kunnen
waarborgen is dit volgens de orthopedagoog belangrijk: “Het is belangrijk voor sommige jongeren dat er
bekende begeleiders meegaan, zodat ze direct kunnen ingrijpen als er iets is of waar de jongeren altijd terecht
kunnen.”
Op een festivaldag moeten de begeleiders meegaan en met de jongeren een punt afspreken waar ze terecht
kunnen als ze hulp nodig hebben of een vraag willen stellen aan hun eigen begeleider. Dit kan ook belangrijk
zijn als de jongeren in groepjes naar een festival gaan.
Medewerkers
In de enquête van de medewerkers wordt
gevraagd of medewerkers een steentje willen
bijdragen op de festivaldag. Zeven van de
negen respondenten (77,78%) geven aan dat
ze als begeleider aanwezig zouden willen zijn
voor jongeren van hun eigen groep op de
festivaldag. Eén respondent (11,11%) geeft
aan als vrijwilliger te willen helpen op de
festivaldag en één respondent wil niet helpen. Eén andere respondent (11,11%) heeft aangegeven naast het
helpen op de festivaldag, ook bij de voorbereiding te willen helpen.
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Uit de interviews met orthopedagogen
en psychologen is naar voren gekomen
dat op het moment dat begeleiders
meegaan naar de festivaldag het
belangrijk is dat begeleiders op een
vaste plek staan, zodat de jongeren
weten waar ze terecht kunnen. De
medewerkers zijn het hier grotendeels
mee eens. Drie respondenten (33,33%) geven aan dat ze dit heel erg belangrijk vinden en er zijn drie
respondenten (33,33%) die het erg belangrijk vinden. Eén respondent (11,11%) vindt het niet echt belangrijk
dat er een vaste plek wordt afgesproken en twee respondenten (22,22%) vinden het redelijk belangrijk.
Literatuuronderzoek
Jongeren met autisme hebben behoefte aan houvast en begeleiding kan dit bieden. Hierbij is wederzijds
vertrouwen de basis van de begeleiding. Als er geen vertrouwen is op de talenten en de kracht van de ander,
kan er hooguit worden bereikt dat de ander je volgt in jouw doelen. De begeleiding zorgt mede ervoor dat de
jongeren zich veilig voelen en dat ze activiteiten durven te ondernemen (Gijsbers & Beenackers, 2007).
Een van de bekendste en meest onderzochte methode voor een benadering om communicatie te stimuleren is
het TEACCH programma. Dit staat voor: Treatment and Education for Autistic Children and Children with
Communicative Handicaps. De kern van deze methode is het structureren van de ruimte, de tijd, taken en
gebruik maken van visuele ondersteuning om de communicatie te ondersteunen (Frith, 2009).
Na de festivaldag
Praktijkonderzoek
Orthopedagogen en psychologen
Over het evalueren van een festivaldag met de jongeren zegt de orthopedagoog van Kentalis: “Je kunt sociale
media gebruiken om de jongeren een evaluatie te laten invullen. Als het visueel voor ze is, vinden ze het leuker
om te doen. Bijvoorbeeld: bij de uitgang van een festivaldag kun je een scherm ophangen met de vraag hoe ze
een festivaldag vonden. Door het meteen visueel te laten zien wat iedereen vind, spreekt het de jongeren meer
aan.” Begeleiding kan na de festivaldag met de jongeren in gesprek wat ze vinden en wat ze anders zouden
willen. De orthopedagoog van Lunet zorg beschrijft: “Door samen met de jongeren een enquête in te vullen,
wordt duidelijk wat ze ervan vonden en wat er verbeterd moet worden. Dan voelen jongeren zich ook gehoord.”
Medewerkers
Aan de medewerkers is gevraagd hoe
belangrijk het is om de festivaldag na te
bespreken met de jongeren. Vijf van de
negen respondenten (55,56%) geven aan
dat het erg belangrijk is en vier
respondenten (44,44%) zeggen dat het heel
belangrijk is met de jongeren in gesprek te
gaan over hoe ze de festivaldag hebben ervaren.
Literatuuronderzoek
Gedurende de nabespreking is het belangrijk aan te sluiten bij de oplossingsgerichte benadering. Deze
benadering richt zich op wat er goed gaat en niet of wat er niet goed ging. In plaats van dat begeleiding gericht
is op de beperkingen wordt er juist de focus gelegd op de sterke kanten waarover de jongere beschikt en
worden de eigen talenten aangesproken. Een oplossingsgerichte benadering kan maken dat de jongeren met
autisme zich gehoord voelen doordat de begeleider hun kijk en inzichten waardeert (Schrurs, 2009).
Stimuleren
Praktijkonderzoek
Orthopedagogen en psychologen
De orthopedagogen van de verschillende instellingen zijn het unaniem eens dat het stimuleren van de jongeren
een belangrijk aspect is waar de begeleiding zich op moet richten. De orthopedagoog van Kentalis geeft aan:
“Begeleiders hebben een mega-voorbeeldfunctie: alles wat je uitstraalt breng je over op de jongeren. Dus als je
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zelf enthousiast bent, worden de jongeren ook enthousiaster. Als je negatiever of minder enthousiast reageert,
heeft dit ook invloed.” Dit kan gelden bij het voorbereiden van de jongeren voor de festivaldag en voor op de
festivaldag zelf. De orthopedagogen en psychologen zijn het eens dat stimuleren een kernwoord is omdat het
jongeren kan motiveren om mee te doen met activiteiten zoals een festivaldag.
Het is voor alle jongeren verschillend hoe ze met nieuwe activiteiten omgaan en de psycholoog van de GGzE
zegt dat persoonlijke aandacht een grote rol speelt bij het stimuleren van de jongeren: “Het kan helpend zijn
wanneer de begeleider de situatie voor- en nabespreekt met een jongere om hem voor te bereiden en achteraf
te evalueren hoe de jongere het ervaren heeft.” Hierdoor wordt mogelijk de motivatie van jongeren vergroot.
Medewerkers
Zeven van de negen respondenten
(77,78%) geven aan met hun groep deel
te willen nemen aan de festivaldag, wat
belangrijk is om de jongeren te
stimuleren om te komen. Eén respondent
(11,11%) zou niet deelnemen met haar
groep en één respondent (11,11%) is van
mening dat het mogelijk teveel prikkels
oplevert voor de jongeren op haar groep.
Literatuuronderzoek
Zoals al is beschreven vinden veel jongeren het moeilijk om deel te nemen aan onbekende activiteiten en
hebben ze een duwtje in de rug nodig. Hierin is het stimuleren vanuit de begeleiders belangrijk.
Uit de literatuur komt dat het belangrijk is om jongeren te stimuleren om hun vrije tijd te vullen waarbij ze
sociale contacten kunnen aangaan (Vaessen, 2010). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat begeleiders deze rol op
zich nemen omdat jongeren het moeilijk vinden om het geheel te overzien en niet weten waar ze moeten
beginnen. Het is verstandig om de jongeren te betrekken in het proces van het zoeken naar een passende vrije
tijdsbesteding, om hen zo te stimuleren in hun ontwikkeling (Didden & Huskens, 2008).
Door enthousiast te vertellen over de festivaldag, worden jongeren mogelijk enthousiaster om er naar toe te
gaan. Een belangrijke invloed op het stimuleren van de jongeren is dat de activiteiten aansluiten bij de
behoeften van de jongeren, omdat ze hierdoor gemotiveerd zijn om naar een festivaldag te gaan (de Bruin,
2008).
5.1.4 VOORWAARDEN
Groepsgrootte
Praktijkonderzoek
Orthopedagogen en psychologen
Bij de organisatie van een festivaldag specifiek voor jongeren met autisme moet rekening worden gehouden
met de randvoorwaarden van autisme. Uit de interviews met de orthopedagogen en psychologen zijn een
aantal aspecten naar voren gekomen waar we rekening mee moeten houden. Deze werden bevestigd door de
medewerkers in de enquêtes. Alle orthopedagogen en psychologen gaven aan dat ze het idee van een festival
ondersteunden maar dat ze klein zouden beginnen: “Je kunt beter klein beginnen en een succeservaring creëren
voor de jongeren. Beter te veel begeleiding dan te weinig, omdat dit een invloed heeft op de ervaring van de
jongeren.”
De meningen zijn verdeeld over de groepsgrootte tijdens de festivaldag of dat de jongeren zelfstandig moeten
kunnen kiezen waar ze naar toe willen. De psycholoog van de GGzE zegt hierover: “Veel jongeren met autisme
kunnen moeilijk invulling geven aan hun vrije tijd, waardoor het ook moeilijk is zelfstandig sociale activiteiten te
initiëren of er aan deel te nemen.” Jongeren moeten vrij zijn om te kiezen wat ze willen doen, maar
daarentegen is het nodig om structuur te bieden zodat ze geen ruimte hebben om zich te gaan vervelen.
De ervaring binnen VTB-activiteiten bij Kentalis heeft uitgewezen dat grote groepen kunnen zorgen voor
overprikkeling van de jongeren. Hier is in de enquête voor medewerkers een vraag over gesteld.
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VTB
De ervaring van de coördinator is dat er bij de knutselclub weinig tot geen frustratie is bij de jongeren en dat
komt mede doordat de groep klein is. Hierdoor kun je iedereen aandacht geven en is het rustig in de ruimte. Dit
werkt goed en jongeren kunnen rustig werken.
Medewerkers
Uit de gesprekken met de orthopedagogen en
psychologen kwamen verschillende visies over
groepsgrootte naar voren. In de enquête van
de medewerkers is de vraag gesteld hoe groot
deze groepen moeten zijn als we ervoor
kiezen om de jongeren in te delen. Zes van de
negen respondenten (66,67) geven aan dat groepen van zes jongeren het meest gewenst is. Daarnaast geeft
één respondent (11,11) aan dat het afhankelijk is van de activiteit.
In de enquête is ook gevraagd naar de mening
van medewerkers over het aantal jongeren dat
per begeleider kan worden ingedeeld. Hierin
komt naar voren dat vier respondenten
(44,44%) ervoor stemmen dat er per
begeleider drie jongeren zijn. Drie
respondenten (33,33%) geven aan vier
jongeren per begeleider in te delen en twee
respondenten (22,22%) kiezen ervoor dat hun
jongeren zonder begeleiding naar de
festivaldag kunnen.
De activiteiten kunnen in groepen worden
georganiseerd maar het is belangrijk dat de
jongeren activiteiten ondernemen die ze zelf
leuk vinden om te doen. Het is mogelijk om de
groep aan te passen per activiteit of om deze
hetzelfde te houden voor de jongeren. Aan de
medewerkers is de stelling “De jongeren
voeren elke activiteit uit in dezelfde groep” gevraagd. Hier komt geen eenduidig antwoord uit. Er is één
respondent (11,11%) die het heel belangrijk vindt dat de jongeren in dezelfde groep elke activiteit uitvoeren.
Daarnaast vinden drie respondenten (33,33%) het erg belangrijk en drie andere respondenten (33,33%) het niet
echt belangrijk. Twee respondenten (22,22%) vinden het redelijk belangrijk. Hier komt niet duidelijk naar voren
dat de activiteiten in dezelfde groepen moeten worden uitgevoerd aldus de medewerkers.
Plattegrond
Praktijkonderzoek
Orthopedagogen en psychologen
Bij festivals worden vaak plattegronden gebruikt zodat mensen de weg naar en op het festivalterrein weten.
Ditzelfde geldt voor een festivaldag voor jongeren met autisme. De psycholoog van de GGzE bevestigt dit: “Het
kan helpend zijn wanneer de begeleider de route visueel voorlegt, zodat de jongere weet waar de activiteit
plaatsvindt.”
Medewerkers
In de enquête is bij de stelling “Een plattegrond
van de ruimtes zorgt voor duidelijkheid”
gevraagd naar de mening van de medewerkers.
Hierop hebben zes van de negen respondenten
aangegeven dat ze dit heel erg belangrijk
vinden. Twee respondenten (22,22%) reageren
met erg belangrijk en één respondent (11,11%)
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heeft aangegeven dit redelijk belangrijk te vinden. Een plattegrond geeft duidelijkheid aan de jongeren, maar
ook aan de medewerkers.
Bij een plattegrond voor jongeren met autisme is
het belangrijk om visueel duidelijk te maken waar
ze naartoe kunnen. Hierbij kunnen kleuren helpen.
Bij deze stelling komt er niet uit dat medewerkers
dit heel belangrijk vinden. Drie respondenten
(33,33%) geven aan dat ze een kleurenaanduiding
op het terrein redelijk belangrijk vinden.
Daarentegen geven twee respondenten (22,22%) aan dat ze het niet echt belangrijk vinden en één respondent
(11,11%) vindt het helemaal niet belangrijk. Drie respondenten (22,22%) vinden het wel belangrijker en twee
respondenten (22,22%) geven aan kleurenaanduiding heel erg belangrijk te vinden en één respondent (11,11%)
vindt het erg belangrijk.
Op de vraag of er een prikkelarme ruimte aanwezig
moet zijn op het terrein geven vier van de negen
respondenten (44,44%) aan dat het heel erg
belangrijk is dat er een prikkelarme ruimte
aanwezig is op het terrein zodat de jongeren zich
tussendoor terug kunnen trekken. Drie
respondenten (33,33%) geeft aan dat het erg belangrijk is en één respondent (11,11%) geeft aan dat het
redelijk belangrijk is. Tot slot geeft één respondent (11,11%) aan dat het voor de jongeren van haar groep niet
belangrijk is dat er een prikkelarme ruimte aanwezig is op het terrein.
Literatuuronderzoek
Bij jongeren met autisme is het belangrijk dat de communicatie duidelijk is. Het is vaak niet voldoende om
informatie alleen te vertellen maar het helpt jongeren met autisme als ze het visueel hebben. Hierdoor hoeven
ze informatie in taal niet te onthouden, maar kunnen ze een visualisatie terugpakken en zien wat de opdracht
of het programma was (Huskens & Didden, 2002). Het gebruik van kleuren in visualisaties kan een bijdrage
leveren aan de herkenbaarheid en helderheid voor de jongeren maar tegelijkertijd ook voor verwarring zorgen.
Het is belangrijk om de afweging te maken of het gebruik van kleuren noodzakelijk is of dat het eerder
misleidend kan werken voor de jongeren (de Rijdt, 2007).
In deze deelvraag zijn verschillende aspecten meegenomen vanuit de interviews met de orthopedagogen en
psychologen naar de enquêtes voor de medewerkers. De belangrijkste gegevens zijn dat er duidelijkheid moet
zijn voor de jongeren door middel van voorspelbaarheid en structuur van de dag. Jongeren moeten weten waar
ze aan toe zijn als ze naar een festivaldag gaan. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de
kenmerken van de jongeren, zoals motivatie en mogelijkheden vanuit de jongeren zelf. De begeleiding speelt
een belangrijke rol voor het festival, op het festival en na het festival. Daarnaast is begeleiding belangrijk om
jongeren te stimuleren om deel te nemen aan het festival. Als laatste belangrijke punt komen de voorwaarden
naar voren waarbij rekening moet worden gehouden met de groepsgrootte, zowel op het hele festival als de
groepsgrootte van de activiteiten op de festivaldag. Daarbij komt naar voren dat het van belang is dat de
jongeren bezitten over een plattegrond.

5.2 Deelvraag 2: Welke activiteiten voor de invulling van een festivaldag sluiten aan bij de behoeften
van de jongeren van Kentalis?
Praktijkonderzoek Kentalis
In de enquête is gekeken naar welke activiteiten aansluiten bij de behoefte van de jongeren van Kentalis.
In eerste instantie zijn de resultaten geanalyseerd op alle twintig respondenten. Vervolgens is er per activiteit
geanalyseerd op verschillen of overeenkomsten in geslacht of leeftijdsgroep. Indien er een overeenkomst of
verschil wordt geanalyseerd, wordt dit benoemd per activiteit. In de enquête wordt er onderscheid gemaakt
tussen de volgende ruimtes; muziekruimte, chillruimte, creatieve ruimte, techniekruimte en een kookruimte.
In de enquête is allereerst de vraag gesteld wat de respondenten verstaan onder een festival. Een aantal
respondenten geeft aan dat ze bij een festival voornamelijk denkt aan muziek. Een respondent geeft het
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volgende aan: “Onder een festival versta ik een podium met veel mensen, DJ en bandjes.” Een andere
respondent benoemt het volgende: “muziek, feesten en plezier”, weer een andere respondent: “Lekker dansen
op muziek en chillen”, of “Groot feest, veel activiteiten en muziek”. “Gezelligheid en vriendschap” wordt ook als
antwoord gegeven door één van de twintig respondenten. Daarnaast worden er antwoorden gegeven als
“Pinkpop”, “Coldplay” en “Emporium.”
Een respondent geeft het volgende aan: “Onder een festival versta ik een traditionele of pseudo- traditionele
viering met een bepaald onderdeel/thema van een bepaalde cultuur.”
Door elf respondenten wordt het woord muziek gebruikt. Drie andere respondenten benoemen voorbeelden
van muziekfestivals als Pinkpop, Coldplay en Emporium. Tot slot wordt door zeven respondenten het woord
feest uitgesproken.
In de enquête is aan de respondenten gevraagd naar geslacht en leeftijd. Uit het onderzoek is naar voren
gekomen dat vijftien jongens (75%) hebben meegedaan aan het onderzoek en 5 meisjes (25%). Daarnaast zijn
er minimaal twee respondenten per leeftijd tussen 16 en 21 jaar die de enquête hebben ingevuld. Van alle
respondenten zijn vijf jongeren (25%) zestien en zeventien jaar. Drie respondenten (15%) zijn achttien jaar en
negentien jaar. Twee respondenten (10%) zijn twintig en eenentwintig jaar.
Aan de twintig respondenten is de vraag gesteld wat er gevonden wordt van een dag met verschillende
activiteiten. Achttien respondenten geven aan een dergelijke dag leuk, heel leuk of super te vinden. Op de vraag
of de respondenten gedurende de activiteiten in contact willen komen met nieuwe leeftijdsgenoten geven
negentien van de twintig respondenten aan het leuk, heel leuk of super te vinden om in contact te komen met
leeftijdsgenoten.
In bijlage 9 staat een samenvattende tabel weergegeven van de activiteiten.
Muziekruimte
Naar een band luisteren
Voor een podium staan luisteren/ dansen naar een band.
Onder de twintig respondenten vindt geen één respondent het
heel saai of saai om naar een band te luisteren. Zeven
respondenten
(35 %) vinden het leuk om naar een band te luisteren. Negen
respondenten (45%) vinden het heel leuk om naar een band te
luisteren. Vier respondenten (20%) vinden het super om te
luisteren naar een band. Drie respondenten hebben geen voorkeur voor een bepaalde muziekstijl: “Het is leuk
als een band van alles wat speelt.” Een respondent vindt muziek van Nick en Simon leuk en tot slot geven twee
mannelijke respondenten aan het leuk te vinden om naar hardcore, metal of rap te luisteren.
Silentdisco
Een disco waar ieder naar zijn eigen muziek luistert via een koptelefoon.
De meningen voor de silentdisco lopen sterk uiteen. Twee
respondenten (10%) geven aan een silentdisco heel saai te
vinden. Zes respondenten (30%) vinden een silentdisco saai.
Hierbij geeft één jongere de volgende opmerking: “Dat is toch
gek, dan luister ik naar metal en de andere naast mij naar
klassiek.” Vier respondenten (20%) geven aan een silentdisco leuk
te vinden en één respondent (5%) vindt een silentdisco heel leuk.
Zeven respondenten (35%) vinden de silentdisco super en twee
respondenten geven hierbij aan: “Het lijkt mij leuk om even in alle rust naar een nummer te luisteren wat ik echt
leuk vind” en een andere jongere voegt hieraan toe: “Ik kan ook een mooi nummer laten luisteren aan iemand
anders.”
Computerruimte
Chatten
Het achter de computer chatten met een andere jongeren op het
festival. Van de twintig respondenten vinden vier respondenten
(20%) chatten heel saai. Hier voegt één jongere aan toe:
“Misschien zit die jongere naast mij, dan kan ik er net zo goed zo
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mee praten.” Vijf respondenten (25 %) vinden chatten op een festival saai. Zes respondenten (30%) vinden het
leuk om te chatten met andere jongeren. Drie respondenten (15%) vinden het heel leuk om te chatten, waarbij
een respondent het volgende aangeeft: “Heel leuk omdat het een fijne en makkelijke manier is om in contact te
komen met andere jongeren op het festival.” Twee respondenten (10%) geven aan het super te vinden om te
chatten met andere jongeren die ook op de festivaldag aanwezig zijn.
Wii-en tegen een ander
Een spelcomputer waarmee je een spel kan spelen tegen een
ander en waarbij bewegingen gemaakt moeten worden om het
figuur te laten spelen.
Van de in totaal twintig respondenten vinden vier respondenten
(20%) de activiteit heel saai en saai. Negen respondenten (45%)
vinden de activiteit leuk. Drie respondenten (15%) geven aan de
activiteit heel leuk te vinden. Geen van de respondenten (0%)
geeft aan het super te vinden om te Wii- en tegen een ander. Kijkend naar de verschillende leeftijdsgroepen
vinden de twaalf 16 en 17- jarige respondenten deze activiteit leuk of heel leuk. Van de tien 18+ respondenten
vinden acht respondenten deze activiteit heel saai of saai.
Computerspellen
Het spelen van een computerspel individueel of tegen elkaar.
Vier van twintig respondenten (20%) vinden het spelen van een
computer spel heel saai. Zeven respondenten (35%) vinden het
spelen van een computerspel saai en drie respondenten (15%)
vinden het spelen van computerspellen leuk. Twee van de twintig
respondenten (10%) vinden een computerspel heel leuk. “Call of
Duty, Black OPS II zijn top spellen”, aldus één van de
respondenten. Vier respondenten (20%) geven aan deze activiteit super te vinden. Opvallend is dat alle vijf de
vrouwelijke respondenten deze activiteit heel saai of saai vinden.
Bordspellen
Het spelen van een bordspel wat in groepjes of per tweetal
gespeeld kan worden.
Acht van de twintig respondenten (40%) vinden het spelen van
een bordspel op een festival heel saai. Zes respondenten (30%)
vinden het saai om een bordspel te spelen en vier respondenten
(20%) geven aan een bordspel leuk te vinden om te spelen. Twee
respondenten (10%) vinden het spelen van bordspel heel leuk.
Geen van de respondenten (0%) vindt een bordspel super. Door de respondenten wordt weerwolven twee keer
benoemd en Kolonisten van Catan en kaartspellen één keer.
Chillruimte
Zitzakken/ banken
Een ruimte met zitzakken en banken om te kletsen, chillen of om
tot rust te komen.
Van de twintig respondenten vindt geen één respondent (0%)
een chillruimte met banken en zitzakken heel saai. Een
respondent (5%) vindt een chillruimte saai. Een chillruimte
wordt door vijf respondenten (25%) leuk gevonden en acht
respondenten (40%) vinden het heel leuk. Zes respondenten
(30%) vinden een chillruimte super. Een respondent geeft hierbij het volgende aan: “Een ruimte waar je even
lekker kan chillen met vrienden en waar je ook andere leert kennen is super!”
Stilteruimte/ Leesruimte
Een ruimte om even in alle rust een strip, tijdschrift of boek
lezen.
Van de in totaal twintig respondenten vinden acht
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respondenten (40%) een stilteplek met tijdschriften en strips heel saai. Zeven respondenten geven aan het saai
te vinden om in een ruimte te gaan lezen (35%). Een respondent maakt hierbij de volgende opmerking: “Saai,
als ik iets wil lezen dan doe ik dat wel op mijn kamer, ik ga niet naar een festival om te lezen!” Drie
respondenten (15%) vinden een stilteplek om te lezen leuk. Voor zowel heel leuk als super wordt gekozen door
één respondent (5%). Heel saai wordt door alleen mannelijke respondenten gekozen. Heel leuk en super zijn
beide vrouwelijke respondenten.
Bioscoopruimte
Een ruimte waarin op groot scherm een film wordt gedraaid.
Van de twintig respondenten geven drie respondenten (15%)
aan een filmruimte heel saai te vinden. Twee respondenten
(10%) vinden een filmruimte saai. Negen respondenten (45%)
vinden een filmruimte leuk.
Drie respondenten (15%) geven aan een filmruimte heel leuk te
vinden en de filmruimte wordt als super gewaardeerd door drie
respondenten (15%). Van de zes leeftijdsgroepen (16 – 21) kiest één respondent van elke leeftijdsgroep voor
heel leuk of super.
Creatieve ruimte
Schilderen op doek
Op canvasdoek iets na schilderen of een eigen ontwerp
schilderen.
Van de twintig respondenten vinden vier respondenten (20%)
het heel saai om te schilderen op doek.
Negen respondenten (45%) geven aan het saai te vinden om te
gaan schilderen. Drie respondenten (15%) geven aan het leuk te
vinden om te schilderen op doek. Een respondent geeft hierbij
aan: “Het lijkt me wel leuk om iets na te schilderen.” Drie
respondenten (15%) geven aan het heel leuk te vinden om te schilderen op doek en één respondent (5%) vindt
het super. Van de dertien respondenten vinden elf mannelijke respondenten de activiteit saai of heel saai. Heel
leuk en super worden door alleen vrouwelijke respondenten gekozen.
Sieraden maken
Het maken van een armband of sleutelhanger.
Twaalf van de twintig respondenten (60%) vinden het maken van
sieraden heel saai.
Drie respondenten (15%) vinden sieraden maken saai en drie
respondenten (15%) geven aan sieraden maken leuk te vinden.
Twee respondenten (10%) vinden het maken van sieraden heel
leuk. Geen van de twintig respondenten (0%) vindt het maken
van sieraden super. De in totaal vijftien respondenten die voor
heel saai en saai hebben gekozen, zijn allemaal mannelijke respondenten. Alle vrouwelijke respondenten
hebben gekozen voor leuk of heel leuk.
Knutselopdrachten
Het maken van knutsel die binnen een korte tijd gerealiseerd kan worden.
Zeven van de twintig respondenten (35%) geven aan het maken
van een knutselopdracht heel saai te vinden. Drie respondenten
(15%) vinden het maken van een knutselopdracht saai. Hierbij
maakt één respondent de volgende opmerking: “Als ik wil
knutselen ga ik wel naar een hobbyclub.” Zes respondenten
(30%) vinden een knutselactiviteit leuk, twee respondenten
(10%) geven aan dit heel leuk te vinden en twee andere
respondenten (10%) vinden het maken van een knutselopdracht super. Een respondent zegt hierover het
volgende: “Ik vind het super leuk om iets te knutselen, in een klein groepje is voor mij het fijnst. Ook vind ik het
fijn als er een voorbeeld is en dat de stappen doormiddel van plaatjes worden uitgelegd.”
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Techniekruimte
Scheikundige proefjes die te maken hebben met kracht, vuur en
stroom.
Van de twintig respondenten vinden zes respondenten (30%) het
maken en uitvoeren van scheikundige proefjes heel saai. Een
respondent( 5%) geeft aan het saai te vinden om proefjes te
doen. Drie respondenten (15%) vinden het leuk om proefjes te
doen en drie respondenten (15%) vinden het heel leuk om
scheikundige proefjes te doen. Zeven respondenten (33%) vinden het super om proefjes te doen, hierbij
worden de volgende opmerkingen gemaakt: “Vet, hoe meer ontploffingen hoe beter!” en “Deze activiteit is niet
super, maar echt over de top super.” Hierin is een grote diversiteit van geslacht geanalyseerd. Heel saai en leuk
worden beiden door één vrouwelijke respondent gekozen. Heel leuk wordt door één vrouwelijke respondent
gekozen en super wordt door twee vrouwelijke respondenten gekozen.
Kookruimte
Iets bakken/koken
Het bakken/ koken wat binnen een korte tijd gerealiseerd kan
worden.
Vijf van de twintig respondenten (25%) geven aan het heel saai te
vinden om iets te bakken of koken tijdens de festivaldag. Geen
van de twintig respondenten (0%) vindt iets bakken of koken
saai. Acht respondenten (40%) vinden het bakken of koken leuk
en vier respondenten (20%) geven aan het heel leuk te vinden.
Drie respondenten (15%) vinden iets bakken of koken super. De
volgende opmerkingen werden gemaakt: “Leuk, als ik het zelf mag opeten” en “Heel leuk, als we het daarna
verkopen.” Opvallend is dat zes 17-jarige deze activiteit leuk of heel leuk vinden.
Eigen ideeën
In de enquête was er ruimte voor de respondenten om eigen ideeën in te brengen.
De volgende ideeën zijn naar voren gekomen:
- Modeshow; twee respondenten kwamen met het idee om een modeshow te organiseren en zeggen
daarover: “Ik vind het leuk om kleren uit te kiezen voor de modellen, maar ik ga niet zelf als model lopen.”
- Fantasy verkleden; de vrouwelijke respondent geeft er het volgende over aan: “Het is leuk om je in een rol te
verkleden, dan kun je even iemand anders zijn, dat geeft mij een lekker gevoel.”
- Zaklopen of touwtrekken; de mannelijke respondent geeft er het volgende over aan: “Ik vind activiteiten leuk
waar je iets moet doen met samenwerken zoals zaklopen of touwtrekken.”
- Rookruimte; één respondent schrijft op dat hij een rookruimte wil om met anderen te praten en een sigaret
te roken.
In deelvraag 2 zijn de interesses en behoeften van de jongeren naar voren gekomen over welke activiteiten ze
willen ondernemen. Bij elke activiteit is er gekeken naar het aantal jongeren die de activiteit leuk vinden of saai
vinden om zo conclusies te kunnen trekken over welke activiteiten het beste worden beoordeeld door de
jongeren.

5.3 Deelvraag 3: Op welke wijze kan een festivaldag bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren met
autisme op het gebied van sociale vaardigheden, participatie in de maatschappij, sociaal netwerk en
zelfbeeld?
Praktijkonderzoek
Sociale vaardigheden
Gedurende het afnemen van de interviews is naar voren gekomen dat een festivaldag jongeren kan stimuleren
in de ontwikkeling, omdat op het festival onder andere sociaal contact gestimuleerd kan worden door
begeleiders. De psycholoog van de GGzE geeft aan dat jongeren veel vaardigheden oefenen op het terrein,
maar dat het voor jongeren met autisme lastig is om deze ook buiten het terrein toe te passen. De psycholoog
van de GGzE geeft vervolgens het volgende aan: “Deelname aan sociale activiteiten, waaronder een festival,
kan stimuleren tot het aanleren of oefenen met sociale vaardigheden die zij geleerd hebben binnen het terrein.
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Zij kunnen deze nu toepassen in bredere context.” Daarbij geeft de orthopedagoog van Kentalis aan dat een
aantal jongeren vastloopt bij sociale activiteiten doordat zij vaardigheden missen op sociaal gebied. Belangrijk
is dat dit begeleid zal worden op de festivaldag.
Naast het ontwikkelen van sociale vaardigheden op de festivaldag kunnen jongeren van Kentalis ook sociale
vaardigheden oefenen bij de voorbereiding. Op het moment dat je samen een taak moet uitvoeren zijn er
verschillende vaardigheden belangrijk. Gedurende de interviews op Kentalis is de vraag gesteld in hoeverre de
jongeren van Kentalis over sociale vaardigheden beschikken. Hierover wordt het volgende verteld: “Met
aansturing kunnen de jongeren wel samenwerken, maar samenwerken in een groot team is erg lastig voor ze. Je
moet niet teveel jongeren met elkaar laten samenwerken, want dan raken de jongeren overprikkeld. Als je
kleine groepjes doet, is het realiseerbaar wat je aan begeleiding moet bieden en dan kan je de jongeren ook
stimuleren in het contact met elkaar en het samenwerken.”
Bij beantwoording van deelvraag 5 zal verder in worden gegaan op de betrokkenheid van de jongeren bij de
voorbereiding van de festivaldag.
Participatie in de maatschappij
De orthopedagoog van Kentalis vertelt gedurende het interview het volgende over participatie in de
maatschappij: “Dit is het terrein voor de jongeren en het is veilig voor ze, maar dit is niet de echte wereld. Veel
voorwaarden die gecreëerd zijn op het terrein, vervallen buiten de poort waardoor het onvoorspelbaar is. Hier
moet je ze goed op voorbereiden. Mensen kunnen andere dingen doen in de maatschappij dan dat je jongeren
op het terrein geleerd hebt, waardoor het nog lastiger voor ze wordt. Maar je probeert ze hier wel op voor te
bereiden, want je hoopt toch dat je jongeren later zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kunnen wonen. Het
is dus goed als ze in aanraking komen met de maatschappij door middel van zo’n activiteit. Alles wat aan
activiteiten wordt georganiseerd, draagt bij aan de ontwikkeling van de jongeren. Ze leren er vaak veel van op
sociaal gebied, op taalgebied en ze nemen deel aan de maatschappij.”
De psycholoog van de GGzE sluit hierbij als volgt aan: “Voor de jongeren is het vaak erg lastig om deel te nemen
aan sociale activiteiten in de maatschappij. Door een activiteit buiten het terrein te organiseren komen ze van
het terrein af. Dit is vaak al een grote stap voor de jongeren. Het zou erg mooi zijn als de jongeren een positieve
ervaring opdoen op het festival waardoor ze vaker deelnemen aan activiteiten buiten het terrein. Zo zetten ze
namelijk stappen in hun ontwikkeling. Uiteindelijk zullen jongeren toch in enige mate deel moeten nemen aan
de maatschappij. Door middel van deze activiteiten kunnen zij hier stappen in zetten en maken ze ook stappen
naar zelfstandigheid.”
Gedurende de interviews geven de orthopedagogen en psychologen unaniem aan dat de jongeren
gestimuleerd worden in hun ontwikkeling op het moment dat zij deelnemen aan activiteiten in de
maatschappij. Zelf kiezen ze hier niet snel voor, waardoor het belangrijk is dat ze gemotiveerd en gestimuleerd
worden. Daarnaast blijkt uit de interviews dat het belangrijk is dat het een positieve ervaring wordt, waardoor
ze vaker aan activiteiten in de maatschappij deel gaan nemen. Door ze hierin te stimuleren, participeren ze
mogelijk steeds vaker in de maatschappij, waardoor de stap naar wonen buiten het terrein mogelijk ook kleiner
wordt. Hierbij maakt de orthopedagoog van Kentalis de kanttekening dat je de festivaldag zeker niet te groot
moet maken. Het is voor de jongeren al heel spannend om naar een onbekende plek te gaan en hier zou het
voor de jongeren te druk zijn als er heel veel andere leeftijdsgenoten aanwezig zijn. De jongeren kunnen dan
overprikkeld raken waardoor het mogelijk een negatieve ervaring wordt voor de jongeren. Hier sluit de
orthopedagoog van Lunet zorg als volgt bij aan: “Kleinschaligheid is een belangrijk begrip. Het moet niet te
groot worden, dit zorgt namelijk voor teveel prikkels."
Sociaal netwerk
De ervaring van de geïnterviewde psycholoog van de GGzE leert dat jongeren met autisme vaak een klein
sociaal netwerk hebben, omdat ze vaardigheden missen op sociaal gebied. De jongeren zoeken minder snel zelf
contact en hebben hierbij hulp van begeleiders nodig. Op het moment dat de jongeren één
gemeenschappelijke interesse vinden, zal het makkelijker zijn voor jongeren om een gesprek te voeren. Hebben
ze geen gezamenlijke interesse, dan zal dit erg lastig zijn. De orthopedagoog van Kentalis bevestigt dit als volgt:
“Begeleiders hebben binnen Kentalis een mega voorbeeldfunctie. Het is aan begeleiders om het contact tussen
jongeren te stimuleren. Zelf zullen veel jongeren dit niet opzoeken, of het moet toevallig zijn dat ze de zelfde
interesse hebben. Ze organiseren bijvoorbeeld een LAN-party op het terrein met een aantal jongeren. Dit kun je
natuurlijk in een grotere ruimte met veel meer mensen doen, maar dit krijgen ze niet bedacht omdat ze de
mensen niet kennen. Voor de jongeren van de instelling zal je het alleen voornamelijk van de begeleiders
hebben. Zij moeten de jongeren stimuleren.”
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De psycholoog van De Combinatie is van mening dat het voor jongeren kan helpen om te ervaren dat ze niet de
enige zijn met autisme. Doordat op de festivaldag allemaal jongeren met autisme zijn, ontmoeten ze mensen
die ‘hetzelfde’ zijn als zij, waardoor ze ook mogelijk meer erkenning vinden en sneller in contact gaan met
leeftijdsgenoten.
Zelfbeeld
De psycholoog van de GGzE geeft aan dat de jongeren vaak een laag zelfbeeld hebben, mede doordat ze
nauwelijks zicht hebben op eigen talenten. Ze geeft hierbij het volgende aan: “Veel jongeren weten vaak niet
waar ze goed in zijn, waardoor ze ook niet positief over zichzelf denken. Door jongeren te ondersteunen in de
deelname aan sociale activiteiten krijgen ze meer zelfvertrouwen en kunnen zij meer stappen zetten in de
maatschappij en zetten zij stappen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Daarnaast zullen de jongeren door
het ontdekken van eigen talenten meer plezier beleven. Als de jongeren hun eigen talenten hebben ontdekt
wordt het zelfbeeld positief gestimuleerd en krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf waardoor ze mogelijk vaker
gaan deelnemen aan activiteiten buiten het terrein.”
De psycholoog van De Combinatie geeft aan dat een festival kan bijdragen aan het zelfvertrouwen van de
jongeren. Ze vertelt hier het volgende over: “Veel jongeren hebben weinig zelfvertrouwen (een laag zelfbeeld).
Dit zou vergroot kunnen worden, wanneer ze succeservaringen op doen bij het festival.”
Daarnaast komt gedurende het afnemen van de interviews bij Kentalis naar voren dat je door de jongeren te
betrekken bij de voorbereiding van de festivaldag zij zicht kunnen krijgen op hun eigen talenten. Deze talenten
kunnen zij mogelijk ook benutten bij de festivaldag zelf. Daarnaast zullen zij door in contact te komen met
leeftijdsgenoten vriendschappen sluiten en mogelijk zullen zij na de festivaldag ook in contact blijven met deze
jongeren. Daarbij geeft de psycholoog van de GGzE het volgende aan: “Sociale contacten dragen bij aan het
vormen van een zelfbeeld.”
Uit de interviews met de orthopedagogen en psychologen is ook gebleken dat de jongeren hier echt een
steuntje in de rug voor nodig hebben. Jongeren met autisme vinden het lastig om invulling te geven aan hun
vrije tijd, waardoor het ook moeilijk is zelfstandig sociale activiteiten uit te voeren. Op deze manier kunnen zij
ook weinig talenten ontdekken.
Literatuuronderzoek
Autisme is een ontwikkelingsstoornis die verandert met het ouder worden en kan er dus in elke levensfase
weer anders uit kan zien. Zo kunnen er bijvoorbeeld gedurende de adolescentie een aantal specifieke
problemen optreden, bijvoorbeeld depressies of angststoornissen. Daarnaast wordt de sociale competentie
tijdens de periode van de adolescentie verbeterd, maar door de hoge eisen en complexe sociale systemen is
het voor jongeren met autisme lastig om mee te komen met leeftijdsgenoten (Prins & Braet, 2008).
Kijkend naar de ontwikkelingstaken waarvoor jongeren met autisme staan tijdens de adolescentie, zijn volgens
de Nijs, Verheij, Vlutters en Gelderblom (2010) de volgende aandachtspunten belangrijk:
- De ontwikkelingslijn van iemand met autisme is een stuk minder vloeiend dan voor iemand zonder autisme en
gaat meer gepaard met horten en stoten.
- Heel wat oude ervaringen moeten weer als nieuw ervaren worden en overwonnen, aangepakt of verwerkt
worden.
- Er is eerder sprake van chaos dan van overzicht.
Voor jongeren met autisme gelden dezelfde ontwikkelingstaken als voor jongeren zonder autisme. Omdat veel
dingen minder vanzelfsprekend zijn voor jongeren met autisme, komen ze voor extra problemen te staan.
Iedere nieuwe situatie vraagt om opnieuw overzicht te verkrijgen in de chaos. Door hun autisme hebben de
jongeren problemen met het aangaan van sociale contacten, krijgen ze moeilijkheden met de communicatie en
ondervinden ze problemen met de aanstaande veranderingen. Hun cognitieve stijl maakt dat ze moeite hebben
met het integreren van de nieuwe ervaringen en dat ze moeite hebben met het inschatten van gevoelens en
moeite hebben met het aangaan van nieuwe uitdagingen (de Nijs, Verheij, Vlutters, & Gelderblom, 2010).
Zoals in de probleemanalyse staat beschreven, stimuleert een festivaldag onder andere de volgende gebieden:
sociale vaardigheden, participatie in de maatschappij, sociaal netwerk en het zelfbeeld. Hieronder zal
afzonderlijk worden beschreven hoe elk gebied zich ontwikkelt en hoe dit gebied gestimuleerd kan worden.
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Sociale vaardigheden
De jongeren in dit onderzoek zijn in de leeftijd tussen 16 en 21 jaar. Deze leeftijdsfase wordt de
adolescentie genoemd. De adolescentie is een periode van overgang, waarin veel ontwikkelingen plaatsvinden
op verschillende terreinen. In de sociale ontwikkeling worden de leeftijdgenoten steeds belangrijker.
Leeftijdsgenoten ondersteunen jongeren om eigen keuzes te maken en hebben invloed op de smaak van
kleren, muziek etc. (Prins & Braet,2008).
Voor jongeren met autisme is het lastig om contacten aan te gaan, omdat er hoge eisen gesteld worden.
Jongeren met autisme hebben, zoals eerder beschreven, veel moeite met het begrijpen van wat er in andere
mensen omgaat. Ze vinden het lastig om te begrijpen hoe gedrag van anderen tot stand komt en wat hun eigen
gedrag voor gevolgen heeft voor de mensen om hen heen. Dit komt volgens Mulders, Hansen en Roosen (1997)
onder andere doordat iemand met autisme moeilijk zijn gevoelens kan onderkennen en verwoorden. Jongeren
met autisme zijn erg gericht op zichzelf en niet op zichzelf in relatie tot de ander. Ze gaan hun eigen gang
zonder zich iets aan te trekken van andere mensen. Jongeren met autisme hebben om deze reden veel
begeleiding nodig bij het oefenen met sociale vaardigheden in een voor hen onbekende omgeving (Mulders,
Hansen & Roosen, 1997).
Het is mogelijk kinderen met autisme sociale vaardigheden aan te leren. Jongeren met autisme begrijpen alleen
niet waarvoor die vaardigheden zijn en daardoor kan het aanleren van vaardigheden moeizaam verlopen. Ook
is het zo dat wat ze dan geleerd hebben, ze moeilijk in een andere situatie kunnen toepassen. Jongeren met
autisme vinden het lastig om sociale vaardigheden te generaliseren naar verschillende situaties. Belangrijk is
dat begeleiders continu de jongeren stimuleren om de sociale vaardigheden zoals geleerd toe te passen. Van
Bourgondien, Reichle en Schopler (2003) concludeerden dat de TEACCH-methode leidde tot verbetering van
sociale en communicatieve vaardigheden.
Evaluatie
Achteraf wordt gekeken of de jongeren voor en/of op de festivaldag sociale vaardigheden hebben geleerd
en/of toegepast. Door middel van het invullen van de ‘sociale vaardigheden vragenlijst’ kan door begeleiders
beoordeeld worden of de jongeren na de festivaldag hun sociale vaardigheden hebben uitgebreid. De
vragenlijst bestaat uit 21 vragen waarbij begeleiders aangeven hoe de jongere zich in diverse sociale situaties
gedraagt. Bij elk item zijn drie gedragsvarianten beschreven. Aan de begeleider de taak te bepalen welke
omschrijving het beste past bij het kind. De ingevulde lijst geeft een beeld van de manier waarop jongeren
handelen en hoe ze zich gedragen in sociale situaties (Rosenberg, n.b.)
Participatie in de maatschappij
Participatie is meedoen. Meedoen en leren meedoen zijn belangrijk bij het opgroeien. Bij participatie in de
maatschappij gaat het er uiteindelijk om dat jongeren actieve burgers in de samenleving worden, hun mening
laten horen en inspraak hebben. ‘Participatie is niet alleen belangrijk voor later, de jeugd is ook medeburger’,
stelde Micha de Winter, hoogleraar in de pedagogiek (de Winter, 1995).
Participeren kan op verschillende manieren en niveaus van betrokkenheid. Socioloog Roger Hart (1992) heeft
een participatieladder ontwikkeld met treden voor toenemende inbreng, betrokkenheid en
verantwoordelijkheid:
 Informeren: De activiteit wordt door volwassenen uitgevoerd en de jeugd wordt ad hoc betrokken
door ze te informeren.
 Raadplegen: De activiteit wordt door volwassenen uitgevoerd en de jeugd wordt geraadpleegd. De
jeugd heeft inzicht in het proces en hun mening wordt serieus genomen.
 Adviseren: De activiteit wordt gecoördineerd door volwassenen, maar de jeugd wordt bij onderdelen
betrokken en om advies gevraagd.
 Coproduceren: De jeugd neemt het initiatief voor een project of activiteit en neemt besluiten over de
uitvoering. Volwassenen hebben een begeleidende rol.
 (Mee)beslissen: De jeugd neemt het initiatief en voert het project uit. Volwassenen kunnen eventueel
bij de besluitvorming betrokken worden.
Door maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering, verzakelijking en informatisering worden
de eisen die de samenleving stelt steeds zwaarder. Het leven wordt hectischer, ingewikkelder en
sneller. Hierdoor wordt het voor veel van de jongeren met autisme moeilijker zich te handhaven in onze
samenleving. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid
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van het individu. Hierdoor wordt het voor jongeren met autisme steeds lastiger om activiteiten te ondernemen
in de maatschappij (SER, 2009).
Evaluatie
Bij een volgende festivaldag kan beoordeeld worden of de jongeren, met betrekking tot de betrokkenheid,
gestegen zijn op de participatieladder zoals hierboven weergegeven staat. Daarnaast kan door begeleiding
beoordeeld worden of de jongeren vaker activiteiten ondernemen in de maatschappij.
Sociaal netwerk
Het hebben van een sociaal netwerk heeft verschillende functies, zoals emotionele, cognitieve, normatieve,
materiele en praktische steun, waardering, sociaal contact en sociale en maatschappelijke invloed (Hendrix,
1997). Een sociaal netwerk draagt bij aan de vorming van de eigen identiteit. In diverse onderzoeken is
aangetoond dat mensen die zijn ingebed in een netwerk van persoonlijke relaties over
het algemeen een hoger niveau van welbevinden hebben dan personen die in een sociaal isolement verkeren
(Heller & Rook, 2001). Ook is gebleken dat mensen met een goed functionerend sociaal netwerk zelfredzamer
zijn dan mensen zonder zo’n sociaal netwerk.
Voor mensen met autisme is het lastig om een sociaal netwerk te vormen. De meest voorkomende problemen
die mensen ervaren zijn: een gering of eenzijdig netwerk, moeite met het aangaan van sociale relaties of om
relaties te onderhouden. Doordat jongeren moeite hebben met contact is het voor hen lastig om
vriendschappen te sluiten, terwijl juist in deze fase leeftijdsgenoten een grote rol spelen. Ze zijn dan elkaars
oefenpartners in het leren omgaan met conflicten en beheersen van agressie, in het exploreren van intimiteit
en seksualiteit, in het onderhouden van sociale relaties en leren vertrouwen op anderen, in het zich
verplaatsen in de ander en rekening houden met elkaar. Begeleiders kunnen het netwerk van jongeren met
autisme mogelijk vergroten door verschillende jongeren samen activiteiten te laten ondernemen. Dat kan
variëren van het drinken van een kop koffie in de stad tot een bezoek aan een film- of theatervoorstelling
(Steinberg, Sheffield Morris, 2001).
Evaluatie
Een geschikte manier om het sociale netwerk van een jongere in kaart te brengen is de ‘sociale netwerk map’.
Hier worden in een cirkel acht verschillende sectoren onderscheiden: vrienden, familie, internet, internet, clubs
en overig. Voor elke sector wordt de jeugdige gevraagd aan te geven met welke personen hij de laatste zes
maanden contact heeft gehad en wie voor hem/haar het belangrijkst zijn. Op die wijze worden de omgeving en
de betekenis van het netwerk in beeld gebracht (van der Ploeg, 2005). Door voor aanvang van de festivaldag en
een maand na de festivaldag de ‘sociale netwerk map’ te bespreken kan er beoordeeld worden of de jongeren
het sociale netwerk hebben uitgebreid.
Zelfbeeld
Het ontwikkelen van het zelfbeeld is een proces. Gedurende dit proces krijgt de jongere meer kennis en inzicht
in zichzelf, in eigen normen en waarden en in keuzes en motieven (Schrurs, 2010). Dit is een proces dat een
leven lang duurt, waarvan de belangrijkste ontwikkelingen in de adolescentie plaatsvinden. Het ontwikkelen
van het zelfbeeld blijkt vooral plaats te vinden door interactie met leeftijdsgenoten. Voor jongeren met autisme
is het extra lastig om een reëel zelfbeeld te vormen, terwijl het wel bijdraagt aan een gezond psychisch
functioneren. Toch komt het omgekeerde ook voor waarbij er sprake is van een té positief zelfbeeld of
zelfoverschatting (Vermeulen, 2005; Schrurs, 2010). Als er geen volledig, positief of een irreëel zelfbeeld is, is er
een grotere kans op psychische problemen. Een goed zelfbeeld draagt dan ook bij aan een evenwichtig leven,
waarin zelfcontrole ervaren wordt. Door te weten wie je bent, wat je kunt en hoe je er voor kunt zorgen dat je
niet in de problemen komt, kun je zelf beslissingen nemen en zelfsturend zijn. Dit draagt bij aan zelfstandigheid,
onafhankelijkheid en zorgt voor empowerment (Schrurs, 2010).
Zoals hierboven beschreven hebben jongeren met autisme een grotere kans om een irreëel zelfbeeld te
ontwikkelen. Ondanks dat jongeren vaak een irreëel zelfbeeld hebben, bezitten jongeren met autisme vaak
verassende talenten zonder dat zij dit weten. De ontwikkeling van talenten wordt voornamelijk belemmerd
door het zelfbeeld van de jongeren. Het is daarom erg belangrijk dat begeleiders jongeren zicht geven op de
talenten en ervoor te zorgen dat de jongeren hier echt in geloven (Frith, 2009).
Vermeulen en Degrieck (2007) benadrukken dat het belangrijk is om deze sterktes onder ogen te zien. Wat
enerzijds een tekort genoemd wordt, kan vanuit een ander perspectief ook als sterkte gezien worden. Het is
belangrijk om oog te hebben voor deze sterke kanten van mensen met autisme en hier op verder te bouwen.
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Evaluatie
Met betrekking tot het zelfbeeld van de jongeren kan ook achteraf beoordeeld worden of de organisatie van de
festivaldag en het bijwonen van een festivaldag heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het zelfbeeld.
Een vragenlijst die aansluit bij het beoordelen van het gevoel van eigenwaarde van de jongere is de CBSA. De
CBSA is een veel gebruikt instrument om de zelfbeleving van de jongere goed in kaart te brengen. CBSA staat
voor Competentiebelevingsschaal voor Adolescenten. Het instrument is niet specifiek ontwikkeld voor jongeren
met autisme. Wel is er een aangepaste vragenlijst, die aansluit bij de CBSA, die specifiek gericht is op autisme.
Bij de aangepaste vragenlijst is het taalgebruik en de presentatie van de oorspronkelijke CBSA aangepast. De
afname van de aan autisme aangepaste CBSA geeft vooral met het doorvragen op de antwoorden en het
vragen naar voorbeelden en betekenis van (abstracte) begrippen een inkijkje in de denkwereld van de jongere
met autisme (Autismebegeleiding, 2010).
In deze deelvraag zijn de vier gebieden waar de jongeren zich op kunnen ontwikkelen uitgelegd en is er naar
voren gekomen hoe er door middel van het festival gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van de jongeren.
Na afloop van het festival kan er op elk gebied geëvalueerd worden door middel van een onderzoek of een
vragenlijst.

5.4 Deelvraag 4: Welke adviezen over Good Practices hebben de andere organisaties, GGzE, De
Combinatie en Kentalis, wat betreft het organiseren van activiteiten?
In het onderzoek zijn vragen gesteld aan orthopedagogen en psychologen over de activiteiten die
georganiseerd worden op de verschillende instellingen. Deze informatie kan meegenomen worden bij het
organiseren van een festivaldag, omdat de beste opties mee kunnen worden genomen in de organisatie.
Hieronder wordt beschreven hoe de instellingen hun activiteiten organiseren en hoe ze dit naar de jongeren
communiceren.
Kentalis
Bij Kentalis worden er verschillende activiteiten georganiseerd op het terrein, zoals de voetbalclub, muziekclub,
hobbyclub en mountainbikeclub. Er is een coördinator van de VTB die alle activiteiten overziet, maar er zijn
medewerkers van de behandelgroepen die een aantal activiteiten leiden. Naast de regelmatig terugkomende
activiteiten, organiseert de VTB ook grotere activiteiten op het terrein en uitstapjes buiten het terrein.
Jongeren kunnen een bijdrage leveren aan de activiteiten, zoals het drinken regelen bij een discofeestje,
waardoor ze hun sociale vaardigheden vergroten. De orthopedagoog geeft aan dat de VTB een bijdrage levert
aan de jongeren omdat ze hier hun creativiteit kwijt kunnen en iets kunnen doen buiten schooltijden.
De jongeren worden benaderd voor activiteiten door de medewerker die de activiteit leidt, doordat hij/zij twee
weken van te voren een mail stuurt met de activiteit, ondersteund door een visualisatie. Op deze visualisatie is
de wie, wat, waar, wanneer en hoe te zien is met een afbeelding van de activiteit. De medewerkers bespreken
met de jongeren wie mee willen doen en koppelen dit terug met de coördinator. Als een jongere zich inschrijft
voor een activiteit, is het de bedoeling dat hij/zij ook deelneemt als de activiteit gehouden wordt. Medewerkers
moeten jongeren helpen herinneren, waardoor ze worden gewezen op hun verantwoordelijkheid om iets af te
maken als ze zich ervoor hebben opgegeven.
GGzE
De activiteitencommissie van de GGzE heet ‘de Boei’ en organiseert de activiteiten voor de jongeren van de
GGzE. Ze organiseren verschillende activiteiten op en buiten het terrein om jongeren meer deel te laten nemen
aan de maatschappij. Mede hiervoor hebben ze de Grote Beekloop georganiseerd voor jongeren van de GGzE
maar ook voor andere mensen uit de omgeving. De psycholoog van de GGzE vertelt dat deze activiteit
ondertussen is uitgegroeid tot een bekende hardloopwedstrijd in de regio Eindhoven.
De organisatie is grootschalig en heeft zijn activiteiten onderverdeeld: sportactiviteiten, educatieve activiteiten
en hobbyactiviteiten. Hierbij wordt rekening gehouden met de vraag van de jongeren en naar de
mogelijkheden na de activiteit om contacten tussen jongeren te onderhouden en ze meer te laten deelnemen
in de maatschappij.
De activiteiten staan al minimaal drie weken gepland en jongeren worden benaderd via de behandelgroepen.
De activiteiten worden geleid door medewerkers van de Boei zodat de medewerkers van de groep niet weg
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hoeven. De jongeren schrijven zich vooraf in voor de activiteit en kunnen zelf kiezen hoeveel activiteiten ze
ondernemen. Gedurende het interview wordt dit als belangrijk aspect gezien om tot een succesvolle activiteit
te komen.
Achteraf wordt de activiteit nabesproken bij ‘de Boei’ en ook op de groep wordt de activiteit regelmatig
nabesproken, waarbij de medewerkers de jongeren stimuleren eigen talenten en kwaliteiten te zien.
Lunet zorg
Bij Lunet zorg worden activiteiten georganiseerd voor alle jongeren en volwassenen die woonachtig zijn op het
terrein van Lunet zorg. Er is een groep medewerkers, de activiteitencommissie, die gericht activiteiten
organiseert, uiteenlopend van activiteiten op het terrein naar daarbuiten. Zo worden er volksdanslessen
georganiseerd en is er een drumband op het terrein. De medewerkers helpen daarnaast jongeren met het
plannen van activiteiten buiten het terrein, zoals naar een pretpark gaan of naar een festival. Ze nemen samen
met de jongeren de stappen door die horen bij het plannen van een activiteit, zoals hoe ze op de plek terecht
komen, wat de kosten zijn en wat er te doen is. Hierdoor kan een jongere voorbereid een activiteit
ondernemen.
De jongeren kunnen bij de activiteitencommissie aangeven op het moment dat ze iets willen doen en dan
worden ze betrokken bij de uitvoering, zoals het geval is bij de volksdanslessen.
Bij de activiteiten wordt rekening gehouden met structuur, omdat sommige jongeren met autisme daar
behoefte aan hebben. Sommigen willen een vaste plek bij een activiteit en dat er bij dezelfde activiteit een
gelijke volgorde aan acties wordt gehouden.
Voor de activiteit worden jongeren ongeveer drie weken van te voren op de hoogte gebracht. De
activiteitencommissie mailt de groepen met de informatie. Deze wordt weergegeven door middel van tekst en
plaatjes ter verduidelijking. De groep bepaalt zelf wanneer ze de jongeren op de hoogte brengen omdat het per
jongere verschilt wat hij/zij fijn vindt. De ene jongere wil het minimaal twee weken van te voren weten, waar
een andere jongere het pas een dag van te voren wil weten. De orthopedagoog geeft aan dat er cliëntgericht
wordt gekeken wat een cliënt wil.
De orthopedagoog van Lunet zorg heeft aangeraden om de cliëntenraad van Lunet zorg in te lichten en naar
hun mening te vragen over de festivaldag. Zij vertegenwoordigen de mening van de cliënten. Hierdoor voelen
de jongeren zich betrokken en kunnen hun ideeën mogelijk meegenomen worden.
De Combinatie
De Combinatie streeft ernaar dat zoveel mogelijk activiteiten die de jongeren hadden voordat ze bij De
Combinatie kwamen behouden worden. Zo gaan veel jongeren nog naar de eigen sportclub of hebben ze een
bijbaantje.
Bij De Combinatie worden er binnen de leefgroepen wel verschillende activiteiten georganiseerd. Zo mogen
jongeren met autisme in de keuken meehelpen bij het koken voor de groepen en voor bijeenkomsten op de
instelling. Er is een speciaal kookboek voor jongeren met autisme en daarnaast krijgen ze specifieke
begeleiding. Vooraf wordt met de jongeren besproken wat ze zullen gaan maken en dit zal gevisualiseerd
worden door middel van een stappenplan.
Veel activiteiten worden op de groep georganiseerd. Hierbij wordt gekeken naar de doelgroep en naar de
doelen van de jongeren. Aan elke activiteit zitten persoonlijke leerdoelen voor elke jongere.
Verder worden er activiteiten georganiseerd als judo, waterpolo, zomerfeesten, zomerkamp, activiteiten
waarbij ouders aanwezig zijn.
Vaste groepsleiding vertelt aan de jongeren wat de activiteit zal zijn en wanneer de activiteit zal plaatsvinden.
De jongeren kunnen dan zelf aangeven of ze deel willen nemen aan de activiteit. De activiteit wordt visueel
ondersteund door middel van schema’s met wie, wat, waar en wanneer. Zo weten de jongeren precies wat er
van hen verwacht wordt en wat het resultaat zal zijn. De psycholoog van De Combinatie geeft aan dat door de
voorspelbaarheid en veiligheid de activiteiten zo goed verlopen. Het succes van de activiteiten ontstaat
daarnaast door de vaste begeleiders die de jongeren op een zo goed mogelijke manier begeleiden en kunnen
inspelen op signalen die de jongeren afgeven.
Na afloop vindt er een terugkoppeling plaats van de activiteit en wordt er gekeken hoe de jongeren aan het
individuele doel hebben gewerkt. Ook wordt er besproken hoe de jongeren het hebben ervaren en wat ze wel
of niet fijn/leuk vonden, zodat dit in de toekomst aangepast kan worden.
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In deelvraag 4 staan de ervaringen van activiteiten organiseren bij verschillende instellingen in Eindhoven
beschreven. Hoewel elke instelling zijn eigen manier heeft, zijn er belangrijke overeenkomsten die
meegenomen worden in de aanbevelingen.

5.5 Deelvraag 5: Op welke wijze willen jongeren betrokken worden bij de organisatie van een
festivaldag?
Onder de coördinator van vrijetijdsbesteding (VTB) en bij de jongeren is door middel van praktijkonderzoek
onderzocht op welke wijze jongeren betrokken willen worden bij de organisatie van een festivaldag. Er is een
onderscheid gemaakt tussen voorbereiding en de dag zelf.
Praktijkonderzoek
VTB
Om uiteindelijk de jongeren te betrekken is het van groot belang deze taken goed af te bakenen, zo benoemt
de coördinator van het VTB: “Hoeveel personen gaan bijvoorbeeld een poster maken, wanneer, hoe laat, met
wie, met welke materialen en welke tekst moet er op staan. Het is voor jongeren anders niet te overzien. Door
een activiteit zo af te bakken wordt er expliciet rekening gehouden met de doelgroep autisme.” Daarnaast
benoemt de coördinator van het VTB dat een klein resultaat voor de jongeren al een hele overwinning kan zijn:
“Soms lukt het een jongere nog niet om een naald door de stof te steken, maar als het dan lukt om drie steken
te maken, is dat het een overwinning en juist dat moet je benadrukken. Het persoonlijk coachen/begeleiden van
de jongeren is dus van belang om kwaliteiten uit te breiden of te ontdekken.” De coördinator van het VTB
benoemt verder het volgende: “Wanneer jongeren verantwoordelijk gemaakt worden voor een specifieke taak,
voelen zij zich verantwoordelijk voor die taak en zo is het ook heel duidelijk waar de jongere voor gezorgd heeft,
en wat hij/zij dus goed gedaan heeft!” Verder bestaat er een mogelijkheid om de voorbereidingsactiviteiten te
laten plaatsvinden binnen VTB (hobbyclub).
Jongeren
Aan de respondenten is de vraag gesteld of ze willen helpen bij de festivaldag. Van de twintig respondenten
geven veertien respondenten (70%) aan betrokken te willen worden bij de organisatie van een festivaldag. Van
de veertien respondenten zijn er vier vrouwelijke respondenten en tien mannelijke respondenten. De
respondenten werden in de gelegenheid gesteld om meer antwoordkeuzes te geven op de vraag waarmee ze
zouden willen helpen. Twee
respondenten hebben twee
antwoordkeuzes gegeven.
Voorbereidende activiteiten
Poster maken bij de hobbyclub van VTB
Vier respondenten (25%) hebben aangegeven te willen helpen
bij het maken van poster. Hierbij geeft één respondent het
volgende aan: “Ik kan goed tekenen, dus het lijkt me leuk om te helpen bij het maken van een poster.” Drie van
de vier respondenten zijn vrouwelijk, één respondent is mannelijk.
Facebook pagina.
Twee respondenten (12.5%) hebben aangegeven te willen
helpen bij het ontwerpen en onderhouden van een
Facebookpagina. Een van de respondenten benoemt het volgende: “Ik zit het liefst de hele dag achter mijn
computer en ik besteed heel veel tijd per dag aan Facebook.”. Mogelijk kan de computerclub binnen Kentalis
bijdragen aan het ontwerpen en onderhouden van een Facebook pagina.
Meedenken over een geschikte band.
Een mannelijke respondent (6.25%) heeft aangegeven te willen
meedenken en zoeken naar een geschikte band voor de
festivaldag. Hierbij geeft de respondent het volgende aan: “Het
lijkt me leuk om te zoek naar een toffe band, ook ken ik al verschillende bands uit de regio die ook alle
muzieksoorten kunnen spelen.”
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Versieringen maken, zelfgemaakte slingers, versierde blaadjes met informatie.
Twee van de veertien respondenten (12.5%) geven aan te
willen helpen met het maken van versieringen voor het festival.
“Alles wat te maken heeft met knutselen is leuk,” geeft één respondent aan.
Beide respondenten zijn vrouwelijk en zestien jaar.
Op de dag zelf
Optreden
Vooraf was bekend dat er jongeren zijn die het leuk zouden
vinden om op te treden tijdens de festivaldag. Met het
afnemen van de enquête werd dit bevestigd. Twee respondenten (12.5 %) willen met hun eigen bandje
optreden. “Ik heb het er met de groep al over gehad, iedereen lijkt het super tof om op te treden.” en “Met onze
eigen band willen we wel een nummer laten horen.” Deze twee bands heten: Rib Eye en Frozen Light.
Bij de garderobe/ mensen ontvangen
Geen van de veertien respondenten
(0%) geeft aan te willen helpen bij de ingang van de festivaldag.
Een respondent (6.25%) geeft aan te willen helpen bij de
garderobe. Hierbij maakt de respondent de volgende
opmerking ‘’ ik wil wel bij de garderobe helpen, lijkt me wel een
leuk klusje!’’
Bij een activiteit helpen
Twee van de veertien respondenten (12.5%) lijkt het leuk om
op de dag zelf bij een van de activiteiten te helpen. Hierbij
geven beide respondenten aan het leuk te vinden om achter
de bar te helpen. “Ik vind het leuk om drankjes in te schenken” benoemt een respondent.
Anders namelijk
Twee respondenten (12.5%) hebben zelf een idee bedacht wat
zij willen doen voor de festivaldag.
Beiden kwamen met bijna hetzelfde idee. Een van de
respondenten geeft het volgende aan:
“Ik volg een opleiding waarin ik leer hoe ik foto’s moet
bewerken en hoe ik deze mooi kan verwerken, het lijkt me leuk
om foto’s te maken, maar ook om te helpen met het
ontwerpen van de poster.” De andere respondent benoemt
het volgende: ‘’Ik zou wel foto’s willen maken op het festival,
maar het lijkt me ook leuk om iets met technische zaken te
doen (licht en geluid).”
Frequentie
Aan de veertien respondenten die mee willen helpen in de
voorbereiding of in de uitvoering, is de vraag gesteld hoe vaak
ze van te voren willen helpen. Uiteindelijk hebben elf
respondenten deze vraag beantwoord. Diegene die hebben
aangegeven zelf te willen optreden bereiden zich zelf voor of
samen met de band. De respondent die wil helpen bij de
garderobe, wil alleen vooraf praktische informatie weten en
op dag zelf productief zijn.
Bij de voorbereiding willen twee respondenten (18.18%) zich eenmalig inzetten voor de voorbereiding. Dit
betreft zowel een mannelijke als vrouwelijke respondent van beide negentien jaar.
Hierbij geeft één respondent het volgende aan: “Ik heb het best druk met school, maar ik zou wel één keer
willen helpen.” Vijf respondenten (45.45 %) geven aan elke week te willen helpen met de voorbereiding op een
festivaldag.
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Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt: “Een keer per week zodat ik ook veel kan doen” en
“Ik wil elke week helpen, lijkt me leuk.”
Van de elf respondenten wil één respondent (9,09%) één keer per twee weken en één andere respondent één
keer per maand helpen. Beide respondenten zijn mannelijk en achttien jaar.
Door drie respondenten wordt gekozen voor de keuzemogelijkheid anders. Alle drie de respondenten voegen
hieraan toe dat het niet uitmaakt hoe vaak ze willen helpen, en daarbij wordt de volgende opmerking gemaakt:
“Net wat nodig is.”
Literatuuronderzoek
In de resultaten staat beschreven op welke wijze de jongeren betrokken willen worden bij de voorbereiding
en/of de activiteiten op de dag zelf. Hieronder is beschreven op welke wijze de betrokkenheid bijdraagt aan de
ontwikkeling op de volgende gebieden: sociale vaardigheden, sociaal netwerk, participatie in de maatschappij
en zelfbeeld, omdat in de probleemanalyse naar voren is gekomen dat dit gebieden zijn die gestimuleerd
kunnen worden door middel van sociale activiteiten.
De definitie van betrokkenheid is: ‘identificeert zich met de eigen organisatie/onderzoek en levert extra
inspanning in het belang daarvan’ (Encyclopedie, n.b.b).
Er zijn drie vormen van betrokkenheid (Meyer, Stanley, Herscovitsch & Topolnytsky, 2002):
 Affectieve betrokkenheid – bij affectieve betrokkenheid voelt het individu zelf verlangen en affectie om
een bijdrage te leveren aan het product/activiteit.
 Normatieve betrokkenheid – bij deze vorm van betrokkenheid voelt het individu zich verplicht. Het
individu heeft een gevoel van morele verplichting om een bijdrage te leveren aan het product.
 Continuerende betrokkenheid – bij continuerende betrokkenheid heeft het individu geen ander
alternatief. Het individu betrekt zich bij het product uit noodzaak.
Sociale activiteiten doen beroep op diverse vaardigheden. Gedurende elke activiteit zijn er onder andere
sociale vaardigheden van belang, doordat elke activiteit deels of helemaal samen uitgevoerd zal worden. Voor
het gezamenlijk uitvoeren van een activiteit zijn de volgende vaardigheden van belang (Heldeweg & Grunsven,
2009):
 Communicatieve vaardigheden: onder andere luisteren, vragen stellen, elkaar uit laten praten, nee
zeggen en kritiek ontvangen/geven.
 Assertiviteit: aangeven wat je wil doen.
 Initiatief: een bijdrage leveren aan het gemeenschappelijke doel.
Daarnaast wordt door middel van het uitvoeren van sociale activiteiten het sociale netwerk gestimuleerd.
Jongeren ontmoeten nieuwe leeftijdsgenoten en voeren deels gezamenlijk de activiteit uit. Zoals eerder
beschreven is het voor jongeren met autisme vaak lastig om een netwerk op te bouwen en te behouden. Het
sociale netwerk van mensen met autisme is vaak klein, waardoor het netwerk ook kwetsbaar is. Soms kunnen
vrijwilligers een rol spelen bij de invulling en een aanvulling vormen op het bestaande netwerk. Daarnaast
kunnen lotgenoten belangrijk zijn voor de herkenning en erkenning van autisme. Delen van ervaringen biedt
steun voor de jongeren (Autisme Netwerk, n.b.).
Met betrekking tot participatie is het belangrijk dat het denken en handelen van de doelgroep het vertrekpunt
vormt voor de activiteit. Waar nodig wordt dit ondersteund met regels. Deze betrokkenheid leidt tot beter
gedragen oplossingen, die goed aansluiten bij de beoogde doelgroep (Robbins, 2007)
Tot slot kunnen de jongeren gedurende het uitvoeren van activiteiten het zelfbeeld vergroten. Veel jongeren
met autisme hebben, zoals beschreven bij deelvraag 3, weinig zicht op eigen talenten. Door te ontdekken waar
je goed in bent wordt het zelfbeeld gestimuleerd (Vermeulen & DeGrieck, 2007).
In deze deelvraag komen de manieren naar voren hoe de jongeren betrokken kunnen worden bij de organisatie
van het festival. Uit de literatuur komt naar voren dat het belangrijk is om jongeren te betrekken en uit het
praktijkonderzoek komt naar voren dat er jongeren zijn die graag willen helpen bij de voorbereidingen en op de
festivaldag zelf.
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5.6 Deelvraag 6: Welke randvoorwaarden spelen een rol bij het organiseren van een festivaldag?
Onder randvoorwaarden wordt verstaan ‘de bijkomstige voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het te
bereiken doel’ (Encyclopedie, n.b.c). Hierbij kan gedacht worden aan beleid, tijd, locatie en financiën.
Praktijkonderzoek EHV365
Evenementenbeleid
Voor het organiseren van een evenement moet je onder andere rekening houden met het evenementbeleid
van Eindhoven. Hierin vind je het locatiebeleid, locatieprofiel, soort evenement, procedureregels (aanvraag en
aanmelden evenement) en voorschriften voor
vergunningsverlening (veiligheidsplan, communicatie, beschikbaarheid/ toegankelijkheid, mobiliteitsplan,
aansprakelijkheid en milieu).
Als organisatie kan er binnen de gemeente Eindhoven in principe voor elke locatie een vergunning worden
aangevraagd. Het locatiebeleid geeft aan welke evenementen qua soort, omvang en frequentie op een
beschikbare locatie kunnen plaatsvinden. In het locatiebeleid staan onder andere de voorwaarden en eisen die
gesteld worden aan veiligheid, overlast, functiebehoud en bereikbaarheid.
Ten behoeve van de vergunningverlening en de organisatoren is er een locatieprofiel. Hierin staat een
technische beschrijving van de locatie met daarbij de inzichten in de voorzieningen, maatregelen en
servicekosten die aan een locatie gekoppeld zijn.
Aanmelding evenement
Het festival moet aangemeld worden bij EHV365. Aan de hand van criteria zal gekeken worden of het hier een
meldingsplicht of vergunningsplichtig evenement betreft. EHV365 adviseert de gemeente die uiteindelijk de
definitieve beoordeling geeft. Een van de criteria is wanneer er meer dan 250 mensen deelnemen er een
vergunningsplicht noodzakelijk is. Wanneer het een vergunningsplichtig evenement is moet het eerst langs de
front- office omdat het evenement op de concept evenementkalender geplaatst moet worden. De
locatieprofielen en de evenementenkalender vormen samen het belangrijkste toetsingskader voor het mogelijk
maken van een evenement. De aanmelding voor een evenement vindt plaats bij EHV365, het liefst voor 1
oktober. Een meldingsplichtig evenement wordt niet in de evenementenkalender opgenomen, er wordt dan
doorverwezen naar de gemeente Eindhoven wat minimaal drie weken voor het evenement moet plaatsvinden.
Soort activiteit/vergunningsplicht of meldingsplicht
Er bestaan verschillende categorieën activiteiten. Eindhoven hanteert “on brand” en “off brand” evenementen.
On brand evenementen sluiten volledig aan bij de citymarketing strategie van Eindhoven. Off brand
evenementen vallen niet primair onder deze strategie maar zijn wel zeer aantrekkelijk voor inwoners en
bezoekers van Eindhoven. Een off brand evenement is gericht op cultuur en overig vermaak.
Indien er een vergunning nodig is, wordt er onderscheid gemaakt in A-, B- en C- evenementen. Dit heeft te
maken met de risico’s die het evenement met zich meebrengt. Door middel van een risicoscan wordt er
onderscheid gemaakt in de mate van risico’s op het gebied van openbare orde en veiligheid en de impact op de
stad en de gevolgen voor het verkeer. Bij een C- activiteit moet je denken aan een evenement als
Koninginnedag (veel deelnemers, alcohol/ drugs etc.).
Op het moment dat een evenement valt onder meldingsplicht vervalt de procedure voor vergunningsplicht.
Hoewel voor een melding geen vergunning noodzakelijk is, moet het evenement of de organisator wel voldoen
aan een aantal voorwaarden die zijn vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.
1. Het evenement wordt minimaal drie weken voordat het plaatsvindt, gemeld aan de burgemeester;
2. Het evenement vindt gedurende één dag, maximaal twaalf (12) keer per kalenderjaar plaats;
3. Er nemen niet meer dan 250 personen deel aan het evenement;
4. Het evenement duurt, indien het plaatsvindt op een vrijdag of zaterdag, maximaal van 10:00 uur tot
24:00 uur;
5. Het evenement duurt, indien het plaatsvindt op een zondag, maximaal van 13:00 uur tot 23:00 uur;
6. Er wordt geen sterk alcoholische drank geschonken;
7. De brandveiligheid wordt in acht genomen. Er zijn voldoende blusmiddelen aanwezig en er is geen
brandbare versiering en aankleding aanwezig;
8. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten (ambulance, brandweer) wordt niet belemmerd;

40

Step Autside
9. De toegankelijkheid van omliggende panden en percelen wordt niet belemmerd en brandkranen zijn
bereikbaar;
10. Na afloop van het evenement wordt de locatie vrij van afval en in oorspronkelijke staat opgeleverd;
11. Het evenement vindt niet plaats op dodenherdenkingsdag.
Tijdstip
Gedurende het telefonisch interview benoemde M. Berkvens van gemeente EHV365 dat in de zomermaanden
de meeste evenementen worden gehouden. In de gesprekken met de opdrachtgever is een passend tijdstip
besproken. Hieruit is naar voren gekomen dat het festival aan sluit bij gedachtegang van de autismeweek. De
Nederlandse Verenging voor autisme en het autismefonds geeft aandacht aan Wereld autisme dag door het
organiseren van de autismeweek. Zij doen een oproep aan alle organisaties om tijdens deze week een activiteit
te organiseren wat te maken heeft met autisme. Dit met als doel om autisme op de kaart te zetten
(autismeweek, n.b.).
Locatie
Er zijn veel locaties waar een festival zou kunnen plaatsvinden.
Dynamo is sinds 1981, dankzij de inzet van ondernemende en actieve jongeren, een van de meest diverse
cultuurpodia van Brabant en het grootste jongerencentrum van Nederland.
Dynamo heeft een diversiteit aan mogelijkheden en ruimtes. Zo vinden er concerten plaats maar kunnen er ook
lessen en workshops worden georganiseerd. Het maatschappelijke doel van Dynamo is: “Talentontwikkeling
van jongeren!” Op korte termijn wordt precies duidelijk wat de mogelijkheden binnen Dynamo zijn. Deze
informatie volgt in een later stadium.
Financiën
Een festival moet ook financieel bekostigd worden. Aangezien Kentalis de festivaldag verzorgd zal Kentalis de
financiële kosten in eerste instantie voor haar rekening nemen. Vanuit VTB is er voor grote activiteiten een
budget van €200,- tot €300,- beschikbaar. Bij EHV365 kan een subsidieaanvraag ingediend worden door middel
van een aanvraagformulier. Ook het aanschrijven van fondsen, zoals autismefonds, is een mogelijkheid om
mogelijke inkomsten te verwezenlijken.
Mogelijke uitgaven:
Mogelijke inkomsten:
- Locatie
- Entree
- Drank
- Subsidie
- Pr
- VTB budget
- Materialen
- Vrijwilligers van de verschillende instellingen.
- Aankleding
- Band
- Eten
Een specifieke begroting van de uitgaven en inkomsten wordt op een later tijdstip gemaakt. Deze begroting is
niet meegenomen in het onderzoeksrapport en het product.
Praktijkonderzoek Kentalis
In de enquête onder de jongeren is aan de respondenten gevraagd hoe ze op de hoogte willen worden
gehouden en hoe lang te voren ze op de hoogte gesteld willen worden van de festivaldag.
Voorbereiding en bekendheid
Bij de vraag hoe de
respondenten op de hoogte
willen worden gesteld en
wanneer, mochten meer
antwoordkeuzes worden
ingevuld. Van de twintig
respondenten geven twaalf
respondenten (66.67%) aan via Facebook informatie over de festivaldag te willen lezen. Hierbij geeft één
respondent het volgende aan: “Facebook is een makkelijke manier van communiceren.”Negen van de twintig
respondenten (50%) wil onder andere door middel van een email op de hoogte worden gesteld. Zes van de
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twintig respondenten (33.33%) wil informatie onder andere op een poster lezen, hierbij geeft één respondent
de volgende opmerking: “Ik wil informatie via Facebook lezen maar het is wel leuk als er op alle groepen een
poster hangt.” Een brief als antwoordkeuze wordt door vijf respondenten (27.78%) gekozen. Geen van de
twintig respondenten (0%) kiest voor anders.
Van de twintig respondenten wil geen respondent
(0%) het één dag van te voren weten.
Drie respondenten (15%) willen één week van te
voren weten wanneer de festivaldag plaatsvindt en
acht respondenten (40%) geven de voorkeur aan twee
weken van te voren. Hierbij wordt door één van de
respondenten de volgende opmerking gemaakt:
“Twee weken van te voren vind ik fijn.”
De voorkeur voor één maand van te voren wordt door zeven respondenten (35%) gekozen. Hierbij benoemen
twee respondenten: “Als ik het een maand van te voren weet, kan ik mezelf goed voorbereiden” en “Het liefst
een maand van te voren zodat ik het goed in kan plannen.” Drie respondenten (15%) kiezen voor de
keuzemogelijkheid; anders, namelijk. Twee respondenten geven aan dat het niet uitmaakt wanneer zij op de
hoogte worden gesteld van de festivaldag.
Een respondent geeft het volgende aan: “Het lijkt me fijn om één maand van te voren algemene informatie te
weten zoals datum en tijd en twee weken van te voren het programma.”
In de laatste deelvraag werden de randvoorwaarden voor een festival besproken. Vanuit Eindhoven365 zijn
verschillende aspecten waar rekening mee moeten worden gehouden naar voren gekomen, zoals tijd, locatie
en soort activiteiten. Daarnaast is er gekeken naar het belang van de voorbereiding voor jongeren met autisme
en hoe ver van te voren het festival bekend moet worden gemaakt bij de jongeren.
Nadat in dit hoofdstuk de resultaten uitgebreid zijn besproken, kunnen er conclusies worden getrokken. In het
volgende hoofdstuk komen de belangrijkste bevindingen naar boven.

6.

Conclusie

In de conclusie wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: “Wat is een passende invulling voor een
festivaldag voor jongeren met autisme tussen 16 en 21 jaar, waarbij jongeren van Kentalis betrokken kunnen
worden bij de organisatie van de dag en waarbij het (organiseren en) bezoeken van de festivaldag bijdraagt aan
het versterken van de sociale vaardigheden, participatie in de maatschappij, vergroting van het sociaal netwerk
en het vergroten van het zelfbeeld van de jongeren?” De resultaten van het onderzoek beschrijven de invulling
van de festivaldag, hoe er rekening wordt gehouden met autisme en hoe de festivaldag kan bijdragen aan de
ontwikkeling van de jongeren. Het antwoord op de onderzoeksvraag wordt beschreven middels een driedeling,
voorafgaand aan de festivaldag, op de festivaldag en na de festivaldag.
Uit de resultaten zijn drie momenten naar voren gekomen waarop een bijdrage van jongeren gevraagd wordt
en waar de jongeren zich kunnen ontwikkelen op de gebieden van sociale vaardigheden, participatie in de
maatschappij, sociaal netwerk en zelfbeeld: voorafgaand aan de festivaldag, op de festivaldag en na de
festivaldag. Binnen deze drie momenten zijn er drie aspecten die een rol spelen: de betrokkenheid van de
jongeren, de activiteiten die gehouden worden en de begeleiding die noodzakelijk is. Deze opzet wordt gebruikt
in de conclusie en in het draaiboek.
Voorafgaand aan de festivaldag
Activiteiten
Het merendeel van de jongeren heeft middels de enquête aangegeven een bijdrage te willen leveren aan de
voorbereiding van de festivaldag, bijvoorbeeld door het maken van een poster, Facebookpagina en
versieringen.
Betrokkenheid jongeren
Om jongeren te betrekken, kunnen ze meehelpen met de voorbereidingen van de festivaldag. Tijdens de
voorbereidende activiteiten leren de jongeren samen te werken en hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.
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Ze moeten overleggen en keuzes maken in samenspraak met leeftijdsgenoten. De jongeren komen van
verschillende groepen waardoor ze hun sociale netwerk kunnen vergroten op het moment dat ze in contact
komen met de verschillende jongeren, wat vervolgens weer invloed heeft op hun sociale contacten. De
orthopedagoog van Kentalis heeft aangegeven dat jongeren meer gemotiveerd zijn en zich beter ontwikkelen
als ze betrokken worden bij de voorbereiding. Uit de literatuur is ook gebleken dat jongeren met autisme die
door anderen aangespoord worden, hun instrinsieke motivatie gestimuleerd zien (Dhr. Leo Kannerhuis, 2013).
Daarnaast kan de betrokkenheid bijdragen aan het vergroten van de participatie in de maatschappij. Op de
participatieladder (Hart, 1992) bevinden de jongeren van Kentalis zich op dit moment op het gebied van
adviseren, omdat de begeleiding de verantwoordelijkheid heeft en de jongeren betrokken worden door middel
van adviezen en meehelpen bij activiteiten.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het belangrijk is dat voor een festivaldag alle verwachtingen
duidelijk gemaakt worden aan de jongeren. Unaniem geven de orthopedagogen en psychologen aan dat
jongeren met autisme baat hebben bij duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur. Jongeren met autisme
slagen er zelf niet in om duidelijkheid te creëren of te zien, omdat ze cognitieve ordeningsmogelijkheden
missen, waardoor het erg belangrijk is dat anderen duidelijkheid voor ze creëren (van der Velde, 2004). Bij het
VTB hebben ze ervaring met het maken van een visualisatie aan de hand van de wie, wat, waar, wanneer en
hoe met een foto/beeld van de activiteit. Uit de Good Practices komt naar voren dat de andere instellingen –
GGzE, De Combinatie en Lunet zorg – deze methode ook hanteren en dat dit positief werkt bij de jongeren. Het
biedt duidelijkheid en voorspelbaarheid voor de jongeren, waardoor ze weten waar ze aan toe zijn en er
veiligheid ontstaat.
Daarnaast is het van belang dat het programma van de festivaldag vooraf bekend is bij de jongeren. Het
merendeel van de medewerkers geeft aan dat de voorspelbaarheid en structuur voor de jongeren van belang
is, omdat ze dan weten wat ze kunnen verwachten en zich dan veiliger voelen op het festival. Voorspelbaarheid
wordt gecreëerd op het moment dat er goed geluisterd wordt naar de interesses en mogelijkheden van de
jongeren (Didden & Huskens, 2008). De orthopedagogen en psychologen en de meeste medewerkers geven
aan dat de jongeren zelf kunnen aangeven wat ze leuk vinden en waar ze behoefte aan hebben op een festival.
Dit schept bekendheid met het programma voor de jongeren en zo wordt er gezorgd dat de activiteiten
aansluiten bij de interesses van de jongeren.
Begeleiding
De begeleiding is belangrijk bij de voorbereiding, omdat ze jongeren moeten betrekken en de communicatie
onderling kunnen stimuleren. Door jongeren te motiveren hun creativiteit te gebruiken bij het maken van een
poster en deze met de andere jongeren te bespreken, kan de uiteindelijke poster samen gemaakt worden. De
begeleiding kan de samenwerking in goede banen leiden door duidelijke aanwijzingen te geven wat er wordt
verwacht van de jongeren. Duidelijkheid is belangrijk voor jongeren met autisme omdat ze dan weten waar ze
aan toe zijn (de Bruin, 2008). Als jongeren duidelijkheid hebben, voelen ze zich veiliger en durven ze zich meer
te uiten (van der Velde, 2004). Het uitvoeren van de activiteiten kan het zelfbeeld van de jongeren vergroten en
kan bijdragen aan het ontdekken en ontwikkelen van eigen talenten. De begeleiding kan hier ook op inspelen
door complimenten te geven en door creaties van de jongeren terug te laten komen op het uiteindelijke
product, zoals een poster, Facebook pagina of versieringen.
Op de festivaldag
Activiteiten
De orthopedagogen en psychologen geven aan dat jongeren zich beter kunnen ontwikkelen en zich veiliger
voelen in kleinere groepen. Dit vergroot de succeservaring van de jongeren en zorgt ervoor dat ze mogelijk
vaker naar een dergelijk festival willen. Dit betreft de groepsgrootte bij de activiteiten op de festivaldag, maar
ook het aantal jongeren dat aanwezig is op de festivaldag. Als het aantal te groot is, wordt het onoverzichtelijk
voor de jongeren en raken ze de structuur mogelijk kwijt (Baltussen, Clijsen, Leenders, Hansen en Wilde, 2004).
In de enquête zijn veertien verschillende activiteiten aan de jongeren voorgelegd. Hieruit komen zeven
activiteiten positief naar voren die verwerkt kunnen worden in het draaiboek: naar een band luisteren, een
chillruimte, filmruimte, koken, scheikundige proefjes, wii-en en knutselopdrachten. De knutselopdrachten
wordt slechts door de helft van de jongeren als positief ervaren. Doordat de festivaldag aan dient te sluiten bij
alle jongeren wordt de keuze gemaakt om de knutselopdrachten toch als positief te beoordelen, omdat er een
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gelijke verdeling is tussen jongens en meisjes waardoor een breed publiek wordt aangesproken. De wisselende
boordeling van de activiteiten wordt veroorzaakt door verschillen in geslacht en leeftijd maar wellicht ook deels
door verschillende interesses.
Bij de gekozen activiteiten is het mogelijk om te werken aan de sociale vaardigheden en het vergroten van het
sociale netwerk van de jongeren als ze in groepen worden aangeboden. De jongeren kunnen in kleinere
groepen samenwerken en daarmee hun sociale vaardigheden oefenen (Heldeweg & Grunsven, 2009). De
participatie in de maatschappij wordt bevorderd bij de jongeren doordat de activiteit buiten het terrein van de
instellingen plaatsvinden. Het zelfbeeld van de jongeren kan vergroot worden als de jongeren zich sterker
voelen bij het uitvoeren van de activiteiten. Door de jongeren hun talenten te laten ontdekken, krijgen ze meer
zelfvertrouwen en groeit hun zelfbeeld (Vermeulen & Degrieck, 2007).
Het complimenteren van de jongeren en het inzicht bieden in hun talenten zijn voorbeelden van taken van
begeleiders. Deze taken zijn uitermate belangrijk voor de ontwikkeling van het zelfbeeld van de jongeren (Frith,
2009).
De activiteiten koken, wii-en, scheikundige proefjes en knutselopdrachten worden in groepsverband gegeven.
Door activiteiten in kleine groepen aan te bieden wordt er, aldus de orthopedagoog van Kentalis en de
psycholoog van de GGzE, een veilige plek voor de jongeren gecreëerd. Op het moment dat er teveel mensen in
een ruimte zijn kunnen jongeren overprikkeld raken en kunnen ze de activiteit niet overzien (Zeevalking,2000).
Om deze reden is het belangrijk dat er een prikkelarme ruimte aanwezig is op het terrein waar jongeren zich
terug kunnen trekken op het moment dat ze overprikkeld raken.
De coördinator van het VTB benoemt dat wanneer activiteiten goed afgebakend zijn, jongeren tot
samenwerken en/of tot het oefenen van sociale vaardigheden komen. De negen medewerkers van Kentalis
geven aan dat een activiteit gegeven kan worden aan een groep van maximaal zes jongeren.
Betrokkenheid jongeren
Een kwart van de jongeren heeft aangegeven te willen helpen op de festivaldag. Als jongeren willen helpen bij
de bar of garderobe, oefenen zij sociale vaardigheden zoals communicatieve vaardigheden, luisteren en
samenwerken. Het zelfvertrouwen en zelfbeeld worden mogelijk vergroot doordat zij verantwoordelijk worden
gemaakt voor één specifieke taak. Als het concreet is en de jongeren duidelijk weten wat ze moeten doen,
raken ze het overzicht minder snel kwijt (Dhr. Kannerhuis, 2013). Bij de taak krijgen ze specifieke aanwijzingen
en waar nodig begeleiding, zodat het voor de jongeren een positieve ervaring wordt. De coördinator van het
VTB heeft aangegeven dat het per jongere afhankelijk is in hoeverre ze een activiteit kunnen uitvoeren en dat
begeleiding daar rekening mee moet houden. Hierbij is het belangrijk de jongere te complimenteren voor
datgene wat een jongere heeft gedaan. Het sociale netwerk van de jongeren wordt door de betrokken
activiteiten mogelijk vergroot, omdat ze met veel verschillende jongeren en begeleiders in contact komen. Hier
kunnen ze eventueel contact mee houden na de festivaldag.
Begeleiding
Volgens de medewerkers en de orthopedagoog van Lunet zorg, is het wenselijk wanneer de begeleiding
verzorgd wordt door de begeleiders van de groepen, waarbij het belangrijk is dat de jongeren weten waar ze
vertrouwde begeleiders kunnen vinden. Dit biedt veiligheid voor de jongeren omdat ze de jongeren goed
kennen (Gijsbers & Beenackers, 2007). In het onderzoek is gekeken hoe de jongeren de activiteiten het beste
kunnen volgen. Het merendeel van de medewerkers heeft aangegeven dat het wenselijk is om per drie of vier
jongeren één begeleider te hebben. De orthopedagogen en psychologen geven aan dat het stimuleren vanuit
de begeleiders voor de jongeren belangrijk is, zodat de jongeren sociale contacten kunnen aangaan en daarmee
sociale vaardigheden kunnen oefenen en hun sociale netwerk kunnen vergroten. Uit de literatuur is gebleken
dat de TEACCH methode een geschikte methode is om jongeren te stimuleren op het gebied van sociale en
communicatieve vaardigheden.
Daarnaast is naar voren gekomen dat begeleiders een belangrijke voorbeeldfunctie hebben. De jongeren zijn
niet altijd gemotiveerd om deel te nemen aan een activiteit, waardoor het belangrijk is dat ze gestimuleerd
worden. De orthopedagogen en psychologen geven aan dat dit voornamelijk verklaard wordt vanuit het feit dat
jongeren met autisme bang zijn voor het onbekende.
Tot slot blijkt uit de interviews dat de jongeren van Kentalis, GGzE, Lunet zorg en De Combinatie gedurende
sociale activiteiten voornamelijk problemen ervaren op de volgende gebieden: communicatie,
prikkelverwerking en omgaan met emoties. Voor begeleiders ligt er een belangrijke taak om de jongeren te
ondersteunen op deze gebieden om ervoor te zorgen dat de jongeren niet gefrustreerd of overprikkeld raken.
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Na de festivaldag
Activiteiten
Alle medewerkers geven aan dat het belangrijk is om de festivaldag na te bespreken met de jongeren. Dit
vormt een duidelijk beeld van wat de jongeren vinden van de dag en wat ze willen verbeteren. Ook wordt bij de
voorbereidende activiteiten een Facebook pagina genoemd. Deze kan na het festival worden aangehouden om
contacten onderling te onderhouden.
Betrokkenheid jongeren
Jongeren worden betrokken in de evaluatie van de festivaldag omdat de organisatoren willen weten wat de
mening is van de jongeren over de festivaldag. Daarnaast is het belangrijk om terug te kijken op de gebieden
waarop de jongeren zich op hebben kunnen ontwikkelen: sociale vaardigheden, participatie in de maatschappij,
sociaal netwerk en zelfbeeld. Uit de resultaten is naar voren gekomen dat er vragenlijsten zijn om de sociale
vaardigheden en het zelfbeeld van de jongeren te meten. Daarnaast kan de participatie gemeten worden door
middel van de participatieladder, om erachter te komen of de jongeren meer betrokken zijn in de
maatschappij. Als laatste is er een onderzoek bij Kentalis geweest waarbij het sociaal netwerk van jongeren is
onderzocht. Door dit onderzoek nogmaals uit te voeren na het festival, kunnen de verschillen worden gemeten.
Begeleiding
De orthopedagoog van Lunet zorg heeft aangegeven dat begeleiding belangrijk is bij het evalueren om concreet
te horen wat er goed is en wat anders kan. Daarnaast kan er op de festivaldag gebruik worden gemaakt van
sociale media om de jongeren een beeld te geven wat iedereen vindt van de festivaldag.
Na afloop van de festivaldag wordt er geëvalueerd hoe de jongeren zich hebben ontwikkeld. Hierbij is het
belangrijk dat ze begeleid worden om de stappen in de evaluaties goed te doorlopen.
Tot slot
Onderstaande resultaten zijn niet geheel passend bij de gestelde onderzoeksvraag maar zijn wel belangrijke
aspecten om rekening mee te houden.
Uit het onderzoek blijkt dat de term ‘festival’ door zowel de orthopedagogen, psychologen en de jongeren niet
duidelijk wordt gevonden. Veel jongeren associëren een festival met muziek en de activiteiten die worden
beschreven bij de festivaldag zijn breder dan alleen muziek. De orthopedagogen en psychologen geven aan dat
er beter voor een andere term gekozen kan worden. Uit de resultaten is gekomen dat het belangrijk voor deze
doelgroep dat de term duidelijk verwijst naar de inhoud van de dag wat betekent dat de term ‘festival’ niet
passend is.
Met betrekking tot de randvoorwaarden is het van belang rekening te houden met de meldingsplicht. Dus
wanneer het aantal bezoekers van een festival onder de 250 bezoekers blijft, is het belangrijk dat er drie weken
voor aanvang bij Eindhoven365 een melding wordt gedaan over de festivaldag.
Een geschikte locatie voor de festivaldag is Dynamo. Dynamo streeft naar talentontwikkeling van jongeren en
zou om deze reden aansluiten bij de beoogde festivaldag. Ook sluit de festivaldag aan bij doelstellingen van het
autismefonds. Zij roepen organisaties en particuliere initiatieven op om activiteiten te organiseren rondom de
autismeweek. Hier zou een innoverend festival voor jongeren met autisme een mooie aansluiting op zijn.
Het merendeel van de jongeren vindt het belangrijk vooraf ingelicht te worden over de festivaldag, variërend
van een dag tot een maand voor aanvang van de festivaldag. Dit kan middels verschillende vormen van
communicatie, zoals email, brief, sociale media of een poster.
Doordat het festival een innoverend project is zal het succes van het project niet na één keer te meten zijn. De
wens van de opdrachtgever is hierin dat het een jaarlijks terugkerend festival moet worden voor de regio
Eindhoven. De vier ontwikkelingsgebieden: sociale vaardigheden, participatie in de maatschappij, sociaal
netwerk en zelfbeeld worden op langer termijn mogelijk meer ontwikkeld.
Discussie punten
Gedurende het onderzoek is, zoals beschreven, naar voren gekomen dat de festivaldag kleinschalig uitgevoerd
moet worden. Om ervoor te zorgen dat het product goed aansluit bij de mogelijkheden van de jongeren is er
een gesprek gepland met de opdrachtgever. Na het vertellen van de bevindingen van het onderzoek gaf de
opdrachtgever aan te begrijpen waarom de festivaldag kleinschalig uitgevoerd zou moeten worden. In gesprek
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is gekeken welke instellingen er uitgenodigd zouden kunnen worden voor de festivaldag waarbij rekening
gehouden wordt met de kleinschaligheid van de festivaldag. In het gesprek is er naar voren gekomen dat
Kentalis dit jaar is gaan samenwerken met de GGzE. De opdrachtgever gaf aan dat mede door een festival de
samenwerking indirect gestimuleerd kan worden, doordat medewerkers elkaar ontmoeten en mogelijk in
gesprek gaan met elkaar. Daarnaast zijn veel jongeren van Kentalis en de GGzE in dezelfde leeftijdscategorie en
hebben jongeren een gemiddeld IQ.
Om deze redenen is er gekozen om de festivaldag te organiseren voor jongeren van Kentalis en de GGzE in de
leeftijd van 16-21 jaar.
Tot slot is er gesproken over het begrip ‘festivaldag’. Zoals in het onderzoek is beschreven wekt het begrip veel
onduidelijkheid op bij de jongeren. Ook medewerkers en orthopedagogen hebben aangegeven dat het een
onduidelijk begrip is. In gesprekken werd aangegeven dat mogelijk het begrip ‘evenement’ beter aan zou
sluiten bij de invulling van de dag. In het gesprek met de opdrachtgever is dit voorgelegd en is ervoor gekozen
om in het product te spreken van het woord ‘evenement’ om zo meer duidelijkheid te scheppen bij de
jongeren.
Uit de conclusie zijn verschillende belangrijke aanbevelingen naar voren gekomen waar in het draaiboek
rekening mee moeten worden gehouden.

7.

Aanbevelingen

Voorafgaand aan de festivaldag
Activiteiten
 De festivaldag kan plaatsvinden op 5 april 2013 bij Dynamo ter afsluiting van de autismeweek. Er is een
optie genomen op deze datum.
 Zoeken naar een groep mensen die een bijdrage wil leveren bij het organiseren van de festivaldag. Zij
dienen als contactpersonen van de festivaldag. Mogelijk zou dit een afstudeergroep van CMV kunnen
zijn.
 Twee weken voor het starten van de voorbereidende activiteiten een inschrijflijst digitaal publiceren.
Keuze uit: facebookpagina, poster, versiering en een band uitzoeken.
 Twee weken voor het starten van de voorbereidende activiteiten een inschrijflijst digitaal publiceren
waarop de medewerkers kunnen aangeven of zij bij willen dragen aan de voorbereidende activiteiten.
 Ongeveer drie maanden voorafgaand aan de festivaldag starten met de voorbereidende activiteiten.
 Ongeveer twee maanden voorafgaand aan de festivaldag een brief opstellen voor de medewerkers van
de behandelgroepen die uitgenodigd worden voor de festivaldag met daarin uitleg over de festivaldag.
 Een maand voorafgaand aan de festivaldag de jongeren een visualisatie versturen met daarin een korte
beschrijving over de festivaldag.
 Een maand voorafgaand aan de festivaldag de Facebook pagina opstellen waarbij de jongeren zich
aanmelden op het moment dat ze deel willen nemen aan de festivaldag.
 Een maand voorafgaand aan de festivaldag de inschrijflijst versturen waarop de jongeren zich kunnen
inschrijven voorde voorbereidende activiteiten.
 Twee weken voor aanvang van de festivaldag het individuele programma naar de jongeren versturen
door middel van visualisaties.
 Wekelijks wordt er samen gewerkt aan de voorbereidende activiteiten. Deze afspraak wordt bekend
gemaakt door middel van een visualisatie met wie, wat, waar, wanneer en hoe.
Betrokkenheid jongeren
 De computerclub krijgt de opdracht om de vragenlijsten digitaal te maken.
 Een maand voor aanvang van de festivaldag schrijven de jongeren zich in aan welke activiteiten zij
willen deelnemen.
 Jongeren die betrokken willen worden bij de voorbereiding van de festivaldag schrijven zich twee
weken voor aanvang van de activiteiten in aan welke activiteiten zij deel willen nemen en hoe vaak.
 Eén keer per week komen de jongeren bij elkaar om te werken aan de activiteit die nodig is.
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Begeleiding
 Twee weken van te voren spreken de begeleiders het programma van de festivaldag individueel door
met de betreffende jongeren.
 Elke voorbereidende activiteit wordt begeleid door twee begeleiders en/of coördinator van het VTB.
 De voorbereidende activiteiten uitvoeren onder begeleiding van het VTB.
 Begeleiders stimuleren de jongeren in het uitvoeren van de taak die ze hebben gekregen en geven de
jongeren complimenten.
 Begeleiders stimuleren jongeren om samen te werken door ze te laten overleggen over de activiteit die
moet gebeuren.
 Begeleiders bereiden jongeren voor op de festivaldag door de visualisatie te bespreken.
 Begeleiders lezen het product voor aanvang van de festivaldag door.
Op de festivaldag
Activiteiten
 Er is een prikkelarme ruimte aanwezig op het terrein.
 Er zijn vijf activiteiten waar de jongeren aan deel kunnen nemen op de festivaldag: film, wii-en,
knutselen, koken en scheikundige proefjes. In het product zijn de activiteiten uitgewerkt.
 Er wordt rekening gehouden met het overstappen van de activiteiten. In de laatste vijf minuten is er
ruimte voor jongeren om te kijken waar ze naartoe moeten en in de eerste vijf minuten kunnen
jongeren binnen komen lopen bij een activiteit.
 Er zijn twee overkoepelende activiteiten waar de jongeren naar toe kunnen, namelijk: luisteren naar
een band en de chillruimte bezoeken.
Betrokkenheid jongeren
 Bij elke activiteit ligt een visualisatie met daarin beschreven wat de taak voor de jongere zal zijn.
Begeleiding
 De jongeren die een activiteit uitvoeren op de festivaldag hebben een vaste begeleider die hen
ondersteunt in de activiteit.
 Begeleiding stimuleert de jongeren positief door kwaliteiten van de jongeren te benoemen.
 Twee begeleiders van elke instelling staan op vaste plekken op het terrein om vragen van jongeren te
beantwoorden.
 Bij de prikkelarme ruimtes zijn twee begeleiders die kennis hebben van crisisopname (mogelijk van de
Wederik).
 Per workshop zijn er twee begeleiders aanwezig om de jongeren te ondersteunen.
 De activiteiten worden geleid door een deskundige op het gebied van de activiteit, zoals een
scheikundige of een kok.
 Toepassen van de TEACCH methode.
Na de festivaldag
Betrokkenheid jongeren
 Jongeren vullen direct na het festival digitaal aan wat ze van de festivaldag vonden.
 Jongeren vullen samen met begeleiders de betreffende vragenlijsten in.
Activiteiten
 Na de festivaldag geven de jongeren direct aan wat ze van de festivaldag vonden en welke activiteiten
de jongeren het leukste vonden.
 Na de festivaldag wordt er een vragenlijst onder de jongeren afgenomen om te kijken op welke
gebieden de jongeren ontwikkeld zijn.
o Sociale vaardigheden: sociale vaardigheden vragenlijst invullen
o Participatie in de maatschappij: kijken of de jongeren vaker activiteiten ondernemen buiten
het terrein.
o Sociaal netwerk: kijken of de jongeren via Facebook met leeftijdsgenoten chatten die zij
ontmoet hebben op de festivaldag en kijken of de jongeren vaker met andere leeftijdsgenoten
activiteiten ondernemen. Invullen sociale netwerk map.
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o Zelfbeeld: nabespreken welke kwaliteiten de jongeren hebben ondervonden gedurende de
voorbereiding voor de festivaldag en op de festivaldag zelf. De jongeren de zelfbeeldvragenlijst
laten invullen
Begeleiding
 Begeleiders bespreken de dag gezamenlijk na en bespreken daarbij tips en tops.
 Persoonlijke begeleiders bespreken de dag individueel met elke jongeren na met betrekking tot de
persoonlijke doelen. En kijken samen naar hoe er na de festivaldag verder gewerkt kan worden aan
deze doelen.
 Begeleiders stimuleren de jongeren om sociale contacten via Facebook te onderhouden en stimuleren
de jongeren vaker activiteiten uit te voeren buiten het terrein.
 Begeleiders vullen samen met de jongeren de betreffende vragenlijsten in om de effectiviteit te meten.
Tot slot
 Het begrip ‘festival’ veranderen in het begrip ‘evenement’ om meer duidelijkheid te scheppen voor de
jongeren en begeleiders.
 Er zijn vijf activiteiten waar de jongeren zich voor kunnen inschrijven en twee activiteiten waar de
jongeren zich niet voor hoeven in te schrijven. Om onderscheid te maken heten de activiteiten waar de
jongeren zich voor moeten inschrijven activiteiten. De anderen heten overkoepelende activiteiten.
Na het formuleren van de aanbevelingen, is er een start gemaakt met het formuleren van het draaiboek waarin
de belangrijkste bevindingen worden gebruikt om ervoor. Hierbij wordt rekening gehouden met de aspecten
van autisme, de interesses van de jongeren en mogelijke ontwikkelingen die de jongeren kunnen doormaken.
In het draaiboek komen al deze bevindingen bij elkaar in de vorm van de festivaldag.
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1. Onderzoeksopzet
Deelvraag

Wat

Databron

Datatechniek

Waarom

Welke wijze

Waar/ Wanneer

Met welke
kenmerken van
Autisme moet
rekening
gehouden worden
bij de invulling en
de organisatie van
een festivaldag
voor jongeren met
Autisme?

Kijken naar de
kenmerken die
horen bij de
diagnose
autisme, die van
belang zijn voor
het organiseren
en invullen van
een festivaldag.

Individuele personen
- 4 orthopedagogen/
psychologen.
-9 pedagogisch
medewerkers.
- 1 coördinator van
het VTB.

Desk- en
fieldresearch.

- Om een
geslaagde dag te
organiseren
moeten we
rekening houden met
bepaalde
kenmerken die horen bij
de diagnose Autisme
waarbij o.a. gekeken
wordt naar de kenmerken
van de beoogde
doelgroep.

Psychologen/ Orthopedagogen
- Geconcretiseerde vragen om zo de
validiteit te waarborgen (Migchelbrink,
2009).
- Een combinatie van gesloten en open
vragen.

Hogeschool van
Arnhem en
Nijmegen.

- De enquête onder
medewerkers is een
combinatie van
kwantitatief en
kwalitatief
onderzoek. Dit
omdat we gesloten
vraagtechniek en
een open
vraagtechniek
toepassen.
- Het interview met
VTB en de
orthopedagogen en
psychologen is
kwalitatief
onderzoek.
Literatuurstudie
Kwantitatief
onderzoek.

Interview psychologen/
orthopedagogen.
Individuele, lijfelijke, halfgestructureerde
ondervraging.
Enquête pedagogisch
medewerkers.
Individuele, niet lijfelijke,
gestructureerde, enquête.
Interview coördinator het
VTB.
Individuele, lijfelijke, halfgestructureerde
ondervraging .
Literatuurstudie
Boekwerken, artikelen,
onderzoeksrapporten.

- Onder de populatie
medewerkers nemen wij
een steekproef. Dit aantal
geeft een representatief
beeld van de
werkelijkheid.
Deze medewerkers
werken nauw samen met
de doelgroep en wellicht
kunnen zij bruikbare tips/
aandachtspunten
aandragen.
- De theorie gebruiken we
om de informatie uit de
praktijk te ondersteunen.
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Coördinator VTB
- Geconcretiseerde vragen om zo de
validiteit te waarborgen (Migchelbrink,
2009).
- Een combinatie van gesloten en open
vragen.
Voor beide databronnen gebruiken we de
zelfde vragen om de validiteit te
waarborgen. Bij de medewerkers
gebruiken we de topics van de
orthopedagogen/ psychologen en de
medewerker VTB om schaalvragen te
maken voor de pedagogisch medewerkers.
Pedagogisch medewerkers
- Om draagvlak te creëren nemen wij
vooraf contact op met de medewerkers .
Literatuuronderzoek doen waarbij er goed
gekeken wordt naar de kwaliteit en
betrouwbaarheid van de bron.

Kentalis, GGzE en
De Combinatie.

Step Autside
Welke activiteiten
voor de invulling
van een
festivaldag sluiten
aan bij de
behoeften van de
jongeren van
Kentalis?

De jongeren van
Kentalis
betrekken bij het
onderzoek.

Individuele personen
- 20 jongeren van
Kentalis
-Coördinator VTB
De enquête onder
jongeren is
kwalitatief. De
resultaten worden
kwantitatief
omgezet.
Het interview met
de coördinator van
het VTB is kwalitatief
onderzoek.

Op welke wijze
kan een
festivaldag
bijdragen aan de
ontwikkeling van
jongeren met
Autisme op het
gebied van sociale
vaardigheden,
participatie in de
maatschappij,
sociaal netwerk en
zelfbeeld?

Onderzoek doen
naar op welke
wijze een festival
een bijdrage
levert aan de
ontwikkeling van
de jongeren.

Individuele personen
- 4 orthopedagogen/
psychologen.
Kwalitatief
onderzoek.
Literatuurstudie
Kwantitatief
onderzoek.

Desk- en fieldresearch
Enquête
Face- tot face
Individuele, lijfelijke,
gestructureerde,
ondervraging.
Interview coördinator het
VTB.
Individuele, lijfelijke, halfgestructureerde
ondervraging.

Desk- en fieldresearch
Interview onder de
psychologen/
orthopedagogen.
Individuele, lijfelijke, half
gestructureerde,
mondelinge ondervraging
Literatuurstudie
Boekwerken, artikelen,
onderzoeksrapporten.

- Door in dialoog te gaan
met jongeren krijgen we
als onderzoekers een
beter beeld van de
wensen en behoeften van
de beoogde doelgroep.
- Creëren van draagvlak.
- De jongeren als
deskundige benaderen.

Om ervoor te zorgen dat
een festival een bijdrage
levert in de ontwikkeling
van de jongeren door
activiteiten te organiseren
die de jongeren ook
stimuleert op het gebied
van sociale vaardigheden,
communicatieve
vaardigheden en
participatie.
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Jongeren Kentalis
- Geen suggestieve vragen maar een
afwisseling van gesloten en open vragen.
-Geconcretiseerde vragen om zo de
validiteit te waarborgen (Migchelbrink,
2009)
- Belangrijk is onze overtuiging dat de
jongeren deskundig zijn over zichzelf, de
taak aan ons om dit tijdens het invullen
van de enquête naar voren te halen.
De socratische gespreksvoering sluit hier
bij aan (Delfos, 2009).
- Kijkend naar de piramide van Maslow en
verdiepend de theorie van Herzberg
moeten we eerst veiligheid creëren. Dit
doen we door minimaal 2 weken vooraf
ons bezoek aan te kondigen met daarbij
een foto van diegene die de enquête
afneemt (Dito, Stavast & Zwart, 2008).
Dit sluit ook aan bij de theorie die
Rigter beschrijft over het belang van
voorspelbaarheid voor jongeren met
Autisme.
Orthopedagogen/ psychologen
- Geconcretiseerde vragen om zo de
validiteit te waarborgen (Migchelbrink,
2009)
- Combinatie van gesloten en open vragen.

Behandelgroepen
Kentalis
Week
13-14-15

Hogeschool Arnhem
en Nijmegen
Gemeente
Eindhoven.
Week 14-15.

Literatuur onderzoek doen waarbij er goed
gekeken wordt naar de kwaliteit en
betrouwbaarheid van de bron.

Step Autside
Op welke wijze
willen jongeren
betrokken worden
bij de organisatie
van een
festivaldag?

Erachter komen
hoe jongeren
betrokken willen
worden
bij de
organisatie/
uitvoering van
de festivaldag

Welke adviezen
over goodpractices hebben
de
organisaties,
Kentalis,
GGzE, Lunet zorg
en De
combinatie wat
betreft het
organiseren van
activiteiten?

Gebruik maken
van de kennis
van andere
organisaties die
kennis hebben
over de diagnose
Autisme.

Welke
randvoorwaarden
spelen een rol bij
het organiseren
van een
festivaldag?

Kijken naar de
randvoorwaarde
die horen bij de
organisatie voor
een festivaldag.

Individuele personen
- 20 jongeren van
Kentalis
De enquête onder
jongeren is
kwalitatief. De
resultaten worden
kwantitatief
omgezet.
Individuele personen
- 4 orthopedagogen/
psychologen

Kwalitatief
onderzoek.

Individuele personen
-1 Front- Office
medewerker,
Eindhoven365.
-20 jongeren van
Kentalis.
Kwalitatief
onderzoek.
Literatuurstudie
Kwantitatief
onderzoek.

Desk en- Fieldresearch
Enquête
Face- to- face,
Individuele, lijfelijke,
gestructureerde,
ondervraging

Fieldresearch.
Interview
Orthopedagogen.
Psychologen
Face -to- face ,
halfgestructureerde,
mondelinge, individuele
ondervraging.

Desk- en Fieldresearch.
Interview
Face -to- face ,
halfgestructureerde,
mondelinge individuele
ondervraging .
Enquête
face to face, individuele,
lijfelijke, gestructureerde
ondervraging.

-Om de talenten van de
jongeren naar voren te
laten komen of te
(her)ontdekken.

Jongeren Kentalis
- Geen suggestieve vragen maar een
afwisseling van gesloten en open vragen.
- Socratische gespreksvoering.
- Bezoek aankondigen doormiddel van
foto.

Behandelgroepen Kentalis

-Elke organisatie heeft zijn
eigen kennis/ ervaring als
het gaat om organiseren
specifiek voor de
doelgroep jongeren met
autisme.

Orthopedagogen/ psychologen
-De volgende vraagtechnieken zijn van
belang gebruik te kunnen maken van de
kennis en ervaring van de genoemde
organisaties:
- Open vragen
- Doorvragen
- Vraag verduidelijken
- Antwoord samenvatten
- Samenvattend vragen.
(Delfos,2009)

Week 11
afspraak maken. De
Combinatie, GGzE en
Kentalis

Eindhoven365
- Een telefonisch interview met een
medewerker van Eindhoven365.

Week 12
afspraak maken.

We willen in gesprek gaan
met deze organisaties om
deze ervaringen te
gebruiken voor de
organisatie van een
festivaldag (goodpractices) en om
draagvlak te creëren bij
de verschillende
organisaties.
- Kijken naar vergunning
of meldingsplicht.
- Kijken naar een goede
locatie
- Financiële kant bekijken
(sponsoring/ subsidie.)
- Onderzoek doen naar de
wensen op het gebied van
randvoorwaarden onder
de jongeren.
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Jongeren
- Geen suggestieve vragen maar een
afwisseling van gesloten en open vragen.
- Socratische gespreksvoering.
- Bezoek aankondigen doormiddel van foto

Week
13-14-15

Week 15-16
interviews
afnemen.

Week 18-19
interviews
afnemen.

Step Autside
2. Tijdpad betrokkenen
Fase
1

2

3

Inhoud

Document

Periode

Week

Datum af

Oriëntatie op de opdracht
van de opdrachtgever

Contract
Plan van aanpak met
probleemanalyse,
onderzoeksplan en tijdpad
voor Kentalis
Inleveren plan van aanpak
Han
Plan van aanpak,
onderzoeksplan

1
1

1 t/m 3
1 t/m 4

25 februari
4 maart

1

5

15 maart

1

6-7

18-25 maart

1
en
2

4 t/m 9

22 maart –
29 april

2

2, 3 of 4

8 mei

2

3 t/m 5

13 – 27 mei

2

7, 8

10 juni

Informeren
belanghebbenden over
onderzoek
Onderzoek

Presentatie
onderzoeksresultaten aan
belanghebbende groepen
Product en
implementatieplan

Onderzoeksrapport

1

Verslag bijeenkomst
Vormgeving product en
implementatieplan
Productverantwoording

Presentatie instelling
Evaluatie integrale opdracht

Evaluatie

2

7, 8

10 juni

Eindgesprek

Individuele verantwoording

2

7, 8

10 juni

Inleveren eindverslag

Gehele product

2

9

5 juni voor
17.00 uur
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3. Begeleidende brief (voorbeeld orthopedagogen en psychologen)
Door middel van deze mail willen wij , Vivienne van Dieten, Elise Kosman en Simone van Hedel, u informeren
over het afstudeerproject dat we het komende half jaar (tot medio juni) uitvoeren op Kentalis. We zijn
vierdejaarsstudenten van Pedagogiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Vanuit orthopedagoog G. Peeters is naar voren gekomen dat er een wens ligt om een festival te organiseren
specifiek voor jongeren met autisme. Hieronder ziet u een korte beschrijving van de vraag:
“De ervaring van Kentalis is dat jongeren met autisme in mindere mate participeren in de maatschappij en
mede daardoor een kleiner sociaal netwerk hebben. De organisatie hecht veel waarde aan het feit dat de
jongeren zo veel mogelijk participeren in de maatschappij. Nu volgen de jongeren veel activiteiten op het
terrein, maar in mindere mate buiten het terrein. In de maatschappij wordt er niet altijd rekening gehouden
met de beperkingen voortkomend uit autisme, waardoor veel jongeren met autisme in mindere mate deel
kunnen of willen nemen aan dergelijke activiteiten. Vanuit daar is de vraag naar voren gekomen om een festival
te organiseren die aansluit bij de behoefte, mogelijkheden en onmogelijkheden van de jongeren. Het festival
wordt georganiseerd voor alle jongeren met autisme in de leeftijd 16 en 21 jaar uit regio Eindhoven.”
Orthopedagoog G. Peeters heeft de vraag gesteld om onderzoek te doen naar een mogelijke invulling van een
dergelijke festival dag.
Op dit moment zijn we in de oriënterende fase en voeren we een onderzoek uit naar de behoeften van de
jongeren en willen we zicht krijgen op de (on)mogelijkheden van de jongeren. Deze informatie willen we graag
verkrijgen door in gesprek gaan met gedragswetenschappers van verschillende instellingen. Graag zouden wij
met u in gesprek gaan, om meer zicht te krijgen in de kenmerken van autisme die van belang zijn bij de
invulling/organisatie van een festival dag.
Het interview zal ongeveer twintig minuten in beslag nemen waarna de gegevens anoniem verwerkt zullen
worden ten behoeve van het onderzoek.
Bij voorbaat dank!
Vriendelijke groet,
Simone van Hedel
Elise Kosman
Vivienne van Dieten
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4. Interview orthopedagogen en psychologen
1.Welke activiteiten voor jongeren met autisme worden er binnen of buiten het terrein georganiseerd?
-Hoe worden deze aan de jongeren verteld?
-Hoe worden deze georganiseerd?
-Is er na afloop van de activiteit een terugkoppeling?
2.Met welke kenmerken horend bij autisme wordt er rekening gehouden bij het uitvoeren van activiteiten
binnen de instelling?
3.Hoe ervaren de jongeren deze activiteiten?
4.Wat is volgens u de oorzaak dat sommige activiteiten zo succesvol zijn?
5.Lopen jongeren met autisme soms vast bij deze activiteiten? Zo ja, op welk gebied
6.Hoe komt het volgens u dat jongeren hierin vast lopen?
7.Hoe stimuleren begeleiders jongeren om activiteiten te ondernemen?
8.Zou een festival aansluiten bij de behoeften van de jongeren van uw instelling? Zo ja, om welke redenen?
9.Met welke kenmerken van autisme zou rekening gehouden moeten worden om jongeren deel te kunnen
laten nemen aan een festival?
- Voorafgaand aan het festival:
- Op het festival zelf:
10.Op welke wijze kunnen jongeren door middel van activiteiten(festival) gestimuleerd worden in hun
ontwikkeling?
- Sociale vaardigheden:
- Participatie in de maatschappij:
- Sociaal netwerk:
- Zelfbeeld
- Anders, namelijk:
11.Hoe kunnen begeleiders jongeren het beste begeleiden op het festival?
12.Zouden begeleiders van uw instelling betrokken willen worden in de organisatie van het festival?
13.Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom het festival?
14.Heeft u nog vragen of eventuele aan- of opmerkingen?
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5. Axiaal codeerschema

DUIDELIJKHEID
Jongeren met autisme hebben behoefte aan duidelijkheid om activiteiten te ondernemen. Door middel van
voorspelbaarheid en structuur kan duidelijkheid geboden worden.

Voorspelbaarheid
Structuur van de dag en activiteiten

KENMERKEN VAN DE JONGEREN
Naast de voorwaarden waar rekening mee moeten worden gehouden vanuit de ontwikkeling van jongeren, is het ook
belangrijk om naar de kenmerken van de jongeren te kijken. De motivatie van jongeren om naar het festival te gaan en
aan te sluiten bij de mogelijkheden van de jongeren zijn belangrijke punten.

Motivatie
Aansluiten bij mogelijkheden

BEGELEIDING
Om de voorbereidingen en de festivaldag goed te laten verlopen is begeleiding van groot belang. Hierbij
is de TEACCH methode overkoepelend en moeten ze de jongeren voor de festivaldag stimuleren.

Voorbereiding van jongeren op de festivaldag
Op de festivaldag
Na de festivaldag
Stimuleren

VOORWAARDEN
Voor het autisme van de jongeren is het belangrijk om de voorwaarden te beschrijven waar rekening mee moeten
worden gehouden bij de organisatie van de festivaldag. Hierbij komen de groepsgrootte en de plattegrond naar voren.

Groepsgrootte
Plattegrond
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6. Interview VTB
1. Wat verstaat u onder een festival?
2. Denkt u dat er animo is om een dag te organiseren voor de jongeren van Kentalis tussen de leeftijd 16 en 21
jaar?
3. Welke activiteiten voor jongeren met autisme worden er binnen of buiten het terrein georganiseerd?
4. Met welke kenmerken horend bij autisme wordt er rekening gehouden bij het uitvoeren van activiteiten
binnen de instelling?.
5. Hoe ervaren de jongeren deze activiteiten?
6. Wat is volgens u de oorzaak dat sommige activiteiten zo succesvol zijn?
7. Lopen jongeren met autisme soms vast bij deze activiteiten? Zo ja, op welk gebied
Eigenlijk komt het nooit voor maar je ziet wanneer jongeren het
8. Hoe stimuleren begeleiders jongeren om activiteiten te ondernemen?
9. Hoe ver van te voren maken jullie de activiteit bekend bij de jongeren? En hoe doen jullie dit?
10. Wat is de rol van begeleiding bij activiteiten van VTB?
11. Hoe verloopt tijdens een activiteit het contact en het samenwerken onder de jongeren en hoe
begeleiden/sturen jullie dit?
12. Hoe gaan jullie er mee om op het moment dat er een jongere boos of gefrustreerd raakt?
13. Zou de VTB een rol kunnen spelen om jongeren te betrekken in de voorbereiding van een festivaldag?
14. Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom het festival?
15. Heeft u nog vragen of eventuele aan- of opmerkingen?

61

Step Autside
7. Resultaten enquête medewerkers
Beste medewerker van Kentalis,
Hieronder ziet u een enquête over het festival voor jongeren met autisme. We zijn bij de jongeren op
zoek gegaan naar de activiteiten die ze leuk vinden om te doen en nu willen we graag meer weten over
de mogelijke begeleiding. Daarnaast kijken we naar het belang van de kenmerken van autisme waarmee
we rekening moeten houden.
Het invullen van de enquête zal ongeveer tien minuten in beslag nemen en de antwoorden zullen
anoniem verwerkt worden ten behoeve van het onderzoek.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Geslacht
Man

0 (0 %)

Vrouw

9 (100 %)

Ervaringsjaren binnen 24-uurszorg
7 jaar
3 jaar
3 jaar
20 jaar
3 jaar
7 jaar
7 jaar
1 jaar
3 jaar
1. Zou een festival dag rekening houdend met de mogelijkheden van jongeren met autisme aansluiten bij de jongeren
van uw groep?
Ja

7 (77.78 %)

Nee

2 (22.22 %)

2. Zou u met uw groep deelnemen aan een dergelijk festival als u op die dag werkzaam bent?
Ja, ik zou graag met mijn groep deelnemen aan een
dergelijke festival dag

7 (77.78 %)

Nee, ik zou niet deelnemen aan een dergelijke
festival dag

1 (11.11 %)

Weet ik niet, want

1 (11.11 %)

Anders, namelijk

0 (0 %)

3. Om ervoor te zorgen dat de jongeren een onvergetelijke dag hebben is het wenselijk dat…
er één begeleider is per twee jongeren

0 (0 %)

er één begeleider is per drie jongeren

4 (44.44 %)

er één begeleider is per vier jongeren

3 (33.33 %)

er één begeleider is per vijf jongeren

0 (0 %)

De jongeren kunnen zonder begeleiding naar het
festival

2 (22.22 %)

4. De activiteiten die plaats vinden op het festival worden aangeboden in groepen van
maximaal 4 jongeren

1 (11,11 %)

maximaal 6 jongeren

6 (66,66 %)

maximaal 8 jongeren

1 (11,11 %)

maximaal 10 jongeren

0 (0 %)

Anders, namelijk:
Antwoord: ‘Is afhankelijk van de activiteit’

1 (11,111 %)
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5. Zou u het leuk vinden om op de festival dag een steentje bij te dragen?
Ja, als begeleider van de jongeren van mijn eigen
groep.

7 (77.78 %)

Ja, als vrijwilliger op een festival dag.

1 (11.11 %)

Ja, als begeleider bij de voorbereidingen

1 (11.11 %)

Ja, anders namelijk:

0 (0 %)
n=9
# 10

6. Hieronder ziet u een aantal stellingen waarbij wij u vragen deze stellingen in te schalen in minst belangrijk en meest
belangrijk.
Activiteiten
De jongere kiest zelf welke activiteit hij/zij wil volgen (1 - 5)
1 helemaal niet belangrijk

0 (0 %)

2 niet echt belangrijk

0 (0 %)

3 redelijk belangrijk

0 (0 %)

4 erg belangrijk

4 (44.44 %)

5 heel erg belangrijk

5 (55.56 %)

Nee

1 (11.11 %)

De jongere schrijft zich vooraf in bij de activiteiten die hij/zij wil volgen (1 - 5)
1 helemaal niet belangrijk

0 (0 %)

2 niet echt belangrijk

1 (11.11 %)

3 redelijk belangrijk

1 (11.11 %)

4 erg belangrijk

4 (44.44 %)

5 heel erg belangrijk

3 (33.33 %)

De jongeren hebben vooraf een programma met de activiteiten die zij gaan volgen. (1 - 5)
1 helemaal niet belangrijk

0 (0 %)

2 niet echt belangrijk

1 (11.11 %)

3 redelijk belangrijk

0 (0 %)

4 erg belangrijk

3 (33.33 %)

5 heel erg belangrijk

5 (55.56 %)

Elke activiteit heeft een concrete opdracht voor de jongeren. (1 - 5)
1 helemaal niet belangrijk

0 (0 %)

2 niet echt belangrijk

1 (12.5 %)

3 redelijk belangrijk

0 (0 %)

4 erg belangrijk

3 (37.5 %)

5 heel erg belangrijk

4 (50 %)

Er is een prikkelarme ruimte aanwezig op het terrein. (1 - 5)
1 helemaal niet belangrijk

1 (11.11 %)

2 niet echt belangrijk

0 (0 %)

3 redelijk belangrijk

1 (11.11 %)

4 erg belangrijk

3 (33.33 %)

5 heel erg belangrijk

4 (44.44 %)
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De jongeren kunnen zelfstandig rondlopen op het terrein (1 - 5)
1 helemaal niet belangrijk

0 (0 %)

2 niet echt belangrijk

1 (11.11 %)

3 redelijk belangrijk

1 (11.11 %)

4 erg belangrijk

3 (33.33 %)

5 heel erg belangrijk

4 (44.44 %)

De jongeren voeren elke activiteit uit in dezelfde groep (1 - 5)
1 helemaal niet belangrijk

0 (0 %)

2 niet echt belangrijk

3 (33.33 %)

3 redelijk belangrijk

2 (22.22 %)

4 erg belangrijk

3 (33.33 %)

5 heel erg belangrijk

1 (11.11 %)

Organisatie
Een plattegrond van de ruimtes zorgt voor duidelijkheid. (1 - 5)
1 helemaal niet belangrijk

0 (0 %)

2 niet echt belangrijk

0 (0 %)

3 redelijk belangrijk

1 (11.11 %)

4 erg belangrijk

2 (22.22 %)

5 heel erg belangrijk

6 (66.67 %)

Kleurenaanduiding op het terrein is noodzakelijk (1 - 5)
1 helemaal niet belangrijk

1 (11.11 %)

2 niet echt belangrijk

2 (22.22 %)

3 redelijk belangrijk

3 (33.33 %)

4 erg belangrijk

1 (11.11 %)

5 heel erg belangrijk

2 (22.22 %)

Visueel maken hoe lang een activiteit duurt d.m.v. een time-timer. (1 - 5)
1 helemaal niet belangrijk

1 (11.11 %)

2 niet echt belangrijk

0 (0 %)

3 redelijk belangrijk

3 (33.33 %)

4 erg belangrijk

4 (44.44 %)

5 heel erg belangrijk

1 (11.11 %)

Op het terrein wordt gebruik gemaakt van pictogrammen (1 - 5)
1 helemaal niet belangrijk

2 (22.22 %)

2 niet echt belangrijk

1 (11.11 %)

3 redelijk belangrijk

4 (44.44 %)

4 erg belangrijk

1 (11.11 %)

5 heel erg belangrijk

1 (11.11 %)

Begeleiding
Begeleiding bespreekt vooraf hoe de dag eruit zal zien. (1 - 5)
1 helemaal niet belangrijk

0 (0 %)

2 niet echt belangrijk

0 (0 %)

3 redelijk belangrijk

0 (0 %)

4 erg belangrijk

3 (33.33 %)

5 heel erg belangrijk

6 (66.67 %)
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Begeleiding bespreekt de dag na om te kijken hoe de jongeren het ervaren hebben. (1 - 5)
1 helemaal niet belangrijk

0 (0 %)

2 niet echt belangrijk

0 (0 %)

3 redelijk belangrijk

0 (0 %)

4 erg belangrijk

5 (55.56 %)

5 heel erg belangrijk

4 (44.44 %)

Begeleiding staat op een vaste plek op het terrein zodat zij de jongeren indien nodig ter plekke kunnen ondersteunen
(1 - 5)
1 helemaal niet belangrijk

0 (0 %)

2 niet echt belangrijk

1 (11.11 %)

3 redelijk belangrijk

2 (22.22 %)

4 erg belangrijk

3 (33.33 %)

5 heel erg belangrijk

3 (33.33 %)

Dank voor uw medewerking!
Vriendelijke groet,
Elise Kosman
Vivienne van Dieten
Simone van Hedel
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8. Visualisatie jongeren

Enquête voor onderzoek

Wie:
Namen van de jongeren die meedoen met het onderzoek

Wat:
Enquête invullen over een festival met een van de onderzoekers (hieronder een
foto van degene)

Waar:
Op de behandelgroep

Wanneer:
Datum en tijdstip
Elise
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9. Resultaten enquête jongeren
Hier de enquête waarin wij graag willen weten welke activiteiten jullie leuk vinden om te doen op
een festival. Wij zijn Elise, Vivienne en Simone en we willen graag een leuke dag organiseren
waarbij jullie samen met vrienden en andere leeftijdsgenoten activiteiten (gamen,
muziek, film) kunnen doen. Daarvoor is het wel heel belangrijk dat wij weten wat
jullie leuk vinden. De enquête bestaat uit 11 vragen en zal niet langer dan 15
1minuten duren. De antwoorden die je geeft worden anoniem verwerkt. Dit
betekent dat je je naam niet hoeft in te vullen en dat ik niet zal opschrijven wie de
enquête heeft beantwoord. Je kan dus gewoon je mening geven!
1. Geslacht
Jongen

15 (75 %)

Meisje

5 (25 %)

2. Hoe oud ben je?

16 jaar
17 jaar
18 jaar

Vijf jongeren
Vijf jongeren
Drie jongeren

19 jaar
20 jaar
21 jaar

Drie jongeren
Twee jongeren
Twee jongeren

3. Wat versta je onder een festival?

Abunai en Coldplay,
Podium met veel mensen Dj Electro house/ bandjes
Muziekfestival; iets waar ze een bepaald onderwerp pakken wat je interesseert.
Muziek, feesten, lol
Muziek, gezelligheid, dans en drinken
Onder een festival versta ik een traditionele of pseudo- traditionele viering met een
bepaald onderdeel/thema van een bepaalde cultuur.
Pinkpop
Groot feest, veel mensen en muziek
Verschillende dingen doen. Muziek
Groot feest, veel activiteiten, muziek, gezelligheid en vriendschap!
Festival: Wish (voorbeeld)..vooral muziek, verschillende artiesten..chillen..
Veel drinken en metal luisteren
Lekker feesten en gezellig een drankje doen met vrienden
Een evenement waar van alles te doen is (muziek, feest, enz.)
Muziek
Muziek luisteren, mensen ontmoeten
Feest! Lekker naar muziek luisteren
Dik feest
Emporium, pinkpop
4. Op een festival dag waar verschillende activiteiten plaatsvinden en waar ook andere jongeren zijn vind ik :
Heel saai

1 (5 %)

Saai

1 (5 %)

Leuk

9 (45 %)

Heel leuk

6 (30 %)

Super vet!

3 (15 %)
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5. Hieronder zie je activiteiten die je mogelijk kunt doen op een festival dag, je mag aangeven wat jij van de activiteit
vindt.
Naar een band luisteren (Heel saai - Super !)
Heel saai

0 (0 %)

Saai

0 (0 %)

Leuk

7 (35 %)

Heel leuk

9 (45 %)

Super vet!

4 (20 %)

6. Silentdisco (Heel saai - Super !)
Heel saai

2 (10 %)

Saai

6 (30 %)

Leuk

4 (20 %)

Heel leuk

1 (5 %)

Super vet!

7 (35 %)

Gameruimte
7. Chatten met andere jongeren (Heel saai - Super)
Heel saai

4 (20 %)

Saai

5 (25 %)

Leuk

6 (30 %)

Heel leuk

3 (15 %)

Super vet!

2 (10 %)

Gameruimte
8.Wii-en tegen een ander (Heel saai - Super)
Heel saai

4 (20 %)

Saai

4 (20 %)

Leuk

9 (45 %)

Heel leuk

3 (15 %)

Super vet!

0 (0 %)

Gameruimte
9. Computerspellen (Heel saai - Super)
Heel saai

4 (20 %)

Saai

7 (35 %)

Leuk

3 (15 %)

Heel leuk

2 (10 %)

Super vet!

4 (20 %)

Gameruimte
10.Bordspellen (Heel saai - Super)
Heel saai

8 (40 %)

Saai

6 (30 %)

Leuk

4 (20 %)

Heel leuk

2 (10 %)

Super vet!

0 (0 %)
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Chillruimte
11. Banken/ zitzakken (Heel saai - Super)
Heel saai

0 (0 %)

Saai

1 (5 %)

Leuk

5 (25 %)

Heel leuk

8 (40 %)

Super vet!

6 (30 %)

Chillruimte
12. Stilteplek met tijdschriften en strips (Heel saai - Super)
Heel saai

8 (40 %)

Saai

7 (35 %)

Leuk

3 (15 %)

Heel leuk

1 (5 %)

Super vet!

1 (5 %)

Chillruimte
13. Groot scherm met film (Heel saai - Super)
Heel saai

3 (15 %)

Saai

2 (10 %)

Leuk

9 (45 %)

Heel leuk

3 (15 %)

Super vet!

3 (15 %)

Creatieve ruimte
14. Schilderen op doek (Heel saai - Super)
Heel saai

4 (20 %)

Saai

9 (45 %)

Leuk

3 (15 %)

Heel leuk

3 (15 %)

Super vet!

1 (5 %)

Creatieve ruimte
15. Sieraden maken (Heel saai - Super)
Heel saai

12 (60 %)

Saai

3 (15 %)

Leuk

3 (15 %)

Heel leuk

2 (10 %)

Super vet!

0 (0 %)

Creatieve ruimte
16. Knutsel opdrachten (Heel saai - Super)
Heel saai

7 (35 %)

Saai

3 (15 %)

Leuk

6 (30 %)

Heel leuk

2 (10 %)

Super vet!

2 (10 %)
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Techniek ruimte
17. Scheikundige proefjes (kracht, vuur, stroom) (Heel saai - Super)
Heel saai

6 (30 %)

Saai

1 (5 %)

Leuk

3 (15 %)

Heel leuk

3 (15 %)

Super vet!

7 (35 %)

Kook ruimte
18. Iets bakken/koken (Heel saai - Super)
Heel saai

5 (25 %)

Saai

0 (0 %)

Leuk

8 (40 %)

Heel leuk

4 (20 %)

Super vet!
19. Heb je zelf nog leuke ideeën voor een festival?
-Modeshow - Fantasy verkleden -Rokersruimte

3 (15 %)
- Touwtrekken of zaklopen.

20. Lijkt het je leuk om contact te maken met andere jongeren uit regio Eindhoven?
Lijkt mij helemaal niet leuk

1 (5 %)

Niet leuk

0 (0 %)

Leuk

6 (30 %)

Heel leuk

9 (45 %)

Super leuk

4 (20 %)

21. Ik wil contact maken met andere jongeren
Zelfstandig, zonder hulp

12 (63.16 %)

Samen met een andere jongere

4 (21.05 %)

Onder begeleiding

3 (15.79 %)

22. Ik zou het leuk vinden om te helpen bij de voorbereiding van een festivaldag
Ja

14 (75 %)

Nee

7 (30 %)

23. Ik zou dit leuk vinden om te doen
Poster maken,

4 (25 %)

Facebookpagina maken

2 (12.5 %)

Versieringen maken

2 (12.5 %)

Meedenken en kijken naar een band

1 (6.25 %)

Bij de ingang andere verwelkomen

0 (0 %)

Garderobe

1 (6.25 %)

Bij een van de activiteiten helpen,

2 (12.5 %)

Zelf optreden

2 (12.5 %)

Anders, namelijk;

2 (12.5 %)

24. Voor de voorbereiding zou ik graag willen helpen
Één keer

2 (18.18 %)

Elke week

5 (45.45 %)

Één keer per twee weken

1 (9.09 %)

Één keer per maand

1 (9.09 %)

Anders, namelijk:

3 (27.27 %)
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25. Ik wil op de hoogte worden gehouden van het festival door middel van:
Facebookpagina met informatie

12 (66.67 %)

Email

9 (50 %)

Poster

6 (33.33 %)

Brief

5 (27.78 %)

Anders, namelijk

0 (0 %)

26. Ik wil weten wanneer het festival is:
1 dag van te voren

0 (0 %)

1 week van te voren

3 (15 %)

2 weken van te voren

8 (40 %)

1 maand van te voren

7 (35 %)

Anders, namelijk

3 (15 %)

Bedankt voor het invullen!

Samenvattende tabel.
Activiteit

Heel saai

Saai

Leuk

Heel leuk

Super!

Naar een band luisteren

0

0

7

9

4

Silenedisco

2

6

4

1

7

Chatten

4

5

6

3

2

Wii-en

4

4

9

3

0

Computerspellen

4

7

3

2

4

Bordspellen

8

6

4

2

0

Chillruimte

0

1

5

8

6

Stilte/ leesruimte

8

7

3

1

1

Filmruimte

3

2

9

3

3

Schilderen op doek

4

9

3

3

1

Sieraden maken

12

3

3

2

0

Knutselopdrachten

7

3

6

2

2

Scheikundige proefjes

6

1

3

3

7

Kook en bak activiteiten

5

0

8

4

3
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