‘Ontmoet & Doet’
Jeugdzorgdebat 29 oktober 2013

Wij nodigen u van harte uit op dinsdag 29 oktober 2013 van 19u30 tot ongeveer 21u30 deel
te nemen aan een debat over de jeugdzorg dat plaats vindt in Het Landhuis, Maasmolendijk
24 in Maastricht (naast Landbouwbelang, zie www.hetlandhuis.org). U kunt dan luisteren
naar de inspirerende verhalen van ervaringsdeskundige jongeren en horen hoe zij de
jeugdhulpverlening (hebben) ervaren!
In de periode 2012-2015 wordt het jeugdzorgstelsel inhoudelijk vernieuwd waarbij taken en
verantwoordelijkheden naar gemeenten worden overgeheveld. Deze transitie moet ook een
eind maken aan de bureaucratie en aan de sterk versnipperde hulpverlening in de jeugdzorg.
Gemeenten moeten de jeugdzorg herkenbaarder, toegankelijker en transparanter maken.
In dit transitie- en transformatieproces dreigt de stem van jongeren die hulp nodig hebben,
of hebben gehad, verloren te gaan. Zij weten echter als geen ander welke hulp doel treft en
effectief is, of waar hulpverlening tekort schiet. In een eerder onderzoek gaven jongeren aan
het belangrijk te vinden dat er niet óver hen, maar mét hen gepraat wordt.
In dit debat komen juist de ervaringsdeskundige jongeren aan het woord. Hun persoonlijke
ervaringen geven u een objectief beeld van de actuele stand van zaken in de jeugdzorg. Het
debat is mede bedoeld beleidsmakers en uitvoerders van het transitieproces van advies te
dienen en is vooral niet bedoeld jeugdzorginstanties te bekritiseren. Als primaire doelgroep
zien wij:




Jongeren die als ervaringsdeskundige over hun levenslessen willen vertellen
Ouders, familieleden, vrienden en hulpverleners van ervaringsdeskundige jongeren
Politici, beleidsambtenaren en bestuurders van jeugdzorginstanties

Dit debat past in het ‘Ontmoet & Doet’ idee, een persoonlijk initiatief van André W. Hintzen en
wordt mede ondersteund door de JongerenRaad Maastricht, Stichting Jeugd Zorgvragers Limburg
en D66 Maastricht. Het zou geweldig zijn als dit debat tot vervolggesprekken en doe-acties

tussen jongeren en beleidmakers en zorgprofessionals zou leiden om op die manier de
inzichten over jeugdhulpverlening (waar nodig) te kunnen bijschaven!
Aanmelden kan door een bericht te sturen naar aanmelden-jeugdzorgdebat@ontmoet-endoet.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wij rekenen op een vruchtbare discussie!
Met vriendelijke groet,
mede namens de JongerenRaad, Stichting Jeugd Zorgvragers Limburg en D66 Maastricht
André W. Hintzen
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‘Ontmoet & Doet’ is een initiatief van Y/Aim Goal Management

