
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  

 
November, 2017 

Achterban 
Het Jongerenplatform organiseert twee 
keer per jaar een achterbanbijeenkomst. 
Tijdens zo’n achterban nodigen we 
iedereen uit die iets vindt van jeugdhulp 
en deze ervaringen graag wil delen! Dit 
keer is het onderwerp: ‘Klaar met 
Jeugdhulp?! Wat heb je daarvoor nodig?’ 

Er zijn workshops, we gaan samen eten 
en in gesprek over wat wij vinden dat 
nodig is om de jeugdhulp goed 
voorbereid te verlaten! Kom jij ook? 

Meld je dan nu aan via: jopla@jbgld.nl 

 

Training automutilatie 
Het Jongerenplatform heeft een 
training voor hulpverleners 
ontwikkeld. Deze training gaat over 
hoe je als hulpverlener kunt omgaan 
met automutilatie. In deze training 
leggen we uit wat automutilatie is, 
wat oorzaken en gevolgen kunnen 
zijn en wat kan helpen om met 
jongeren het onderwerp 
bespreekbaar te maken! 
 
 
 
Voor meer info: jopla@jbgld.nl 

 

Agenda:  

 
 13 november Samen 

Sterk regio Food Valley 

Kernteam vergadering 

 20 november 

Achterban bijeenkomst 

 … 

Het Jongerenplatform 

bestaat uit jongeren die 

gebruik maken van 

Jeugdhulp 

(Jeugdbescherming 

Gelderland). Deze groep 

jongeren wil hun mening 

en ideeën onder de 

aandacht brengen. 

Jongeren hebben een stem 

in jeugdhulp! Het platform 

is bedoeld om signalen te 

verzamelen en 

verbeterpunten bij 

Jeugdbescherming 

Gelderland aan te pakken. 

Het jongerenplatform 

 

Denktank Apeldoorn 

18 september 2017 was het Jongerenplatform samen met andere jongeren aanwezig bij 
de 3e Denktank samen met wethouder Paul Blokhuis uit Apeldoorn. We hebben het 
gehad over hoe het op de groepen gaat, dat veel jongeren de wisselingen binnen 
groepen zijn qua mentoren.  
Het tweede thema was zak- en kleedgeld. Hier kwam uit dat sinds 2015 het geld voor 
kleed en zakgeld vanuit de ouders komt en er veel jongeren geen geld krijgen. Dit vaak 
omdat er bijvoorbeeld geen contact is met ouders of dat ouders weigeren te betalen. 
Tot slot hebben we het gehad over school en werk. Jongeren vinden het soms lastig om 
een baan te vinden omdat ze meestal worden afgewezen omdat ze wonen binnen 
jeugdhulp. Daarnaast kwam ook naar boven dat scholing binnen een instelling soms 
onder niveau is, dit komt door weinig leraren en het beperkte aanbod. De wethouder 
gaat samen met de wethouder van onderwijs in Apeldoorn met iemand van de groep in 
gesprek over het verbeteren van het onderwijs! Al met al een hele interessante maar 
ook leuke bijeenkomst! Heb je nog aanvullingen? Mail gerust! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jongeren in beeld! 

 

Heey lezer!! 

 

Mijn naam is Soraya, ik ben 21 jaar en ik kom uit Arnhem. Ik zit momenteel in  

mijn examenjaar van de opleiding Sociaal Cultureel Werker en hoop dan ook in 

juli mijn diploma te behalen!! 

 

Ik ben een heel creatief persoon en vind het dan ook leuk om in mijn vrije tijd 

creatief bezig te zijn met tekenen, muziek maken, glas etsen en 3D diamond 

painting en daarnaast ben ik een echte pandafreak!  

 

Ik zit nu al 6 jaar in het kernteam van het jongerenplatform en waar ik het heel 

erg naar mijn zin heb! Ik vind het leuk om me in te zetten voor jongeren in de 

jeugdzorg omdat er veel dingen beter kunnen, en ik mezelf daarvoor in te zetten 

vind ik geweldig!! 

 

Zelf ben ik de voorzitter van het kernteam en vind ik het belangrijk om iedereen 

te stimuleren en het beste uit iedereen naar boven te halen!! Want hoe meer 

stemmen hoe meer we kunnen bereiken!! 

 

Dit was het wel zo ongeveer over mij! 

Hopelijk zien we je snel een keer bij de achterban!! 

 

Liefs, Soraya 
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Heb jij vragen of leuke 

ideeën? Neem dan 

contact op met het 

jongerenplatform! 

jopla@jbgld.nl 

contact  

 


