GEZOCHT:

Interesse? Bel of mail naar:

Nicolina Jorissen (medewerker) en Sandra Passchyn (ouder):
0485/ 14 01 82

nicolina.jorissen@oudersparticipatie-jeugdhulp.be
vlaams-brabant@oudersparticipatie-jeugdhulp.be

Ouders met ervaring in de
jeugdhulp om samen te komen,
hun stem te laten horen en samen
op te komen voor hun rechten!
Had je het gevoel er als ouder alleen
voor te staan toen je kind hulp kreeg?
Heb je het gevoel goed geholpen te
zijn in de jeugdhulp?
Had je het gevoel als ouder dat je niks
meer te zeggen of te maken had met
het leven van je kind toen het hulp
kreeg?
Heb je het gevoel als ouder goed
betrokken te worden in de jeugdhulp?

Wij zoeken ouders voor onze
‘oudergroepen’

Wie zijn wij?

De vzw ‘Oudersparticipatie Jeugdhulp
Vlaanderen’ is in Vlaams-Brabant op
zoek naar ouders die ervaring hebben
(gehad) met jeugdhulp en die willen
deelnemen aan een oudergroep in
Leuven of Ternat.

De vzw ‘Oudersparticipatie Jeugdhulp
Vlaanderen’ is een werking door en
voor ouders met kinderen of jongeren
die hulp (hebben) gekregen.

We horen graag van ouders wat zowel
de goede als de slechte ervaringen zijn
met jeugdhulp. Om de goede praktijken
te verspreiden en de slechte te
veranderen.
We geven verder ook adviezen aan
diensten en overheid op basis van wat
ouders ons vertellen.
Eén keer in de maand, gedurende
ongeveer twee uur, komen we in
Leuven en Ternat samen om te praten
hierover.

Ons doel is ervoor te zorgen dat de
stem van ouders wordt gehoord en de
ouders mogen meedoen in de hulp aan
hun kinderen.
We laten ouders samenkomen om
ervaringen te delen zodat ze hun stem
kunnen laten horen, kunnen opkomen
voor hun rechten en mee de jeugdhulp
kunnen vormgeven.
Meer info op:
www.oudersparticipatie-jeugdhulp.be

Wij zoeken ook ouders
voor ons ‘oudernetwerk’
De vzw ‘Ouderspaticipatie Jeugdhulp
Vlaanderen’ is in Vlaams-Brabant ook
op zoek naar ouders die we af en toe
kunnen bellen, mailen of eens
afspreken om hun mening te horen
over de hulp die ze krijgen of kregen
voor hun kind(eren).

