
Datum:    dinsdag 18 juni 2019

Inloop:    15.00 uur

Uitnodiging presentatie 
gemeentelijke kinderombudsman

•••••••••••
Het is mijn toekomst! 
Waar wachten we op?

Toegang tot de gespecialiseerde jeugdhulp: 
ervaringen en oplossingen van jongeren

Programma: 15.30 – 17.00 uur, borrel na afloop

Plaats:   Bibliotheektheater, Hoogstraat 110 Rotterdam

De gemeentelijke kinderombudsman heeft in de afgelopen maanden met veel jongeren gesproken over 

hun ervaring in de gespecialiseerde jeugdhulp. Over het wachten op jeugdhulp, over het vele verhuizen 

tussen instellingen en over uitval op school. En over niet gehoord worden. Maar ook over het verschil dat 

die ene hulpverlener voor de jongere kan maken. De jongeren dragen concrete oplossingen aan die voor 

hen de jeugdhulp beter maken.

Ben jij ook benieuwd naar de ervaringen en ideeën van de jongeren? Kom naar de presentatie!

Programma
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
15.00 uur Inloop

15.30 uur Welkom door dagvoorzitter Marjolijn van Gerven

15.35 uur Inleiding door kinderombudsman Stans Goudsmit

15.40 uur De ervaring van Anne
  Anne moest lang wachten op goede hulp. Die kreeg ze uiteindelijk ver van huis, in Brabant. De behandeling is 
  bijna afgerond. Nu heeft ze weer zorgen. Want ze heeft vervolghulp nodig en wil weer naar school.

15.55 uur De ervaring van Rouhsif
  Rouhsif moest een jaar wachten op onderzoek naar wat er met hem aan de hand is. Door de problemen ging 
  hij ruim twee jaar niet naar school. Gelukkig is hij net weer begonnen op school.

16.10 uur Intermezzo

16.15 uur De ervaring van Larissa
  Larissa is uithuisgeplaatst. In anderhalf jaar tijd verhuisde ze acht keer. Nu zit ze eindelijk op een plek 
  waar ze kan blijven. Hoopt ze.

16.30 uur Vooruitblik door de kinderombudsman

16.40 uur Wie durft?

16.50 uur Overhandiging rapport en afsluiting door kinderombudsman Stans Goudsmit
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Velen van jullie hebben zich na de vooraankondiging aangemeld. Wil jij ook komen? 

Aanmelden kan tot en met maandag 10 juni 2019 via info@kinderombudsmanrotterdam.nl. 

We zien uit naar je komst! 




