
Omgaan met elkaar binnen de jeugdhulp  

De manier waarop je met elkaar omgaat wordt ook wel bejegening genoemd. Dit vinden 

jongeren, ouders en hulpverleners binnen de jeugdhulp belangrijk. Er is al veel bekend over 

hoe prettige en goede bejegening eruit ziet.  

Tóch blijft het lastig dat op zo’n manier te doen, dat alle partijen zich daar prettig en geholpen 

bij voelen. JPA krijgt namelijk veel signalen over dat het nog niet goed genoeg gaat met 

bejegening.  

JPA wil organisaties en de gemeente Amsterdam advies en tips geven over: 

- Hoe ziet goede bejegening eruit? 

- Waarom blijkt het zo lastig te zijn om elkaar altijd goed te bejegenen? 

- Wat is er nodig om met z’n allen bejegening te verbeteren? Wie kan wat doen en hoe? 

Het is een onderwerp dat we samen met jongeren, ouders, hulpverleners, beleidsmakers en 

ook opleidingen willen bekijken in 2 bijeenkomsten. En daar hebben we jouw ervaring en 

kennis voor nodig! Want wie weet er beter wat jij nodig hebt dan jij zelf?

 

WAT?  In twee bijeenkomsten gaan we aan de slag om antwoorden te vinden op te 

volgende vraag: Wat is er nodig voor jongeren, ouders en hulpverleners om op 
zo’n manier met elkaar om te gaan, dat beiden partijen zich daar prettig en 
geholpen bij voelen? Verschillende partijen (bijv. jongeren, ouders, 
hulpverleners, mensen van de gemeente, mensen van opleidingen) gaan met 
elkaar in gesprek en de inbreng van alle deelnemers is even belangrijk! 

 

WIE?   Wij zijn op zoek naar 5 jongeren, 5 ouders, 4 hulpverleners, 2 ambtenaren en 2 

docenten die ervaring hebben binnen de jeugdhulp en hun mening willen geven 
over het thema: omgaan met elkaar. 

 

WAAROM?  Om tot goede oplossingen te komen, is het belangrijk dat we naar verschillende 

meningen luisteren, dus ook naar die van jou. Jouw ervaring en mening is heel 
belangrijk, omdat jij het beste kan vertellen wat jij vanuit jouw rol belangrijk 
vindt.  

  

WAAR? Amsterdam, locatie volgt.  

 

WANNEER?  Dinsdag 17 en dinsdag 24 april van 17:30 tot 20:30, het is de bedoeling dat je 

beide dagen deelneemt. We eten samen wat tijdens de bijeenkomsten.  
 
 
Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Nickey via 
dehaan@st-alexander.nl of 06-12229437.  
 
Let op: In verband met het beperkte aantal plekken is je aanmelding pas definitief 
als je bericht van ons hebt gehad.  
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