Praat je mee over jouw ervaringen
met de Amsterdamse jeugdhulp?
Als je jeugdhulp krijgt wil je natuurlijk dat het daardoor beter met je gaat. Dat wil de
gemeente ook, en daarom zijn de afgelopen tijd 100 ouders en jongeren geïnterviewd
over hun ervaringen met jeugdhulp. Wat ging er goed en wat minder goed? Voelen zij
zich geholpen? Met de uitkomsten van dit onderzoek wil de gemeente samen met de
jeugdhulpinstellingen de jeugdhulp verbeteren. We bespreken de uitkomsten graag nog
een keer met jongeren en ouders. Daarom nodigen we je van harte uit!
Wat gaan we doen?
Met een groep jongeren en ouders gaan we in gesprek over de ervaringen met de jeugdhulp. We
bespreken de resultaten van de 100 interviews en leggen die naast jullie eigen ervaringen en ideeën
rondom wat er nodig is om de hulp te doen slagen. Ook willen we met elkaar brainstormen over hoe de
gemeente de ervaringen, wensen en ideeën van jongeren en ouders kan blijven onderzoeken in de
toekomst. Door mee te doen help jij de gemeente om beter naar jongeren en ouders te luisteren.
We doen dit in twee verschillende themabijeenkomsten.

Wanneer, waar en hoe laat?
Themabijeenkomst 1: Helpt de hulp mij eigenlijk wel?
Datum: 17 mei
Tijdstip: van 19:30 tot 21:30 uur
Locatie: Herenmarkt 93-C (bij Stichting Alexander, op de zolder van het West-Indisch Huis)
Themabijeenkomst 2: Hoe makkelijk is het om hulp te krijgen?
Datum: 23 mei
Tijdstip: van 19:30 tot 21:30 uur
Locatie: Herenmarkt 93-C (bij Stichting Alexander, op de zolder van het West-Indisch Huis)

Doe je mee?
Spreekt één van deze thema’s jou aan en wil je hierover in gesprek met ons? Meld je dan aan bij Nickey
van het Jeugdplatform via dehaan@st-alexander.nl en geef even aan bij welke bijeenkomst je aansluit.
Je mag natuurlijk ook bij allebei de bijenkomsten aansluiten. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor
jongeren (12-23 jaar) en ouders die ervaring hebben (gehad) met de Amsterdamse jeugdhulp.
We maken er een gezellige avond van met wat lekkers te eten en te drinken. Als dank krijg je een cadeaubon en je eventuele reiskosten worden vergoed.
Groeten en hopelijk zien we je de 17e en/of de 23e mei.
Anna, Rob, Ivet & Nickey

