
 
 
 
 
 
 
VACATURE 
 
Meepraten over het Amsterdamse Jeugdhulp-beleid?  
Word lid van de Adviesgroep van het Jeugdplatform Amsterdam! 
 
Het Jeugdplatform is een initiatief dat Amsterdamse jongeren en ouders een stem geeft in 
het Amsterdamse beleid inzake de Zorg voor Jeugd en Passend Onderwijs.  
Dit platform, bestaande uit jongeren en ouders, adviseert de Gemeente Amsterdam 
(gevraagd en ongevraagd) op een kritische en creatieve manier over effectieve zorg voor de 
jeugd: thuis, in de wijk, op school of in een instelling. Het Jeugdplatform heeft een formele 
adviesfunctie binnen de gemeente. 
 
Er worden allerlei activiteiten georganiseerd om jongeren en ouders aan het woord te laten, 
bijvoorbeeld over een onderwerp of in een bepaalde wijk. Op die manier wordt duidelijk wat 
goed gaat en wat nog kan verbeteren in de zorg.  
 
De adviesgroep van het Jeugdplatform bestaat uit een groep afgevaardigde jongeren en 
ouders; zij zijn de stem van het Jeugdplatform en geven advies aan de gemeente.  
 
 
WIE ZOEKEN WE? 
Amsterdamse ouders/verzorgers die: 

 willen meepraten over het Amsterdamse beleid; 
 ideeën hebben over hoe zorg voor jeugd kan worden verbeterd; 
 binnen hun gezin met jeugdhulp in aanraking zijn gekomen (thuis, in de wijk, op 

school of in een instelling). 
 
WAAROM ZOU U MEE DOEN? 

 Het is een kans om mee te praten over het Amsterdamse Jeugdbeleid; dat betekent 
betere zorg voor uw eigen kind, maar ook dat u andere kinderen in de zorg en hun 
ouders helpt! 

 U komt in aanraking met Amsterdamse ouders en jongeren.  
 Als dank voor uw inzet ontvangt u een vrijwilligersvergoeding.  

 
WAT HOUDT DEELNAME IN? 

 Eén keer per maand is er een vergadering van de hele adviesgroep; 
 Er zijn werkgroepen over bepaalde onderwerpen. Daar kunt u zich bezighouden met 

onderwerpen waar u meer ervaring mee heeft, of die u extra interesseren; 
 Soms zijn er speciale activiteiten, zoals een videotraining of een bezoek aan de 

wethouder. 
 
LIJKT HET U WAT? 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website of kunt u mailen naar 
Hellen@jeugdplatformamsterdam.nl, telefonisch zijn we bereikbaar via 06 1527 2645. 
 
Om te solliciteren, stuur een motivatiebrief naar Hellen@jeugdplatformamsterdam.nl  
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