Data: - Ouders komen samen op woensdagavond,
4 oktober, 8 november en 6 december 2017 van
18u30 tot 20u30 in de Martelaarslaan 212, te Gent.

NIEUWSBRIEF
ZOMER 2017

!!Neem voor meer info contact met ons op!!
- De hulpverlenersgroepen worden dit jaar even ‘on hold’
gezet tot 29 januari 2018 te Gent en 2 februari 2018 te
Beveren-Waas, Hof Ter Welle. Dan wordt de hulpverlenersgroep even iets speciaals. Noteer het alvast!

Agenda: volgende
DIALOOGDAG
1 JUNI 2018

Lezen: - Dialoogdag 2017: Drempels in de jeugdhulp
- Basisprincipes van Oudersparticipatie… vzw
- Nazorg.. en andere teksten: kijk op onze website!
SCHouders: Armoede in de jeugdhulp. Dit nummer komt uit
in november 2018. Schrijfkriebels steeds welkom!
Het nummer van maart zal gaan over de sectoren van IJH

Weetjes: - op 10 oktober gaat het infomoment door over
de vertrouwenspersoon in de Jeugdhulp. klik hier voor
meer info.
- Noteer ook alvast 13 maart 2018. Dan organiseert de
werkgroep Participatie een inspiratiedag rond participatie.
Aandacht!! De Roppov-website en de Roppov
contactgegevens bestaan niet meer. Al een link naar
www.oudersparticipatie-jeugdhulp.be? Kijk uw links na op
jullie website, pas de e-mails en het telefoonnummer aan in
jullie brochures en andere documenten. Zo vinden ouders
hun weg!
Materiaal: brieven voor ouders en
posters steeds bij ons te verkrijgen.
Zo vinden ouders hun weg!

Overheid:
Oost-Vlaanderen:
Ouders zijn ook lid van het IROJ en
van daaruit ontstaan er allerlei
werkgroepen. Momenteel werken
we mee aan de werkgroep
Participatie (uiteraard) en aan de
werkgroep
Jongvolwassenen.
Onze agenda zit bomvol, daarom
zitten we niet overal in, maar we
volgen de andere werkgroepen
wel op en doen een inbreng waar
nodig.
Volgende nieuwsbrief meer over
Overheid Vlaanderen…

Wat is dat? Het IROJ is de afkorting van Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp.
Een vergadering waar alle sectoren in vertegenwoordigd zijn. De leden zijn directeurs,
hulpverleners of andere verantwoordelijken, ouders en/of clientvertegenwoordigers.
Op de agenda staat altijd heel veel. Daar worden aanvragen van voorzieningen besproken en
behandeld, vragen en info uit de sectoren worden bestudeerd en doorgestuurd naar Vlaanderen,
opdrachten uit Vlaanderen worden gecoördineerd, werkgroepen worden opgestart en opgevolgd…
je kan eens gaan kijken op de website.
____________________________________________________________________
Vzw Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen, regio Oost-Vlaanderen, Kasteellaan 479-bus 101, 9000
Gent.
Gsm: 0492/85.92.85
e-mail: Chantal.VandenBroeck@Oudersparticipatie-Jeugdhulp.be

