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NIEUWSBRIEF
WINTER 2016

www.oudersparticipatie-jeugdhulp.be
Oudergroepen Steeds op een woensdag van 18u30 tot 20u30 in de Martelaarslaan 212, te Gent
Nieuwe ouders geven best eerst een seintje aan Chantal Van den Broeck
data: 1 februari, 8 maart, 5 april, 3 en 31 mei
Regionale
Werkgroepen

JUISTE DATA maandagnamiddag 6 februari en 27 maart in Gent,
Vrijdagvoormiddag 10 februari en 31 maart in Beveren te Hof ter Welle.
Eerstvolgend thema: ‘vertrouwenspersoon’

Forum voor
ouders
Teksten van
ouders

De facebook van Roppov bestaat nog steeds... er komt een nieuwe in de loop van 2017

Ouders naar
het beleid

Ouders werken rechtstreeks mee aan:
- Het verbeteren van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in Vlaanderen
- Thema’s uit het IROJ
- Zorginspectie
- Uitwerking Vlaams Cliëntenforum
- Statuut van Vertrouwenspersoon
- Vereenvoudiging van het A-doc Toegangspoort
- …

Gehoord van
ouders

Teksten zijn afgewerkt en staan binnenkort op de nieuwe website: verslagen over
‘infobrochure’, ‘hoe regie bij ouders houden’, ‘ontevredenheid’, ‘nazorg en +18’ Dialoogdag
over Adviezen. www.oudersparticipatie-jeugdhulp.be onder professionelen/informatie…

-

ouders werkten ook mee aan de vorming over verontrusting
ouders gaven een advies betreffende een vorming voor consulenten over omgaan met
agressie
…

Info voor
voorzieningen

De ouders van de oudergroep Gent hebben een brief gemaakt voor ouders.
Er is ook een flyer voor professionelen.
Indien u graag dit materiaal wenst: kijk op onze website of geef een seintje!

Schouders

Nummer 42 over ‘ik ben fout’ werd afgewerkt. Wie graag nog een exemplaar wilt, graag een
seintje: we vragen 5€ / nummer of 20€ voor een jaarabonnement, dit zijn 3 nummers.
Nummer 43 zal in een nieuw kleedje worden gestopt en draagt het thema ‘gezonde voeding’.
Wie wil schrijven is steeds welkom!

Interessant

Participatie van ouders in de jeugdhulp… Wil je meer weten? Contacteer ons!
Vergeet niet te noteren: Dialoogdag op 2 juni 2017
MET DE BESTE WENSEN VOOR 2017!!
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen gelieve ons een seintje te geven.

