KOM JE PIZZA MET ONS ETEN?

Heb jij te maken gehad met de
jeugdbescherming of jeugdreclassering in
Noord-Brabant in de periode 2015 - 2019?
Wil jij jouw ervaring en verhaal delen met andere
ouders en jeugdigen (16 - 27 jaar), de
jeugdzorgregio's, de jeugdbescherming &
jeugdreclassering? Meld je dan nu aan!
27 JANUARI 2020 // 17:00 - 21:00 //
Hall of Fame Cultuurfabriek //
Burgemeester Brokxlaan 6 Tilburg //

Aanmelden? Mail je naam en de
gemeente waarin je woont naar:
participatie@scaleadvies.nl
Bel/app met Esther via 06 11 08 11 39
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Meedoen is gratis. Wij betalen je reiskosten. Jongeren
krijgen in ruil voor hun tijd een cadeaubon van €20,-.

HELP MEE!
Wat vind je fijn van de hulp die jij krijgt of gekregen hebt?
Wat vind je niet prettig?
De jeugdzorgregio's West-Brabant West, West-Brabant
Oost, Hart van Brabant, Noordoost-Brabant en
Zuidoost-Brabant zijn benieuwd hoe cliënten de
dienstverlening van de jeugdbescherming en de
jeugdreclassering vinden.
Tijdens de bijeenkomst zullen er ambtenaren van de
betrokken gemeenten en personeel van de
Gecertificeerde Instellingen (Jeugdreclassering &
Jeugdbescherming) aansluiten om de ervaringen te
horen.
Heb jij contact gehad met de jeugdbescherming en/of
jeugdreclassering in een van deze vijf jeugdzorgregio's?
Dan ben je van harte welkom!

MET PIZZA + CADEAUBON!

Maximaal 5 jeugdigen en 5 ouders per jeugdzorgregio
Meld je snel aan want vol = vol

Meer informatie en aanmelden www.verbeterjeugdhulp.nl

BEREIKBAARHEID
Waar moet ik zijn?
Het bezoekadres van de Hall of Fame is Burgemeester
Brokxlaan 6, 5041 SB Tilburg. De hoofdingang van de
Hall of Fame is gelegen aan de parkeerplaats en is te
herkennen aan de rechtopstaande zeecontainer met
Hall of Fame lay-out.
Kom je met de trein?
De Hall of Fame ligt op nog geen 600 meter lopen van
het treinstation en het busstation, dus ongeveer 7
minuutjes lopen!
Kan ik mijn fiets stallen?
Je kan je fiets kwijt in de fietsenstallingen bij de Hall of
Fame. Bij grote drukte is er ook een fietsenstalling op
loopafstand bij het station. Aan de centrumkant van het
station is ook een betaalde bewaakte fietsenstalling.
Is de Hall of Fame goed bereikbaar met de auto?
De Hall of Fame is goed bereikbaar met de auto. Er is
een parkeerplaats met een slagboom naast de Hall of
Fame waar 24 uur per dag geparkeerd kan worden. Het
parkeertarief is €1,40 per uur met een maximum van €7
per dag. Er kan alleen betaald worden met pinpas of
creditcard. Is het parkeerterrein vol? Dan kun je in de
omgeving ook op straat betaald parkeren.

