Wij zoeken jou!
#jeugdwelzijnsraad

Heb jij ervaring in de jeugdhulp?
Ben jij tussen de 16 en 27 jaar?
Woon jij in regio Hart van Brabant?
Wil jij de jeugdhulp verbeteren en vernieuwen?

Dan zoeken wij jou!

Wat is de Jeugdwelzijnsraad? (JWR)

e groep met jongeren die ervaring
De Jeugdwelzijnsraad is een regional
komen wij op maandagavond
hebben met jeugdhulp. Maandelijks
es te geven op beleidsthema’s die
samen van 17:00-20:00 uur om advi
doel is om het beleid beter te
van invloed zijn op onze levens. Het
belangrijk vinden.
eren
jong
laten aansluiten op dat wat
houding van onze leden.
Wij vragen een actieve en betrokken
en kritische mening.
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Wij vragen ook om jouw erva
en van de jeugdhulp.
Hierdoor draag je bij aan het verbeter
, wordt jouw mening
eden
Daarnaast ontwikkel je vaardigh
netwerk.
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Wij zoeken jou!
#jeugdwelzijnsraad

Een lekkere pizza!
Ik hoor je al denken:
“leuk en aardig die JWR, maar wat krijg ik ervoor terug?’’
Nou, heel veel!
We bieden een maaltijdvergoeding aan alle jongeren,
doordat de bijeenkomsten tussen 17:00 en 20:00 uur
plaatsvinden. Een ruime keuze uit heerlijke pizza’s of
maaltijdsalades!
Je krijgt na iedere bijeenkomst ook nog een cadeaubon
van VVV of Bol.com t.w.v. € 15,-.

“De Jeugdwelzijnsraad is een
verrijking van jezelf. Je leert je mening te geven,
debatteren, presenteren, je krijgt inzicht in
beleidsprocessen en je maakt kennis met de sociale
kaart van de regio Hart van Brabant.’’
QUOTE van JWR lid

CONTACT

“De Jeugdwelzijnsraad is een gezellige groep,
je doet iets goeds voor anderen, het geeft je een fijn
gevoel, het staat goed op je cv, je kan trainingen
volgen en certificaten halen en het doet mij goed!’’
QUOTE van JWR lid

EVA

Wil jij jezelf opgeven voor de JWR?
Neem dan contact op met Eva Saeboe.
06 25775998

Eva.saeboe@tilburg.nl

www.samenmetdejeugd.nl

@samenmetdejeugd

