
 

 

 

    Uitnodiging     
 

Informatie- en discussiebijeenkomst Jeugdhulp Zeeland: 

‘Versterken van het gewone leven’ 

Woensdag 5 februari 2020 van 18:00-22:00 uur in Van der Valk Hotel te Goes 
 

Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015, ligt de focus op het zo goed mogelijk organiseren 
van deze hulp. Het is echter belangrijk om aandacht te blijven hebben voor het gewone leven en de 
ondersteuning van jongeren en ouders. Hierdoor kan in een aantal situaties voorkomen worden dat 
kinderen en jongeren in de jeugdhulp terecht komen. De focus van deze bijeenkomst ligt daarom op 

het ondersteunen van ouders en jeugdigen in hun gewone leven. 

Het doel van de bijeenkomst is het inspireren van gemeenten en aanbieders en het leren van elkaar. 
Dit doen we onder andere door voorbeelden te presenteren van projecten rondom het versterken 
van het gewone leven binnen en buiten Zeeland. De bijeenkomst is bedoeld voor raads- en 
collegeleden en adviesraden van de Zeeuwse gemeenten en aanbieders van jeugdhulp in Zeeland. 
 
Programma 

17:00 – 18:00 uur   Inloop met een lichte maaltijd 

18:00 – 18:15 uur Opening  

18:15 – 19:00 uur Plenaire presentatie door Mario Nossin (VNG) 

19:00 – 19:15 uur  Pauze 

19:15 – 21:30 uur Workshops en informatiemarkt* 

21:30 – 22:00 uur  Afsluiting met de mogelijkheid tot napraten onder het genot van een 
drankje 

 
U kunt zich aanmelden door uiterlijk woensdag 22 januari a.s. een email te sturen naar: 

info@czwbureau.nl 
 

Graag tot 5 februari! 
 



*Nadere informatie over de workshops en informatiemarkt 
 
Het programma start met een plenair en algemeen gedeelte, daarna heeft u de mogelijkheid om 
twee van de drie aangeboden workshops te volgen. De keuze voor de workshops kunt u kenbaar 
maken bij aanvang van de bijeenkomst. Door deel te nemen aan maximaal twee workshops, heeft u 
de gelegenheid om ook een bezoek te brengen aan de informatiemarkt. Tijdens deze markt worden 
inspirerende Zeeuwse initiatieven aan u gepresenteerd en kunt u in gesprek gaan met de 
betrokkenen. Onderstaand wordt de inhoud van de workshops kort omschreven: 
 
19:15 - 20:00 uur  Workshop 1: Pubquiz 

U wordt door de VNG op een interactieve manier aan het denken gezet over 
het centrale thema van de avond naar aanleiding van de plenaire presentatie.  

 
20:05 - 20:45 uur Workshop 2: Provocatief coachen 

Tijdens deze workshop neemt de organisatie Vendl u mee in de methodiek 
provocatief coachen. Door middel van provocatieve gesprekstechnieken 
wordt er naar gestreefd om mensen zelfstandig te maken en vastzittende 
patronen te doorbreken.  De gemeente Tholen heeft de afgelopen periode 
ervaring opgedaan met deze manier van omgaan met hulp- en 
ondersteuningsvragen van hun inwoners. 

 
20:50 - 21:30 uur Workshop 3: Het begint bij mij 

Dit initiatief is opgezet door  ouders, voor ouders om samen te leren en 
elkaar te ondersteunen bij opvoedingsvraagstukken. In deze workshop wordt 
uitgelegd hoe dit initiatief vorm wordt gegeven.  

 
19.15 - 21.30 uur Informatiemarkt 


