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Nieuwsbrief Sociaal Domein Midden-Limburg Oost 
week 46 - 2021 

 

 

Stakeholderbijeenkomsten voor jongeren en ouders - jeugddomein 
Met de nieuwsbrief van week 44 informeerden wij u over de stakeholderbijeenkomsten welke wij in 
december organiseren. Het doel is om in het gesprek met elkaar te voeren over de gewenst 
ontwikkelingen van [zorg voor] jeugdigen; van ondersteuning in het dagelijks leven tot inzet van 
[gespecialiseerde] jeugdhulp en gedwongen kader. 
 
Inmiddels is besloten de fysieke bijeenkomsten te wijzigen in ONLINE gesprekken. Zie hiertoe  
onderstaande informatie. Het verzoek is deze bijeenkomsten onder de aandacht te brengen bij 
jongeren en ouders die graag meedenken over de hulp en ondersteuning voor jeugdigen.  
Wij hopen op een goede opkomst en uw ondersteuning daarbij is van grote meerwaarde!  

 

Maak het verschil voor een kind 
Op de website van Maak het verschil voor een kind kon je al langer heel veel tips en informatie vinden 
over hoe je het verschil kunt maken voor kinderen met zorgen thuis. Nu is er wat nieuws bijgekomen, 
namelijk een online training. Deze kun je gratis volgen en duurt slechts enkele minuten per situatie. 

Er zijn vier situaties (school, familie, omgeving, vereniging) waarbij je een kort filmpje bekijkt. 
Vervolgens beantwoord je 5 vragen per filmpje. De feedback verschijnt direct in beeld. Je kunt alle 
filmpjes bekijken of er een uitkiezen die bij jouw situatie past. 

Zo kun jij kijken wat je al weet en waar je wellicht nog wat meer over wil lezen op de website. Klik op 
de volgende link voor de online training: https://www.maakhetverschilvooreenkind.nl/e-learning/  

Verspreiden mag. Graag zelfs! 

 
Heeft u vragen over een van de in deze nieuwsbrief genoemde onderwerpen? Stel ze graag per mail 
aan contractmanagement@sociaaldomeinmlo.nl 

Met vriendelijke groet, 
Inkoop, Contractmanagement en Business Control 
Sociaal Domein Midden-Limburg Oost 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.sociaaldomeinmlo.nl/
https://www.maakhetverschilvooreenkind.nl/e-learning/
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STAKEHOLDERSBIJEENKOMSTEN JEUGDREGIO MIDDEN LIMBURG OOST 

 
Beste collega in het jeugddomein, 
 
Als gemeenten in de Regio Midden Limburg Oost zijn wij aan de slag met de toekomstige inrichting 

van ons jeugddomein, vertaald in een nieuwe regiovisie Jeugd & Gezin.  

Natuurlijk doen wij dat niet alleen, maar in samenspraak met onze partners in het werkveld en 

uiteraard met onze jeugdigen en ouders. We zijn benieuwd naar de ideeën over op het opgroeien en 

opvoeden van jeugdigen en eventuele hulp en ondersteuning voor hen en hun gezinnen. Wat kunnen 

we met elkaar nóg beter, anders doen? 

Daarom organiseren we in december 2021 drie dialoogsessies: met professionals, met ouders 

én met jongeren. Het doel van deze sessies is het gesprek voeren met elkaar over de gewenste 

ontwikkelingen van (zorg voor) jeugdigen: van ondersteuning in het dagelijks leven tot inzet van 

(gespecialiseerde) jeugdhulp en gedwongen kader.  

 

ONLINE Bijeenkomsten met ouders en jongeren 

We willen in dit traject niet praten over, maar mét jongeren en ouders. Wij horen graag van degenen 

die te maken hebben (gehad) met jeugdhulp en/of ondersteuning,  wat hen het meeste helpt. De 

inbreng van jongeren en ouders willen we meenemen in de ontwikkeling van de regiovisie en onze 

toekomstige werkzaamheden en activiteiten. Voor de gesprekken met ouders en jeugdigen 

organiseren wij ONLINE bijeenkomsten op: 

Donderdag 9 december van 19.00-21.00 uur (ouders) 

Donderdag 16 december van 19.00 – 21.00 uur (jongeren) 

 

Wat vragen we? 

We verzoeken jullie om deze bijeenkomsten onder de aandacht te brengen bij jongeren en ouders die 

graag meedenken over de hulp en ondersteuning voor jeugdigen én deze actief te delen op uw social-

media kanalen. Op die manier hopen we een goede opkomst te realiseren. Uw ondersteuning is 

daarbij van grote meerwaarde!  

 Hieronder vind u linkjes naar diverse flyers & promotiemateriaal: 

- Flyer (PDF) voor bijeenkomst ouders   

- Flyer (PDF) voor bijeenkomst jongeren   

- Afbeelding delen op social media kanalen voor bijeenkomst ouders (PNG)   

- Video delen op social media kanalen voor bijeenkomst Jongeren (MP4)    

- Afbeelding delen op social media kanalen voor bijeenkomst ouders & Jongeren (MP4)   

- Begeleidende tekst voor op social media kanalen (Word-bestand)   

 

Wat levert dit de cliënten op?  

We praten in dit traject niet over, maar met jongeren en ouders over het beleid dat hen aangaat. 

Professionals en gemeenten weten maar tot op zekere hoogte hoe het is om als mens een 

(jeugd)hulp- of ondersteuningsvraag te hebben. We nemen de inbreng van jongeren en ouders mee in 

de beleidsontwikkelingen van de Regiovisie Jeugd & Gezin. 

 

http://www.sociaaldomeinmlo.nl/
https://scaleadvies.nl/wp-content/uploads/2021/11/V3-flyer-MLO-ouders-2.pdf
https://scaleadvies.nl/wp-content/uploads/2021/11/V3-flyer-MLO-jongeren-2.pdf
https://scaleadvies.nl/wp-content/uploads/2021/11/social-media-flyer-ouders-2.png
https://scaleadvies.nl/wp-content/uploads/2021/11/Jongeren-die-mee-willen-denken-over-de-toekomst-van-hulp-voor-jeugd-gezin-4.mp4
https://scaleadvies.nl/wp-content/uploads/2021/11/Kopie-van-social-media-flyer-jongerenouders-voor-nwsbrief-mlo.mp4
https://scaleadvies.nl/wp-content/uploads/2021/11/begeleidende-tekst-social-media.docx
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What’s in it for you?  

Onze ervaring is dat (oud-)cliënten het prettig vinden om hun ervaringen en adviezen te delen. Het 

verzamelen van vele ervaringen zorgt voor feedback op een hoger abstractieniveau, wat uitermate 

geschikt is om te gebruiken in kwaliteits- en beleidsvormingsprocessen. Win-win dus!  

Aanmelden deelnemers  

Wilt u deelnemers aanmelden voor een van de bijeenkomsten? Gebruik daarvoor het volgende 

mailadres: contractmanagement@sociaaldomeinmlo.nl 

 

Vragen? 

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze mail, neem dan gerust contact op met mij of Theo van 

Ekerschot.  (E: karinhendriks@roermond.nl T: 06 18 93 35 59 / E: theovanekerschot@roermond.nl)  

 

http://www.sociaaldomeinmlo.nl/
mailto:contractmanagement@sociaaldomeinmlo.nl
mailto:karinhendriks@roermond.nl
mailto:theovanekerschot@roermond.nl

