
 

LET OP: De bijeenkomst was oorspronkelijk op dinsdag 19 september gepland. Dit is 

in overleg met Oosterpoort in Oss verplaatst naar woensdag 20 september. 

 
Graag nodigen we jou uit voor de derde van een reeks regionale bijeenkomsten over 
waarheidsvinding in de jeugdrechtketen, op woensdag 20 september. 
  
Het thema ‘waarheidsvinding’ wordt regelmatig gekenmerkt door strijd en onbegrip. In het            
ergste geval staat het gezinnen en professionals in de weg om te doen wat we eigenlijk                
allemaal willen: zorgen dat kinderen en jongeren zich veilig kunnen ontwikkelen. 
  
Daarom organiseert LOC op 20 september de vierde van een reeks regionale bijeenkomsten             
over waarheidsvinding in de jeugdrechtketen. 
 
Onze ambitie is hoog: we willen de mensen uit de praktijk gelegenheid bieden om 
ervaringen te delen. Zowel jongeren, ouders, professionals, beleidsmedewerkers als 
experts. Het delen van ervaringen lukt als mensen mogen vertellen wat ze op het hart ligt en                 
tegelijkertijd bereid zijn om te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben. We hopen dat               
het ook lukt om lokale afspraken te maken voor verbeteringen en serieuze suggesties te              
doen voor de aanpassing van beleid en regelgeving. 
  
Jouw aanwezigheid en bijdrage stellen we enorm op prijs! We vernemen dan ook graag of je 
aanwezig wilt zijn bij deze bijeenkomst. Aanmelden kan via onderstaande link en is verplicht, 
omdat de ruimte voor de bijeenkomst beperkt is. 
  
Let op: deze bijeenkomst is specifiek bedoeld voor gezinnen en professionals uit de regio 
Noord-Brabant en Limburg die ervaring hebben met jeugdbescherming. Voor         
geïnteresseerden uit andere regio’s volgen nog bijeenkomsten. 
  
HIER AANMELDEN 
  
Datum: Woensdag 20 september 
Locatie: Oosterpoort, Kamperfoeliestraat 60, Oss 
Tijd: 18:30 (inloop) tot 21:00 uur 
  
Er wordt voor een hapje en een drankje gezorgd. 
 
LOC Zeggenschap in zorg 
 
Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van een vijftal regionale bijeenkomsten over het 
onderwerp waarheidsvinding. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie           
onderzoekt LOC samen met betrokkenen hoe we de waarheidsvinding binnen het nieuwe            
jeugdstelsel kunnen verbeteren. De reeks wordt afgesloten met een landelijk congres in            
november 2017. 

https://goo.gl/forms/fzRmrXyRYaRR4Bkt1

