UITNODIGING
Wat doet Jeugdbescherming Brabant? Graag praten we u bij!
We dragen allemaal ons steentje bij aan de veiligheid en veilige ontwikkeling van onze Brabantse
kinderen. De bescherming van onze jeugd heeft mooie kanten, maar het kent ook vele uitdagingen.
Tijdens vier interactieve bijeenkomsten vertellen wij u graag meer over ons werk, en gaan we heel
graag met u in gesprek om ook uw visie op het jeugdzorgstelsel en de rol van onze organisatie hierin,
te horen. Of u nu wethouder, gemeenteraadslid, ambtenaar of partner in het sociaal domein bent.
Zien we u ook tijdens één van deze bijeenkomsten? Hopelijk tot dan!
Waarom
Kennismaken met het jeugdzorgnetwerk in de eigen regio. Via een interactieve sessie geïnformeerd
raken over wat jeugdbescherming en jeugdreclassering inhoudt.
Voor wie
Wethouders, gemeenteraadsleden, ambtenaren sociaal domein, partners en andere
geïnteresseerden.
Wanneer en Waar
De interactieve sessies (met, afhankelijk van het dagdeel, een afsluitende lunch of borrel) zijn
gepland op:
Regio Noordoost op vrijdag 9 september, 12.00 – 14.00 uur
Pettelaarpark 62 5216 PP ’s-Hertogenbosch
Regio West op vrijdag 30 september, 10.00 – 12.30 uur
Burgerhoutsestraat 19, 4701 EK Roosendaal
Regio Zuidoost op vrijdag 7 oktober, 10.00 – 13.00
Sobriëtasplein 102, 5701 MJ Helmond
Regio Midden op maandag 17 oktober, 15.00 – 17.30 uur
Saal van Zwanenbergweg 3, 5026 RM Tilburg
De sessies hebben een soortgelijke invulling, dus als u interesse heeft, kies een locatie en tijdstip die
in uw agenda past.
Programma
Het programma voor de bijeenkomst in Tilburg is als volgt (dit kan licht afwijken):

Tilburg (17-10-2022)
15:00 uur – Inloop
15:10 uur – Opening door Rinda den Besten, Bestuurder Jeugdbescherming Brabant
15:30 uur – Gebiedsmanager(s) met interactieve sessie
16:00 uur – Jeugdbeschermer aan het woord
16:30 uur – Netwerken en napraten onder het genot van een drankje
17:30 uur – Einde
Indien u niet naar bovenstaande locatie kunt komen, omdat de datum en het tijdstip niet uitkomen,
meldt u dan gerust aan voor een andere locatie.
Aanmelden
Laat u weten of u aanwezig bent? Aanmelden kan via: bestuurssecretariaat@jbbrabant.nl
Stuurt u deze uitnodiging ook gerust door naar collega’s die hier mogelijk interesse in hebben.
Tot slot nog een handige website met meer info voorafgaand aan de bijeenkomst:
https://www.ditisjeugdzorg.nl/
Alvast bedankt en tot ziens!
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