Uitnodiging !
Online inspiratiebijeenkomst
Aanpak Dak- en Thuisloze Jongeren
Afgelopen week verstuurden wij een save the date met de vraag:
Zie jij wat hier (niet) klopt? Dat gaan we in de inspiratiebijeenkomsten
verder ontdekken!

Wanneer? 	12 en 26 augustus 2021, 9.30-12.00 uur
Waar?

Digitaal via Microsoft Teams

Wie?

Iedereen die zich in de Groninger gemeenten bezig		
houdt met dak- en thuisloze jongeren

Waarom? 	 Samen gaan we voor nul!

De zomerperiode staat vanuit de Transformatieagenda in het teken
van ‘Zo thuis mogelijk’. Een belangrijk onderdeel van dit thema is
het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. De Groninger
gemeenten hebben de gezamenlijke ambitie van nul dak- en
thuisloze jongeren. Concreet willen we geen jongeren meer op straat
en niet langer dan drie maanden in de maatschappelijke opvang.
Sinds eind 2019 werken we samen met het ministerie van VWS, het
Instituut voor Publieke Waarden (IPW) en andere pilotgemeenten om
dat te bereiken.
Dit programma is een actieprogramma, omdat we gebruik maken
van actieonderzoek. Bij actieonderzoek kijken we per casus wat er
goed gaat, wat er beter kan en hoe dat te realiseren. Aan de hand
van die casuïstiek brachten we per cluster structurele en duurzame
oplossingen in kaart. Op 20 mei 2021 werden deze bevindingen
gepresenteerd aan de betrokken bestuurders.
In augustus nemen we jullie in een online inspiratiebijeenkomst mee
in deze nieuwe standaarden. De inspiratiebijeenkomsten zijn bedoeld
voor iedereen die zich in de Groninger gemeenten bezighoudt met
dak- en thuisloze jongeren. We hopen collega’s uit veel verschillende
organisaties, domeinen en organisatielagen te verwelkomen. Deel
deze uitnodiging dus gerust met andere geïnteresseerden. Want
alleen samen zorgen we voor nul dak- en thuisloze jongeren!
Hopelijk tot ziens tijdens één van de bijeenkomsten!
Hartelijke groet,
namens het kernteam van de Transformatieagenda Jeugdhulp regio
Groningen,
Sierd-Jan Jongsma
Mariët Mollema
Ontwikkellijn 2:
Jeugdigen en jongvolwassenen groeien zo thuis en veilig mogelijk op.
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