
 

In samenwerking met de intersectorale werkgroep 

‘Vermaatschappelijking van de Jeugdhulp’  

                                                                               

ZOEKT ‘AMBASSADEURS’  

 

Geloof jij in maximale regie van het cliëntsysteem? Wil jij inzetten op een democratisch partnerschap 

met de minderjarige en het familiaal en sociaal netwerk doorheen het ganse traject? 

Ben je op zoek naar hoe je ook binnen je eigen organisatie beweging kan creëren rond dit thema?  

Dan is dit de kans om ambassadeur te worden van deze beweging! 

DOEL: 

In samenwerking met de mensen van D.O.P. OVl gaan we een paradigmashift maken: we willen naar 

een visie op hulpverlening waar de minderjarige en /of zijn context erkend worden als 

ervaringsdeskundigen en regisseurs van hun hulpverleningstraject, ongeacht de situatie waarin zij zich 

bevinden. Een sector die ervoor gaat dat thema’s en vragen van de minderjarige en zijn sociaal netwerk 

eenzelfde gewicht krijgen als die van professionelen.  Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat ze 

(terug) aan het stuur van hun traject gaan zitten en wat staat ons als professionals/organisaties dan te 

doen?  

VOOR WIE: 

We zijn op zoek naar mensen die deze visie mee willen uitdragen:  

- Heb je zin om draagvlak te creëren in je eigen organisatie? 

- Wil je leren om collega’s nieuwsgierig naar elkaar en met elkaar te laten worden rond deze 

thema’s? 

- Geloof je dat beweging mogelijk is? 

- Durf je dingen in vraag te stellen, tegen de stroom in te zwemmen? Durf je met andere 

woorden de ‘zalm’ te zijn? 

- Krijg je mandaat om actie te nemen in je eigen organisatie op beleidsvlak en beweging op 

gang te brengen omtrent dit thema? 

- Heb je een open blik, goesting en enthousiasme om dit traject aan te gaan? 

WAT: 

D.O.P. OVl engageert zich om dit traject te ondersteunen. Wat mag je verwachten?  



                                                                                                                                                                          

 

- Een studiedag rond visie en theorie: In welke mate zijn jullie vertrouwd met de Oost-Vlaamse 

visienota ‘s ‘Vermaatschappelijking van de jeugdhulp’ en ‘Brede instap’? Hoe levendig zijn die 

in jouw organisatie? Hoe kan je hiermee aan de slag? 

- Vier supervisiemomenten waarin je met je collega-ambassadeurs aan de slag gaat om deze 

visie verder te implementeren en voor je organisatie een actieplan uit te werken. 

- Een terugkomdag  om terug te blikken en stil te staan bij de mooie stappen die jullie en jullie 

organisaties gezet hebben.  

Voel je je geroepen?  

Inschrijven voor het hele traject doe je door te mailen naar vorming@dop-ovl.be 

Vermeldt hierbij zeker je naam, organisatie en regio. Aangezien veranderingstrajecten uitdagend 

kunnen zijn, raden wij aan per twee in te schrijven vanuit eenzelfde organisatie. Dit is echter niet 

verplicht. 

PRAKTISCH 

Prijs: 211€ per persoon voor het hele traject waarvan 141€ te betalen door de eigen organisatie. De 

overige 70€ wordt gesponsord door het IROJ. De inschrijving is officieel na ontvangst van het 

inschrijvingsgeld van 141 €/pp op reknr: BE18 8900 1488 3265 t.a.v. D.O.P. OVl met vermelding van 

de naam van je organisatie en het aantal deelnemers. Er kunnen maximum 16 deelnemers/ regio 

inschrijven. 

Data: 

• Kick Off: 21/09/2021 | 9u - 12u30 | locatie: VAC Gent: Kon. Fabiolalaan | in het auditorium 

• Traject per regio:  

 

o Gent – Eeklo – Deinze:  

▪ 7/10/2021 9u – 12u30 

▪ 30/11/2021  13u30 – 17u 

▪ 1/02/2022  9u – 12u30 

▪ 19/04/2022  9u – 12u30 

o Aalst – Oudenaarde:  

▪ 19/10/2021  9u – 12u30 

▪ 9/12/2021 9u – 12u30 

▪ 03/02/2022 13u30 – 17u 

▪ 21/04/2022 9u – 12u30 

o Waas & Dender 

▪ 19/10/2021 13u30 – 17u 

▪ 9/12/2021 13u30 – 17u  

▪ 8/02/2022 9u – 12u30 

▪ 26/04/2022 9u – 12u30  

 

• Terugkomdag: 14/06/2022 | 9u – 12u30 | | locatie: VAC Gent: Kon. Fabiolalaan | in het 

auditorium 

mailto:vorming@dop-ovl.be

