Als lid van onze adviesgroep word je onderdeel van een diverse en gezellige groep
en kan je regelmatig meepraten over onderwerpen die met jeugdhulp en passend
onderwijs te maken hebben. Samen met andere ouders en jongeren adviseer je de
gemeente over wat goed gaat en wat beter kan. En daar helpen wij je bij!

VACATURE ADVIESGROEP OUDERS/VERZORGERS
Wie zoeken we?
We zoeken Amsterdamse ouders/verzorgers die:
een kind hebben tussen 4 en 18 jaar, die hulp
ontvangen (heeft): thuis, in de wijk, op school of
in een instelling
zelf hulp ontvangen bij de opvoeding van hun
kind(eren) tot 18 jaar
ideeën hebben over hoe de hulp en zorg voor de
jeugd en hun ouders kan worden verbeterd.

Wat wordt er van je verwacht?
Wij verwachten:
dat je elke tweede dinsdag van de maand in de
avond beschikbaar bent en deelneemt aan de
vergaderingen tussen 19.00 - 21.00 uur;
dat je meepraat over hulp en zorg voor alle
Amsterdamse ouders of bereid dat te leren;
dat je open staat voor ervaringen en meningen
van anderen die kunnen verschillen met die van
jou of bereid dat te leren.

Lijkt het je wat?
Als je wil solliciteren voor de adviesgroep of meer
informatie wil kan je terecht bij Dorine via 0620307855
of d.vanlennep@clientenbelangamsterdam.nl

Wat bieden wij?
de mogelijkheid om écht invloed uit
te oefenen op het Amsterdamse
jeugdbeleid door de officiële
adviesfunctie van de adviesgroep
elke maand een interessant
programma waarbij jij jouw
ervaringen kunt uitwisselen met
medeleden en professionals
trainingen en groepsuitjes die o.a.
helpen om je thuis te voelen in de
groep en goed je verhaal over te
brengen.
je leert hoe jeugdhulp en passend
onderwijs in Amsterdam
georganiseerd en ervaren wordt door
thema's die wij behandelen en de
bezoeken die wij brengen aan o.a. de
gemeente.
Je ontvangt een vergoeding van €69
per maand voor het voorbereiden en
bijwonen van de maandelijkse
vergaderingen.

