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Gemeente berichten
Week 6 • 9 februari 2017

Deel uw ervaringen over jeugdhulp

deurnes nieuws
Alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente
Deurne staan in de ‘Officiële bekendmakingen’ op onze website. Voor
een abonnement op de digitale versie en ander Deurnes nieuws kunt u
zich aanmelden via www.deurne.nl /Nieuwsmail.

Op zoek naar een baan?
Kom naar de Workdate Helmond-De Peel
Ben je op zoek naar een (nieuwe)
baan of een stageplek? Kom dan
naar de Workdate op maandag 13
februari tussen 14.00 en 16.00 uur
in de Cacaofabriek in Helmond.
Hieraan voorafgaand is een speciale workshop ‘Solliciteren en social
media’ voor jongeren. Deze is in het

kader van de Werkweek Aanpak
Jeugdwerkloosheid. Deelname is
geheel gratis.
Aanmelden via workdate@senzer.
nl, vol=vol.
Kijk voor meer
www.senzer.nl.

informatie

op

Bent u een ouder van een kind of jongere die jeugdhulp
krijgt? Dan gaan de leden van de raadscommissie Samenleving graag met u in gesprek. De leden van deze
commissie adviseren de gemeenteraad over de besluiten die zij moeten nemen.
De commissieleden spreken regelmatig over het onderwerp jeugdhulp. Om de gemeenteraad goed te kunnen
adviseren over dit onderwerp, horen zij graag de ervaringen uit de praktijk.

ding voor uw kind en de toegang tot hulp of begeleiding heeft ervaren. Wat ging goed en wat kan volgens
u beter?
U hoeft niet te spreken voor een groep

Er staan tafels. Aan elke tafel gaan een aantal ouders en
een aantal commissieleden met elkaar in gesprek.
Aanmelden

Voorbeelden van jeugdhulp voor een kind of jongere
zijn opvoedondersteuning door een jeugd- of gezinswerker, hulp van een psycholoog of een vorm van therapie en verblijf.

Wij verzoeken u om zich vooraf aan te melden. Dit kan
door een e-mail te sturen naar info@deurne.nl (onderwerp: jeugdhulp 15 februari). Of bel met het Klantcontactcentrum van de gemeente, telefoonnummer 0493387711.

Wilt u uw ervaringen delen?

In gesprek met jongeren

Dat kan op woensdag 15 februari om 19.30 uur in het
gemeentehuis (inloop vanaf 19.00). Tijdens de avond
kunt u aangeven hoe u de geleverde hulp of begelei-

In maart ontmoeten de commissieleden ook graag jongeren zelf om met hen in gesprek te gaan over jeugdhulp. Meer informatie daarover volgt nog.
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Klantcontactcentrum: Telefonische bereikbaarheid, maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur en vrijdag 9.00 -12.30 uur.
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