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Denk je mee over goede jeugdhulp? Jouw mening 
telt!  

C4Youth is een Academische Werkplaats waar organisaties voor jeugdhulp, beleidsmakers 

(gemeenten), wetenschap en onderwijs samen werken aan goede jeugdhulp in de 23 Groningse 

gemeenten. Daarbij is jouw stem en betrokkenheid van het grootste belang. C4Youth wil niet óver 

jongeren praten als het om jeugdhulp gaat, maar mét jongeren.  

 

Wat C4Youth al gedaan heeft is het interviewen van mensen die zich binnen gemeenten met jeugd 

bezig houden: gemeente-ambtenaren en teamleiders van de sociale teams, WIJ-teams, CJG’s en 

jeugdteams. Bij deze teams, die per gemeente een andere naam kunnen hebben, kan je aankloppen 

als je ondersteuning of hulp nodig hebt. We weten daardoor nu zo’n beetje wat de overeenkomsten 

en verschillen tussen de Groningse gemeenten zijn.  

Maar hoe nu verder? Hoe moet en kan het beter dan het nu gaat? Daarvoor willen we jongeren zelf, 

jullie dus, om advies vragen. C4Youth nodigt je dan ook van harte uit om deel te nemen aan een 

zogenaamde versnellingskamer. In een versnellingskamer kom je samen met andere jongeren bij 

elkaar (maximaal 20 personen). Iedereen zit achter een eigen laptop of tablet. Wij stellen jullie een 

vraag of maken een stelling, waar jij en de andere jongeren op mogen reageren, via de laptop of 

tablet. Er bestaan géén foute reacties, jouw mening of idee of gevoel is altijd waardevol!  

Op een groot scherm kan je de reacties van de andere jongeren zien. Zonder namen. En daar mag je 

dan ook weer op reageren. Onder leiding van een ervaren begeleider komen op deze manier  heel 

snel heel veel goede ideeën naar voren. Ideeën die jullie zelf hebben bedacht, en niemand anders. 

C4Youth zal jullie ideeën overbrengen aan de Groningse organisaties die zich met jeugdhulp 

bezighouden. En we verwerken ze in nieuwe projecten en plannen. Zodat de jeugdhulp in de 

provincie Groningen  zo goed mogelijk past bij jullie wensen en ideeën. Daar maken we ons hard 

voor. 

Het maakt voor ons niet uit of je wel of geen ervaring hebt met jeugdhulp. In beide gevallen ben je 

van harte welkom. Een versnellingskamer-bijeenkomst duurt ongeveer 2,5 uur en het is leuk om te 

doen! Dat zeggen deelnemers die eerder aan een versnellingskamer meededen.  

Doe je mee? Wij verheugen ons op jouw komst! 


