JONGERENRAAD
Met Cardea kun je verder!

Laat je stem horen!
JIJ wilt toch ook meepraten over belangrijke onderwerpen?
Vind JIJ het leuk om met andere jongeren activiteiten te organiseren?
Denk JIJ dat het in de jeugdzorg beter kan?
Heb JIJ een mening die je wilt laten horen?
Ben JIJ dan al lid van de jongerenraad?!

JONGERENRAAD
Met Cardea kun je verder!
Wat is de jongerenraad?

De jongerenraad is leuk! Jongeren die op een of andere manier hulp krijgen vanuit of bij
Cardea (maximaal 12 jongeren) vergaderen eens per twee weken van 16.30 tot 19.30
(inclusief eten). In de tussenliggende weken zijn er werkgroepen of andere bijeenkomsten,
bijvoorbeeld over online hulp, creatieve projecten of voor het maken van de NieuwzFlitz.

Kansen

Naast de vaste bijeenkomsten krijgen de leden van de jongerenraad regelmatig de kans zich
op een andere manier te laten horen (bijvoorbeeld gastlessen op scholen of in gesprek met
wethouders). Maar wij organiseren soms ook leuke evenementen, zoals een feest voor alle
jongeren.
De Jongerenraad is heel zelfstandig en de sfeer is gezellig. De voorzitters en de notulisten
wisselen per vergadering. Wij discussiëren, geven elkaar tips en er wordt goed geluisterd naar
elkaar. De meest uiteenlopende onderwerpen komen langs. Denk bijvoorbeeld aan de regels
voor jongeren die wonen bij Cardea. De jongerenraad vergadert af en toe met managers van
Cardea of andere belangrijke personen! Twee coaches van Cardea verzorgen
de ondersteuning.
Een jongerenraad is nodig omdat hulp altijd beter kan! De jongerenraad is de plek waar
gepraat wordt over verbeterpunten. Niet alleen Cardea luistert naar de tips voor verbetering
van de jongeren, ook mensen uit bijvoorbeeld de politiek. En niet onbelangrijk: Jij doet veel
ervaring op in samenwerken, plannen maken en uitvoeren.

Wat heb je eraan?

•	
Je bereikt dingen voor andere jongeren (duidelijkheid over rechten van jongeren in
jeugdhulpverlening, meer veiligheid, internet op je kamer of zakgeldverhoging);
•	
Je leert veel in de praktijk (vergaderen, samenwerken, presenteren, organiseren,
debatteren, nieuwsbrieven en filmpjes maken);
•	
Je komt op plekken waar je anders niet snel komt en je ontmoet verschillende mensen,
zoals directeuren, ministers en zelfs de (toen nog) koningin!
•	
Handig voor op je CV of soms zelfs voor studiepunten!

Doe ook mee!
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Jij wilt toch ook veel leren, meepraten over de belangen van jongeren en leuke projecten
opzetten? Wij zoeken regelmatig nieuwe leden. Denk je dat de jongerenraad iets voor jou is?
Wil je eens ‘proefdraaien’? Heb je vragen of ideeën? Mail naar jongerenraad@cardea.nl of bel naar
Nelleke of Brieneke 06-460 421 38/06-410 315 83 Meer informatie: www.cardea.nl/jongerenraad.

