
Gezocht: gezinnen in Amersfoort met
ervaring in de jeugdbescherming

We spreken af op een plek naar uw keuze. Online kan ook

als dat beter uitkomt. Belangrijk is dat we rustig de tijd

hebben om alles te bespreken in een voor u veilige

omgeving. Alle informatie die u met ons deelt ,  wordt

anoniem verwerkt en is dus niet te herleiden naar u

en uw gezin.

 

We spreken graag met ouder(s) en eventueel met uw

kind. Als u daarmee akkoord gaat, plannen we ook een

gesprek met uw jeugdbeschermer. We houden aparte

gesprekken met iedereen zodat ieder zijn eigen verhaal

kan vertellen. Het gesprek duurt ongeveer een uur per

persoon. Als u wilt ,  kijken we ook naar uw dossier.

Daarvoor moet het hele gezin dan toestemming geven.

Uw stem is belangrijkHeeft u ervaring met de

jeugdbescherming in Amersfoort?

Dan kunnen wij uw hulp goed

gebruiken! Wij willen leren van uw

ervaring en daarmee de hulp aan

gezinnen in Amersfoort

helpen verbeteren. Wilt u uw

ervaring met ons delen?

 

 

Wij sturen u het verslag van het interview. De interviews

worden anoniem verwerkt in het onderzoeksrapport voor

de gemeente. Uw persoonsgegevens (naam, telefoon-

nummer en mailadres) worden direct na het onderzoek

verwijderd.

Wat doen wij met uw gegevens?Vragen of aanmelden

Wij zoeken 8 gezinnen

die goede en slechte ervaringen

hebben met jeugdbescherming.

 

Wij voeren het onderzoek naar de jeugdbescherming in

Amersfoort uit voor de rekenkamer van de gemeente. De

rekenkamer vindt het belangrijk om de ervaringen van

ouders, jongeren en professionals mee te nemen in

het onderzoek.

 

‘Wij ’  zijn onderzoekers bij  DSP-groep. DSP-groep is een

onafhankelijk onderzoeksbureau en wij werken voor dit

onderzoek samen met het Netwerk Beter Samen. Dat is

een netwerk van ouders, jongeren en professionals met

persoonlijke ervaring in de jeugdhulp of in vastgelopen

onderwijssituaties.

 

 

Wie zijn wij?

Aanmelden
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Amber van Berkel of Babette

Beertema neemt dan contact met u op.

Wij waarderen uw

deelname en geven

graag iets terug voor 
 uw verhaal en uw tijd

(een VVV bon). 
 

Kan via de mail :  jb@dsp-groep.nl
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