NIEUWSBRIEF
Investeer in de jeugd

Beste lezer,
In Pact 1, de eerste fase van Verbeter Breda, zijn zes thema’s genoemd die iets aan de groeiende tweedeling in
Breda moeten doen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het begint bij bestaanszekerheid
Investeer in de jeugd
Er moet iets te doen zijn in buurten
Stuur op gemengd wonen
Maak ontmoeting mogelijk
Zo werken we aan leefbaarheid en veiligheid

De komende weken gaan we in deze nieuwsbrief in op thema 2, Investeer in de Jeugd. We vragen aan jongeren
en professionals, wat zijn volgens jullie dé uitdagingen als het over kansenongelijkheid van kinderen en jongeren
gaat? Waar loopt het nu vast voor de jeugd in sommige buurten van Breda? En hoe krijgen we dat weer los? We
delen de ideeën en gedachten in nieuwsbrieven, zodat jullie van elkaar lezen hoe er geïnvesteerd moet worden in
de jeugd van Breda.

LAB ‘Investeer in de jeugd’
Eind maart organiseren we een LAB voor iedereen die wil investeren in de jeugd van Breda. Met elkaar
gaan we in het LAB aan de slag om heldere, overzichtelijke ambities en doelen te formuleren, waarmee de
kansenongelijkheid bij kinderen en jongeren zal afnemen. Dit wordt Pact 2.
Lees meer

Investeer in de jeugd. Drie kansen van Jaap Oomen
Jaap Oomen werkt veertig jaar bij Curio. Sinds 2021 is hij programmadirecteur
Leven Lang Leren en Ontwikkelen. In mei 2021 sprak hij met de initiatiefgroep
Verbeter Breda. Welke drie kansen ziet hij voor de jeugd van Breda?
Lees meer

De staat van de Jeugd van Breda
Het rapport van de Rekenkamer Breda (download hem hier)
maakt duidelijk: er is sprake van tweedeling in Breda. Hoe
zit dat precies bij de jeugd, bij gezinnen? De komende weken
zullen we je verschillende inzichten hierover geven uit
verschillende onderzoeken en data-analyses.
Lees meer
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Achttien worden? Angstig!
Afgelopen zomer kreeg Lise woonruimte toegewezen in Breda. Ze was
achttien jaar geworden en dat betekende óf een verlenging van de jeugdzorg
voor haar, óf een Wmo-beschikking. Een hele spannende tijd. “Het mooiste
zou zijn als er meer uitstroommogelijkheden komen voor jongeren die in hun
jeugd grote problemen hebben en als de gemeente begrijpt dat bepaalde
jongeren echt nog niet zonder begeleiding kunnen.”
Lees meer

Even voorstellen
Wij zijn Vivian Jacobs en Stefanie Vermeulen.
Afgelopen november zijn wij begonnen om het thema
‘Investeer in Jeugd’ uit Pact 1 uit te werken in Pact 2.
Vivian doet dit vanuit haar expertise bij het programma
Smart Start. Dat ontwikkelde in de regio Hart van
Brabant een werkmethode voor oplossingen van
problemen die van generatie op generatie overgaan.
Stefanie is van UrbanLivingLab Breda, dat inwoners,
overheid, onderwijs en het bedrijfsleven bij elkaar
brengt in complexe stedelijke vraagstukken. De
inwoners van Breda staan in deze co-creaties voorop.

Stefanie

Vivian

Lees meer
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