NIEUWSBRIEF
Investeer in de jeugd

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief

Hier is de tweede nieuwsbrief Investeer in de Jeugd. De
komende weken sturen we geregeld nieuwsbrieven over dit
thema. 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?
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Nicole van Son van INOS over lefkeuzes
Meld je aan voor het LAB op 25 maart
Het Pact van Breda, Deel 1 en 2, hoe zit dat?
Gelijke stagekansen voor iedereen
De staat van de jeugd van Breda
Kyara van de Klundert wil levenservaring
les op school

Op 25 maart organiseren we het LAB Investeer in de Jeugd.
De ideeën en adviezen van de mensen in deze nieuwsbrieven
nemen we daar mee naar toe. Meer over het LAB en hoe je je
aanmeldt verderop in deze nieuwsbrief.

Lefkeuzes, “Oei Spannend”
Voor Nicole Van Son-Van Emmerik, voorzitter van College van Bestuur bij INOS
Stichting Katholiek Onderwijs Breda, is het tijd voor keuzes waar lef voor nodig
is. “Van die keuzes die je in je DNA gaat voelen.”
Lees meer

LAB ‘Investeer in de jeugd’
25 maart 09.30 – 17.00 uur
Op 25 maart organiseren we het LAB Investeer in de
Jeugd. Iedereen die wil investeren in de jeugd van Breda
kan zich inschrijven. 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

www.verbeterbreda.nl
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Het Pact van Breda, Deel 1 en Deel 2, hoe zit dat
eigenlijk?
In het Pact van Breda, Deel 1 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

Momenteel zijn we per thema een verdieping aan het maken: we
organiseren gesprekken met professionals en bewoners en vragen ze,
welke uitdagingen en oplossingen zien jullie? Ook maken we gebruik van
data: waar hebben we het precies over? Wat is bijvoorbeeld de staat van
de jeugd van Breda?
Vervolgens organiseren we per thema een bijeenkomst waar we met
een gemixte groep professionals en inwoners Het Pact van Breda,
Deel 2 gaan maken. Hierin stelt de groep een lijst met concrete doelen
en ambities op die de komende jaren de tweedeling moet verkleinen.
Daarna gaan de organisaties aan de slag met de uitvoeringsplannen. Dat
wordt Het Pact van Breda, Deel 3. Het is de bedoeling dat dit er eind 2022
ligt.
Meer lezen over de tweedeling en Het Pact van Breda, Deel 1? Klik hier

Gelijke stage kansen voor iedereen
Uit alle gesprekken die de initiatiefgroep vorig jaar met de inwoners van Breda
voerde over de tweedeling in de stad, zijn een paar concrete uitdagingen
geselecteerd om alvast mee aan de slag te gaan. Het eerste project dat wordt
opgepakt: Gelijke stage kansen in Breda. Jeroen Tebbe van Procreate verdiept
zich momenteel met jongeren en professionals in deze uitdaging en gaat met
hun op zoek naar een doorbraak.
Lees meer
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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 inzichten hierover geven uit
verschillende onderzoeken en data-analyses.
Lees meer

Levenservaringsles, een vast vak op school
Om de kansenongelijkheid terug te dringen ziet Kyara van de Klundert kansen
bij scholen en het onderwijsprogramma. “Ik zie dat jongeren behoefte hebben
aan tools hoe ze met bepaalde onderwerpen uit het leven om moeten gaan.
Omgaan met emoties, met scheidingen, met schulden. Eigenlijk dingen die
juist vaak prioriteit hebben in het leven, maar die we nergens leren.”
Lees meer

Op weg naar een
verbonden stad
www.verbeterbreda.nl
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