NIEUWSBRIEF
Investeer in de jeugd

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief

Hier is de vierde nieuwsbrief Investeer in de Jeugd. In aanloop
naar Het Pact van Breda Deel 2, sturen we je nieuwsbrieven
over dit thema. Zo blijf je op de hoogte van waar we zijn
in het proces, welke acties er worden genomen om de
kansenongelijkheid terug te dringen en welke uitdagingen en
oplossingen jouw jeugdcollega’s in de stad zien.
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Op weg naar Het Pact van Breda Deel 2
Verbeter Breda is een meerjarig programma, dat de
kansenongelijkheid wil terugdringen. Dat gaat niet van de
ene op de andere dag. Wat er nodig is, zo staat in Het Pact
van Breda Deel 1, is een lange termijn blik waarmee we
samen met professionals en inwoners, vanuit de wijken,
preventieve maatregelen nemen.
In dit stuk praten we je bij over het proces van het
gespreksplatform Investeer in de jeugd.
Momenteel zitten we in de tweede fase van Verbeter Breda;
we werken toe naar Het Pact van Breda Deel 2. Vlak na de
zomer ligt Deel 2 er, een set ambities ondertekend door
alle organisaties die iets willen en kunnen betekenen in de
kansenongelijkheid.
Lees meer

Gelijke stage kansen voor iedereen: hoe staat het
ermee?
Begin dit jaar startte het eerste project binnen Verbeter Breda: Gelijke
stagekansen voor iedereen in Breda. Jeroen Tebbe van Procreate dook met
jongeren en professionals in deze uitdaging en ging met hun op zoek naar
een doorbraak. Daarover schreven we in nieuwsbrief #2. Hoe staat het er nu
mee?
Lees meer
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Oprecht luisteren in de gereedschapskist van
Verbeter Breda
In het gespreksplatform Investeer in de Jeugd krijgen de scholen een
prominente plek. Ze worden als een belangrijke schakel gezien om de
kansenongelijkheid terug te dringen. Scholen zijn communities waar ouders,
docenten en maatschappelijke organisaties nog veel meer met elkaar kunnen
samenwerken, zien ook Bernadette van Oers, voormalig sectormanager
jeugdgezondheidszorg en preventie en Teun Haans, clustermanager bij
Sterk Huis. Maar dan moeten we wel echt leren luisteren naar elkaar. Een
tweegesprek.
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? Hoe gaat het met de kinderen en jongeren van Breda? In deze
nieuwsbrieven geven we je verschillende inzichten hierover. Deze keer een
serie met cijfers van het CBS over Bredase jongeren en hoe zij het doen op de
arbeidsmarkt.

Lees meer

Voetbalveldjes en hangplekken. Actie!
Een aantal jongeren uit Hoge Vucht heeft aangegeven dat de voetbalvelden in
hun wijk beter kunnen. Ook zijn er te weinig goede ontmoetingsplekken vinden
ze. Plekken om af te spreken, te kletsen, hangen of bewegen.

Lees meer

‘Als kinderen het zeggen komt het echt binnen’
“Soms zijn we bang dat onze mening verkeerd is. Maar eigenlijk kan een
mening niet verkeerd zijn, want je mag vinden wat je vindt.” En zo is het maar
net. Op 19 mei werd de KinderTrendrede van Breda gehouden, het jaarlijkse
moment waarin kinderen van groep zeven en acht recht voor hun raap hun
visie op Breda geven, nu en in de toekomst.
Lees meer
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