
Positief Jeugdbeleid
Werkbezoek

Utrecht, 5 november 2021, 10 tot 17 uur

Bijeenkomst 10 tot 13 uur
Gemeentelijke budgetten voor de jeugd gaan grotendeels naar de jeugdzorg, terwijl de directe, dagelijkse 
leefomgeving van kinderen juist cruciaal is om gezond op te groeien. Dat vraagt om positief jeugdbeleid. 
Welke partners in de wijken heb je daarvoor nodig? Hoe kom je tot interdisciplinaire, domeinoverstijgende 
samenwerking? Hoe werken de verschillende beleidssectoren samen? Wat werkt goed en welke 
uitdagingen liggen er? We gaan in gesprek met betrokkenen vanuit beleid en praktijk. 

Met medewerking van 
 Jan Kuiper, wethouder jeugd van gemeente Nieuwegein
 Eelco Eerenberg, wethouder jeugd van de gemeente Utrecht
 Pauline van der Loo, Jantje Beton/NUSO en bestuurslid Ruimte voor de Jeugd
 Froukje Hajer, Child in the City en voorzitter Ruimte voor de Jeugd

Fietsexcursie 13 tot 17 uur
Na de lunch kun je mee met de fietsexcursie langs drie samenspeeltuinen – Bankaplein, Noordsepark en 
Griftstede – waarbij steeds een ander thema centraal staat: ontwerp, participatie en netwerk. De 
fietsexcursie wordt georganiseerd door het Netwerk Samenspelen van de gemeente Utrecht. 
https://www.dibeka.nl/speeltuinen/utrecht.nsf

Locatie
Nieuw Rotsoord, Briljantlaan 101, 3523 CD Utrecht https://nieuwrotsoord.nl/
‘Nieuw Rotsoord is een groene oase in de wijk Hoograven-Tolsteeg, gericht op ontmoeting, recreatie en 
natuur- en milieueducatie voor alle bewoners van de omliggende wijken.’ 

Aanmelden 
Voor partners en donateurs van Ruimte voor de Jeugd: aanmelden via een mailtje aan 
info@ruimtevoordejeugd.nl, met vermelding van ‘bijeenkomst’ en/of ‘fietsexcursie’. Deelname aan de 
bijeenkomst met lunch kost € 15,-, te voldoen op de dag zelf. Deelname aan de fietsexcursie is gratis. Zorg 
zelf voor een (OV)fiets.

Voor anderen: aanmelden tot 28 oktober via www.lcgw.nl/aanmelden/. Kosten: € 50, — (inclusief lunch). 
Wil je meedoen met de fietsexcursie, vermeld dan op het aanmeldingsformulier bij kortingscode ‘fietstocht’.
Graag zelf een (OV)fiets meenemen. 

Initiatiefnemers
Het werkbezoek Positief Jeugdbeleid is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd en het Landelijk 
Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (LCGW) in samenwerking met het Netwerk Samen Spelen van de 
gemeente Utrecht.
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