
WIST JE DAT ELK KIND HEEL WAT RECHTEN HEEFT 
BINNEN DE HULPVERLENING? 

WIL JE MEER WETEN OVER DE RECHTEN VAN 
JE KIND EN WAAR JE HIERVOOR IN JOUW 

REGIO TERECHT KAN?

Kom dan zeker eens langs tijdens onze 
provinciale infosessies voor ouders!    



Zijn deze infosessies wel iets voor jou?
Ja, want elke minderjarige heeft te maken met een consultatiebureau van 
Kind en Gezin (K&G) en een Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

En sommige kinderen/jongeren hebben in hun levensloop te maken met:
-  een Jongeren Advies Centrum of bv. een bezoekruimte in een Centrum voor 

Algemeen Welzijnswerk (JAC-CAW)
-  een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ)
-  een dienst van de Bijzondere Jeugdbijstand (BJB)
-  of een dienst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

(VAPH).
En dan is het interessant om op de hoogte te zijn van hun basisrechten in de 
jeugdhulp.

Wat kan je verwachten van deze infosessies?
Op deze 5 infoavonden willen we je inlichten over de rechten van je kind 
in de jeugdhulp. We willen je vertellen waar je met vragen rond dit thema 
terecht kan en de dialoog tussen alle betrokkenen (ouders, hulpverleners en 
jongeren) verbeteren zodat de hulpverlening die we je bieden in de toekomst 
meer vanuit jullie vragen kan starten.

Om dit te realiseren nodigen we een medewerkster van de Kinderrechtswinkel 
uit, die komt vertellen over haar ervaringen met het decreet rechtspositie en 
de jeugdhulp. 

We nodigen ook een ouder uit met zowel ervaring in de Bijzondere Jeugd-
bijstand als met voorzieningen van het VAPH. Ze is ook lid van de Regionale 
Stuurgroep van IJH-Brussel en werkte mee aan de opmaak van het decreet. Zij 
komt getuigen over haar ervaringen met het decreet.

We organiseren ook een infomarkt waar je met vragen over de rechten van je 
kind in de hulpverlening terecht kan bij verschillende betrokkenen die je te 
woord staan, infomateriaal aanbieden en dit toelichten.
 
Je kan met je vragen ook bij een panel terecht dat je persoonlijk kan aanspre-
ken met al je vragen rond de rechten van je kind in de jeugdhulp. 

Twijfel niet om je in te schrijven voor een infoavond in een andere provincie 
als de datum van de infosessie in je provincie voor jou niet past. De algemene 
informatie van de infosessie is in elke provincie hetzelfde. Meer specifieke 
info van je provincie kan je enkel bekomen tijdens de infomarkt in jouw pro-
vincie. 



 Programma
19.00 u Onthaal met koffie

19.15 u Verwelkoming + situering

19.30 u Nele Desmet van de Kinderrechtswinkels “ De rechten van kinde-
ren in de Jeugdhulp”

20.30 u Getuigenis van een ouder: Paula Vanmolecot “ Wat betekent DRP 
voor minderjarigen voor mij als ouder?”

21.00 u Pauze

21.30 u Vragenuurtje

De Infosessies gaan door op:

18/11/2009 Provinciehuis Antwerpen - Provincieraadszaal

Antwerpen Koningin Elisabethlei, 22, 2018 Antwerpen 

Inschrijven kan tot 05/11/2009

2/12/2009 Provinciehuis Leuven - Provincieraadszaal

Leuven Provincieplein, 1, 3010 Leuven

Inschrijven kan tot 18/11/2009

16/12/2009 Provinciehuis Gent - Auditorium De Schelde

Gent W. Wilsonplein, 2, 9000 Gent 

Inschrijven kan tot 2/12/2009

27/01/2010 Vlaams Huis - Auditorium Quintinus

Hasselt K. Astridlaan, 50, 3500 Hasselt

Inschrijven kan tot 13/01/2010

24/02/2010 Provinciehuis Boeverbos – Raadszaal

Brugge Koning Leopold III-laan, 41,  8200 Brugge (Sint Andries)

Inschrijven kan tot 10/02/2010

Inschrijven kan door een mailtje te sturen of een telefoontje naar:

Katrien Janssens
katrien.janssens@wvg.vlaanderen.be
tel: 02-553 13 87



Met vragen kan je terecht bij:

Vlaams Brabant Annick Deblauwe • annick.deblauwe@wvg.vlaanderen.be 
tel: 016-31 71 90

Brussel Hendrik Van den Bussche • hendrik.vandenbussche@wvg.
vlaanderen.be • tel: 02-210 63 46

Oost-
Vlaanderen

Leen Poppe • leen.poppe@wvg.vlaanderen.be
tel: 09-324 35 80

Limburg Angèle Schildermans • angele.schildermans@wvg.vlaan-
deren.be • tel: 011-74 20 87

West-
Vlaanderen

Nele Van Nevel • nele.vannevel@wvg.vlaanderen.be
tel: 050-30 12 87

Antwerpen Annemie Van Looveren • annemie.vanlooveren@wvg.
vlaanderen.be • tel: 03-202 73 19

Met specifieke vragen over kinderen/jongeren met een 
handicap kan je terecht bij VGPH: info@vgph.be

Een initiatief van VGPH ondersteund door IJH

Integrale Jeugdhulp


