
U I T N O D I G I N G  

Jeugdcafé 

Dinsdag 13 maart 2018 

Ontmoeten, kennisdelen, ervaringen uitwisselen, verbinden, bijpraten, kennismaken, luisteren. 

Voor jongeren, ouders en andere familieleden, medewerkers en iedereen die zich betrokken voelt, 

enthousiast en of nieuwsgierig is!  

Programma 

Vanaf 19.00 uur ben je welkom en is er volop gelegenheid om te ontmoeten, kennis te delen en ervaringen uit te 

wisselen. Om 21.00 uur sluiten we af met een drankje.  

Locatie  

Kindercentrum De Elzengaard  

Sint Jozefstraat 1  

5248 AT  Rosmalen 

 

Het Jeugdcafé, met medewerking van onder andere: 

 

Stap voor stap naar zelfstandig wonen  

Bewoners van de Geert Grootestraat/Brugmanstraat dromen over zelfstandig wonen. Aan deze 

droom wordt door de jongeren hard gewerkt met een duidelijk stappenplan. Zelfstandig koken 

betekent bijvoorbeeld ook nadenken over: “wat wil ik eten, wat is gezond, wat heb ik op voorraad 

en wat moet ik kopen?” Maar ook “wat is mijn budget en hoe zorg ik dat de keuken weer opgeruimd 

wordt”. Tijdens het jeugdcafé nemen jongeren en teams je mee in de opzet van het stappenplan en laten zij je 

tevens de plannen van de nieuwe huisvesting op de locatie Salvador Allendelaan in ’s-Hertogenbosch zien.  

 

 

Zorgoppas   

Zorgoppas matcht ouders van zorgbehoevende kinderen met een geschikte en betaalbare oppas. 

Zorgoppas werkt niet met traditionele diagnoses of formele indicaties. Zij geloven dat jij prima kan 

beoordelen in hoeverre je kind zorgintensief is. Zorgoppas helpt je bij het vinden van gescreende 

kandidaten en regelt alles voor je. Meer informatie op https://www.zorgoppas.nl/ 

 

 

PODD 

PODD is een communicatiesysteem voor iedereen die niet kan spreken. Als je niet kunt praten, maar wel iets te 

vertellen hebt, kan het leven behoorlijk frustrerend zijn. Iedereen heeft recht op communicatie, iedereen 

heeft het recht om te zeggen wat hij wil, tegen wie hij dat wil en wanneer hij dat wil. PODD biedt iedereen 

een kans om te communiceren. Vanuit de Elzengaard is een pilot gestart en de eerste ervaringen zijn 

positief. Patricia (moeder van Isha) en Marjan ( Logopediste Elzengaard) laten je zien hoe het werkt! 

https://www.zorgoppas.nl/


Kracht van Eenvoud  

Bewegen en bewogen worden is niet vanzelfsprekend voor kinderen met een ernstig 

meervoudige beperking. “De Kracht van eenvoud” brengt daar verandering in. Met eenvoudige 

middelen worden kinderen uitgedaagd om zelf in beweging te komen. Karina en Vera laten u 

zien hoe je deze beweegmethode toe kunt passen.  

 

Ouders met elkaar 

“Lastige Ouders” was de titel van de voorstelling tijdens het jeugdcafé van september 2017. Deze voorstelling liet de 

zoektocht van ouders zien naar passende ondersteuning voor hun kind. Een voorstelling die zoveel indruk achter 

liet, dat hij in maart opnieuw gespeeld werd voor ouders én medewerkers van Cello. 

Ben jij ook ervaringsdeskundige? Heb je een kind met een beperking en wil je je ervaringen delen met andere 

ouders? Of met medewerkers van Cello? Heb je tips? Tijdens het Jeugdcafé zijn er ouders aanwezig die graag met je 

in gesprek gaan. Een goed gesprek, een luisterend oor en ervaringen uitwisselen. 

 

Focus op Pubers  

De puberteit is een belangrijke leeftijd waarbij jongeren zich voorbereiden op hun toekomst. 

Cello wil de ondersteuning bieden die goed aansluit bij deze leeftijdsfase. Wat betekent dat? 

Hoe herkennen we de puberteit en hoe spelen we hier goed op in? Op dit moment wordt gezamenlijk met 

jongeren, ouders en medewerkers een visie op pubers ontwikkeld. 

Heb je de enquête nog niet ontvangen en ben je een jongere in de leeftijd van 12-23 jaar? Of heb je een 

zoon/dochter met een beperking in deze leeftijd? We nodigen je hierbij graag uit om de enquête in te vullen via 

bijgaande links: Enquête ouders/verzorgers  Jongeren tussen 12 en 23 jaar? Gebruik dan deze link Enquête jongeren.  

Wil je de eerste bevindingen horen en wil je meepraten? We zien je graag bij het jeugdcafé! 

 

Bijna Baantjes 

Wat is een bijna-baan? Het doel van Bijna-Baantjes is jongeren met een verstandelijke 

beperking buiten schooltijd ervaringen te bieden op de werkvloer. De jongeren willen, net 

zoals hun leeftijdsgenoten, een bijbaan maar dat is niet voor iedereen weggelegd.  

Bijna-Baantjes geeft ze de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelingen in een 

bedrijf in de regio ’s-Hertogenbosch. Arianne vertelt er graag meer over! 

 

Cliëntenraad Jeugd  

De cliëntenraad Jeugd zet zich in voor de belangen van cliënten en ouders. Daarnaast heeft zij een adviserende rol 

in de ontwikkelingen voor jeugd en jongeren bij Cello. Heb je interesse om ook actief te worden of wil je gewoon 

eens in gesprek over de activiteiten van de cliëntenraad Jeugd? Pak je kans tijdens het Jeugdcafé. 

                                                                       

Clientenservice Cello 

Een nieuwe ontwikkelingsfase roept misschien vragen op. Weet jij waar je terecht kunt met je vragen? Consulent 

Cliëntenservice Joyce van Bergen is aanwezig om deze vragen te beantwoorden! 

 

Aanmelden 

We nodigen je van harte uit om het Jeugdcafé bij te wonen. Laat je ons voor vrijdag 9 maart via 

focusopjeugd@cello-zorg.nl even weten of je erbij bent?  

 

Graag tot dinsdag 13 maart!  

 

Vriendelijke groet namens de “Werkgroep Focus op Jeugd” 
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