
 

  

  Ondersteuningstraject - Rondzendbrief ‘Jeugdhulp: Oproep tot reconversievoorstellen’ 
 

Op 20 december 2021 verstuurden we de rondzendbrief ‘Jeugdhulp: oproep tot reconversievoorstellen’. Organisaties kunnen op vrijwillige basis voorstellen 
doen tot reconversie van hun dienstverlening om, via sociaal ondernemerschap in een gedeelde verantwoordelijkheid, kwaliteitsvolle zorg op maat te 
organiseren. Opgroeien biedt een ondersteuningstraject aan waarmee we de organisaties willen informeren, ondersteunen en met elkaar in contact 
brengen om zo kwaliteitsvolle dossiervorming in samenwerking mee te faciliteren.  

 
 

Uitnodiging: Digitale informatie- en 
uitwisselingssessies 

4, 7 of 14 februari 2022 
 

 
Programma: 

 Inleiding: Vroeg en Nabij. Naar een geïntegreerd beleid voor 
kinderen, jongeren en gezinnen 

 Duiding bij de rondzendbrief en tijd voor vragen 
 Uitwisseling: elkaar inspireren met eerste ideeën 
 Verder ondersteuningstraject 

 
Data: 
We organiseren de sessies per regio. Indien de datum voor u niet 
past, bent u ook zeer welkom op een andere dag 
 
4 februari 2022, 9u- 11u30: Vlaams-Brabant/Brussel & Limburg 
7 februari 2022, 9u- 11u30: West- en Oost-Vlaanderen  
14 februari 2022, 9u- 11u30: Antwerpen 
 
Inschrijven: 
Via deze link 
 

 
Verder ondersteuningstraject 

 
Opgroeien wil, voor de organisaties en netwerken die hier nood aan 
hebben, een klankbord zijn bij de ontwikkeling van ideeën en 
dossiervorming. We voorzien tussen half februari en eind juni 2022 
onderstaand aanbod.  
 
Voor alle vragen en ideeën 1 mailadres: reconversie@opgroeien.be 
 
Regionale momenten 
Op basis van eerste voorstellen die per mail kunnen worden bezorgd, 
organiseren we regionale momenten. Deze staan in het teken van het geven 
van feedback en van het verbinden van voorstellen en organisaties om 
elkaar te versterken. 
 
29 maart 2022, 9u – 12u:  West- en Oost-Vlaanderen 
31 maart 2022, 13u30 – 16u30: Antwerpen 
1 april 2022, 9u – 12u: Vlaams-Brabant/Brussel & Limburg 
 
Feedback op maat 
Wanneer er voor of na deze regionale momenten vragen zijn, of wanneer 
projectvoorstellen pas na deze data vorm krijgen, kan u uiteraard ook met 
ons contact nemen via bovenstaand mailadres voor een gesprek.  
 

  
 


