
UITNODIGING  

 

 
 

NETWERKBIJEENKOMST 
 

Preventie emotionele problemen 
Turks-Nederlandse meisjes  
&  
Transculturele hulp aan families 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  25 januari 2018 
Tijd:    13.30-16.30 uur 
Locatie:   Buurtcentrum de Dreef 
Adres:    Schooneggendreef 27B, te Utrecht 

 

 

PROGRAMMA 
 
 
 

13.30-14.00:   Ontvangst met koffie en thee  
14.00-14.05: Welkomstwoord door Yusuf Altuntaş, 

voorzitter  Stg. Kleurrijk Gezin en Jeugd 
14.05-14.15:  Gesproken column door Adem Başkaya,  

bestuurder Stg. Kleurrijk Gezin en Jeugd   
14.15-14.45:  Presentatie project ‘Rüya’ (Droom): Turkse 

meiden in balans. Door: Hans Bellaart, 
Verwey-Jonker Instituut en Durmuş Can, 
Bureau Can.  

14.45-15.00: Gelegenheid om vragen te stellen  
 
15.00-15.15:  Pauze 
 
15.15-15.45: Inleiding Werkmodel Beschermjassen: 

“Transculturele hulp aan families”  
Door: Züleyha Şahin, programmaleider 
multicultureel vakmanschap 
Jeugdbescherming Gelderland, Trainer 
Bureau de Mix 

15.45-16.00: Gelegenheid om vragen te stellen  
16.00-16.30: Afsluiting & de gelegenheid om te 

netwerken onder het genot van een hapje 
en drankje.  

 
Het dagvoorzitterschap is in handen van:  
Elif Borucu- Çalınaltı 

 
 



Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd nodigt u van harte uit om deze 
inspirerende netwerkbijeenkomst bij te wonen. De thema’s zijn: 
‘Project Rüya*): Preventie van emotionele problematiek bij Turks-
Nederlandse meisjes’ en ‘Transculturele hulp aan families’.  
 

*) Project Rüya: Het Verwey-Jonker Instituut, Bureau Can en de 
Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd werken samen aan de ontwikkeling 
van een nieuwe preventieve methodiek voor Turks-Nederlandse 
meiden van 15-23 jaar. Het gaat om een serie van vijf bijeenkomsten 
voor zowel de meiden als hun ouders. De methodiek is in drie 
gemeenten beproefd en kan nu in andere gemeenten worden ingezet. 

 

Doel van deze bijeenkomst is het vergaren van kennis en van 

elkaar leren. Daarnaast is het doel elkaar te ontmoeten om uw 

netwerk te versterken. Gemeenten, organisaties en professionals 

die werkzaam zijn in het sociaal domein & jeugd- en 

zelforganisaties die de kloof tussen migrantengezinnen en 

formele zorg willen overbruggen worden in het bijzonder 

uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.  

 

Aanmelden:  

Graag aanmelden vóór 19 januari per e-mail naar:   

Arzu Karadeniz, secretaris Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd: 

a.karadeniz@kleurrijkgezinenjeugd.nl   
 
Bereikbaarheid: 

Buurtcentrum De Dreef is gelegen in de wijk Overvecht (Zuid) en is goed 

bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met de auto. Er is 

voldoende gelegenheid om gratis te parkeren. 

 
Kosten:     
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
 

Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd is een landelijke 

netwerkorganisatie die zich sinds 2013 inzet om de kloof tussen  

formele en informele zorg rondom migrantenjeugd en gezin te 

overbruggen. Hierbij wordt samengewerkt met multiculturele en 

multidisciplinaire professionals en ervaringsdeskundigen.  

Door het bundelen en verbinden van kennis, expertise, 
verschillende zienswijzen, culturen en achtergronden wil 
Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd de volgende doelen bereiken: 
 

- Het versterken van de pedagogische “civil society” door 
o.a. het versterken en aanspreken van het eigen 
probleemoplossend vermogen van de 
migrantengemeenschap in Nederland.  

- Een betere match tussen vraag en aanbod in de jeugdhulp 
aan migrantengezinnen en jongeren.  

- Bijdragen aan bewustwording zowel bij gebruikers als bij 
organisaties. 
 
 

                               

  

 

 

 

E: Info@kleurrijkgezinenjeugd.nl  

W: www.kleurrijkgezinenjeugd.nl  
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