
P R E S E N T E E R T

Wie zoeken we?

Ben je tussen de 18 en 27 jaar? Heb jij
fysieke of emotionele kindermishandeling,
verwaarlozing, een vechtscheiding of
huiselijk geweld meegemaakt? Of was het
voor jou onveilig thuis, omdat je ouders
bijvoorbeeld psychische problemen en/of
verslavingsproblematiek hadden? 

Wil jij jouw ervaring delen met
(toekomstig) professionals om de stem van
jongeren te laten horen in de aanpak
tegen kindermishandeling en huiselijk
geweld? 

En ben je zo’n 4 tot 8 uur per maand
(flexibel) beschikbaar? Dan zoeken we jou!

We zoeken jongeren die hun eigen ervaring
willen inzetten om het verschil te maken voor
de toekomst! Dus: 

Wat bieden we jou?
Dé mogelijkheid om professionals bewust
te maken van wat zij kunnen betekenen
voor kinderen, door jouw ervaringen te
delen. 

Je krijgt kennis aangereikt over de
thema’s van Augeo, en je kunt jezelf
ontwikkelen door ervaring op te doen met
presenteren, trainen, interviewen,
spreken in het openbaar, omgaan met
media etc. en leert hoe je op een voor jou
veilige manier kunt praten over je eigen
ervaringen.

Ondersteuning en begeleiding vanuit
Augeo. Samen kijken we welke
activiteiten bij jou passen en hoe jij impact
kunt maken op dit belangrijke thema!

Een vrijwill igersvergoeding voor het
geven van trainingen.

DE AUGEO

JONGERENTASKFORCE

ZOEKT JOU! 

Door onze ervaringen en advies te delen helpen we

professionals en beleidsmakers met de aanpak van

onveilige thuissituaties.

Wat doen we?

Enthousiast geworden? Stuur je motivatie, wie je bent en wat je doet naar info@jongerentaskforce.nl.
Wil je meer weten? Bel gerust Britt op 0343-536040 of mail britt@augeo.nl 

www.augeo.nl/jongerentaskforce

Wij delen onze ervaringen door het geven van workshops of

gastlessen aan (toekomstige) leerkrachten of andere professionals. 

We versterken de missie en projecten van Augeo: professionals,

beleidsmakers en polit ici ondersteunen om kindermishandeling steeds

beter aan te pakken

We werken samen met andere jongerenorganisaties om vanuit onze

eigen ervaring het perspectief van jongeren te laten horen.

      

  


