
Meld u aan!
Luister naar de verhalen en visies van diverse 
experts, die dagelijks te maken hebben met 
dit veelbesproken thema, en draag bij aan de 
discussie.
 
We nodigen u van harte uit om kosteloos aanwezig te zijn bij 
dit symposium, op 30 juni 2016 in centrum Het Sieraad in 
Amsterdam.

Vluchtelingenkind in Nederland… eindelijk veilig?
Symposium 30 juni 2016

Agenda:
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Opening

Opening door de dagvoorzitter: Anouk Martijn 
(gedragsdeskundige bij Jeugdbescherming)
Narek (13 jaar) vertelt: Ervaring van een vluchtelingenkind  
i.s.m. Stichting Het vergeten kind

Voorlichting over het vluchtelingenkind

Machteld van Werven en Sander Schuitemaker, werkzaam  
op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children,  
zullen een presentatie verzorgen.
· Wie is dit kind eigenlijk, waar komt hij of zij vandaan en  
 wat overkomt hem of haar voor en tijdens de reis naar 
 Nederland? 
• Wat is zijn of haar achtergrond?
· Wat maken kinderen mee in de vluchtelingenopvang  
 in Nederland?
· Hoe zit het met rechten en wetten rond 
 vluchtelingenkinderen?

Hulpverlening aan vluchtelingenkinderen

Trudy Mooren, PhD, klinisch psycholoog en coördinator 
Kind, gezin en trauma bij Stichting Centrum 45, en daarnaast 
universitair hoofddocent klinische psychologie bij de  
Universiteit Utrecht, spreekt over wat er van belang is in de 
hulpverlening aan vluchtelingenkinderen en hun gezinnen. 
Zij geeft informatie over communicatie, diagnostiek en 
behandeling.

Discussiepanel

Discussiepanel waarin onder andere aandacht zal worden 
besteed aan het morele dilemma over wat we vinden van 
veiligheid: worden voor vluchtelingenkinderen dezelfde eisen 
aan basisveiligheid gehanteerd of niet en is dat al dan niet 
wenselijk? Wat zijn de belangrijkste eisen wat veiligheid betreft 
voor deze kinderen? Aansluitend ruimte voor vragen uit het 
publiek aan dit panel.

Afsluitende borrel

De media staat er vol van: duizenden mensen 
zijn op de vlucht voor geweld en onderdrukking 
in hun eigen land. Onder deze vluchtelingen zijn 
ook veel gezinnen en kinderen (soms alleen) die 
vluchten in de hoop op een beter leven. Een deel 
van deze vluchtelingen komt terecht in Neder-
land, waaronder in Amsterdam. Maar wat weten 
we eigenlijk van deze gezinnen en kinderen en 
hoe kunnen we hen het beste helpen?
 
Kinderen moeten zich in Nederland in veiligheid kunnen 
ontwikkelen. Dat geldt voor ieder kind dat in Nederland opgroeit, 
en dus ook voor kinderen uit gezinnen die gevlucht zijn. Daarom 
organiseren wij de week van het vluchtelingenkind van 30 juni 
tot 8 juli 2016 samen met onze gemeenten en netwerkpartners.
 
We trappen op 30 juni af met het symposium 
‘Vluchtelingenkind in Nederland... eindelijk veilig?’ 
georganiseerd door Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Het doel van het symposium is het vergroten van inzicht in de 
veiligheid van kinderen in vluchtelinggezinnen en het bieden 
van handvatten en kennis die nodig zijn om de veiligheid van 
specifiek deze kinderen te kunnen vergroten.

Locatie: Het Sieraad
Postjesweg 1 Amsterdam

Kosten: Gratis

Inloop:  14:30 uur
Opening:  15:00 uur
Borrel: 17:00 uur

Informatie en pers: jeugdbeschermingakademie@jbra.nl

Blijf op de hoogte van nieuws 
over dit symposium via:

www.eindelijkveilig.nl
facebook.com/eindelijkveilig

Symposium 30 juni 2016

Partners

Wilt u ook partner worden?

Neem dan contact op met:

jeugdbeschermingakademie@jbra.nl
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