Uitnodiging Jongeren en Digitalisering
Wij willen u van harte uitnodigen voor de bijeenkomst Jongeren en Digitalisering,
op maandag 8 november 2021 in Green Village, Nieuwegein.
Jongeren lopen vast in de uitgebreide, complexe digitale dienstverlening
van de overheid en andere publieke dienstverleners. In de aanloop naar hun 18 de verjaardag
moeten zij veel zaken zelf digitaal regelen. Jongeren worden voor het eerst
geconfronteerd met de taal van de overheid, een taal die ze niet spreken. Kunnen
deze jongeren zelf hun DigiD, zorgverzekering of studiefinanciering aanvragen?
Werk je met jonge mensen? Herken je dit en ben je nieuwsgierig wat we hieraan samen kunnen doen?
Gemeente Nieuwegein, MOvactor en Stichting Lezen en Schrijven gaan samen met
lokale, regionale en landelijke partners samenwerken om de zelfredzaamheid van
jongeren te vergroten. Gemeente Nieuwegein stelt financiële middelen
beschikbaar om de komende jaren hieraan te werken. We gaan deze middag samen
kennis en ervaringen delen. U kunt inspiratie opdoen!
Wilt u zich aanmelden voor deze startbijeenkomst, stuur dan voor 4 november een e-mail naar:
info@4youthnieuwegein.nl. Een vriendelijk verzoek om deze uitnodiging te delen!

Programma
12.00 uur
13.00 uur
13.10 uur
13.25 uur
13.45 uur
14.00 uur
14.30 uur
15.30 uur

Ontvangst met lunch in Green-Village
Opening door dagvoorzitter Eelco Koot, kwartiermaker Sociaal,
Juridische Dienstverlening Hogeschool Utrecht
Marieke Schouten, wethouder verantwoordelijke voor o.a.
laaggeletterdheid in Nieuwegein
Interview met jongeren over hun eigen ervaringen
Grace van der Pas, beleidsadviseur van de gemeente Nieuwegein over
enkele preventieve voorzieningen voor jongeren
Toegankelijke, eenvoudige dienstverlening voor jongeren door Rob
Hoffman, relatiebeheerder Belastingdienst Utrecht
Presentatie van Marith Clignet, medewerker jongereneducatie
Stichting Digisterker over Doejedigiding!
Afsluiting en een netwerkborrel

Quote Monique:
“Toen ik 18 werd
had ik geen idee
wat ik allemaal
moest regelen.”

MAANDAG
8 NOVEMBER 2021
12.00 – 16.30 UUR

Meer informatie:
Radj Ramcharan
06-15115032
Jacqueline Feith
06-14847162

Locatie:
Green-Village
Blokhoeve 7
3438 LC, Nieuwegein

