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Toekomst en Talent
Dialoogavond Wijkplatform Overvecht met jongeren en betrokkenen
dinsdag 17 november 2020
Locatie: ZOOM online
Er is genoeg over jullie gepraat, wij willen er voor zorgen dat er mét jullie gepraat wordt! Doe je
mee?
Jongeren, krijgen jullie de kans om je uit te spreken over wat jullie nodig hebben in de wijk om aan
jullie toekomst en talent te werken?
Wat is er voor jullie en wat missen jullie in Overvecht? Wat kom je tegen in je zoektocht naar de
toekomst?
Daar gaat de dialoogavond* van het Wijkplatform Overvecht op 17 november 2020 over.
Jongeren, jullie worden vooral uitgenodigd om in te loggen op deze Zoom-bijeenkomst en je stem te
laten horen over wat je nodig hebt om te werken aan je talent en toekomst.
Meld je aan via de mail: info@wijkplatformovervecht.nl of WhatsApp: 06-15421983 en ontvang de
ZOOM-link en kun je je direct aanmelden voor de 5 spannende outbreakrooms.

De bewoners en professionals die mee willen praten zijn vanzelfsprekend
ook van harte welkom!
Wie ontmoeten we daar?
JoU - Jongerenwerk Utrecht
Redouan el Yakoubi - stichting Durf te Dromen
BOKS Jongeren Cultuurhuis
Trajectum en Pouwer College
Artikel 1 Midden Nederland
Project O - Missie 030 (Maatschappelijke Dienst Tijd)
De Beroepentuin
MGT Jongeren Federatie
All One - The Caravan Crew
Stichting Asha – stages voor MBO- en HBO-studenten
DOK030 – begeleiding bij zelfstandig ondernemerschap
*Bij een dialoogavond gaan bewoners van Overvecht en betrokken organisaties/professionals samen in gesprek rondom
een thema.

Wil je meepraten?
Meld je aan per email op info@wijkplatformovervecht.nl of Whatsapp 0615421983, dan ontvang je
de link naar ZOOM.
Wanneer en waar?
Datum: dinsdag 17 november 2020 ZOOM
De complete agenda vind je z.s.m. op de website: www.wijkplatformovervecht.nl
Agenda
20.00 Opening
20.10 Presentatie organisaties voor jongeren in de wijk
20.30 Breakoutrooms
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1. Muziek, creativiteit en vrije tijd
2. Werk/ondernemen en loopbaanoriëntatie/loopbaanbegeleiding
3. Religie en verbinding
4. Politiek en belangenbehartiging
5. Sport en beweging
21.00 Terugkoppeling uit de breakoutrooms en dialoog
21.50 Conclusies en vervolgafspraken
22.00 End meeting
Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkplatform Overvecht
Telefoon: 06-154 21 983 Email: e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl
Wijkplatform Overvecht wil graag dat je meepraat, meedenkt en meedoet in de wijk. Je kunt je bij
ons aansluiten!
Wilt u geen persbericht van wijkplatform Overvecht ontvangen? Reply dan svp deze mail met als
vermelding als onderwerp: Afmelden persberichten wijkplatform Overvecht.
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