
                       

 

            

Live vanuit de Westergas in Amsterdam: de allereerste digitale 
Voor de Jeugd Dag 2020. 
 
Elkaar gewoon ontmoeten zit er dit jaar niet in, maar de ontwikkelingen rondom 
thema’s die de jeugd raken staan nooit stil. Zeker nu de wereld in korte tijd zo is 
veranderd. Zoals ieder jaar zetten we die thema’s in de spotlights tijdens de 
Voor de Jeugd Dag. Met één verschil: je volgt het congres dit jaar vanuit je 
eigen stoel. Met als bijkomend voordeel dat dit jaar nog meer bezoekers kunnen 
deelnemen en de zalen nooit vol raken! 
 
De Voor de Jeugd Dag 2020 bezoek je vanaf één overzichtelijke online plek. 
Hier kies je de programmaonderdelen die je digitaal wilt volgen en neem je ook 
deel aan gesprekken, discussies en polls tijdens de sessies. Zelfs aan het 
klassieke ‘inloop’-moment voor deelnemers én aan het Jeugdplein met 
standjes is gedacht, met volop gelegenheid voor interactie via video of chat. 
Tussen de sessies door kun je terecht op het Jeugdplein en verzorgt  
Kindercorrespondent Tako Rietveld live korte interviews met kinderen en 
jongeren uit het veld.  
 
De keuze tijdens de Voor de Jeugd Dag is ook digitaal enorm. Meer dan 40 
workshops, met vertrouwde werkvormen zoals Persoonlijke verhalen, de 
virtuele Vissenkomtalkshow, Voor de Jeugd Online en luisteren naar een échte 
Hartenkreet. 

 

      

Wanneer 
De achtste Voor de Jeugd Dag vindt plaats op maandag 2 november 2020. 
Vanuit de Westergas in Amsterdam worden de meeste programma 
onderdelen live uitgezonden. Deelname aan deze dag kost je helemaal niets! 
Alleen tijd in ruil voor inspiratie. 
  
Programma 
Momenteel wordt hard gewerkt om het programma compleet te maken. Houd 
de website www.voordejeugddag.nl in de gaten. De komende tijd wordt het 
programma aangevuld met sessies.  
 
Sla je slag op de Voor de Jeugd Dag! 
Zoals je gewend bent, ben jíj op de dag zelf degene die het programma bepaalt. 
Van tevoren inschrijven voor diverse programmaonderdelen is niet nodig. 
Een bijkomend voordeel van deze digitale Voor de Jeugd Dag is, dat er altijd 

https://tracking.vng.nl/?cdmtw=AQAAAAAAAQFAGWQhkYJ11rLMoiQ
http://www.voordejeugddag.nl/


plek is bij de sessies. Je regelt immers je eigen stoel.  
 
Door wie? 
De Voor de Jeugd Dag wordt georganiseerd door de Rijksoverheid en 
de VNG en wordt uitgevoerd door VNG Connect en het Nederlands 
Jeugdinstituut. 
 
Voor wie? 
Op deze dag komen beleidsambtenaren en bestuurders jeugd en onderwijs van 
gemeenten, zorg- en onderwijsprofessionals, kinderopvang, raadsleden, 
(jeugd)gezondheidzorg, ouders en jeugd bij elkaar. De dag is niet bestemd voor 
commerciële partijen. De organisatie behoudt het recht om de inschrijvingen te 
annuleren.  
 
Kosten 
Aan de dag zijn geen deelnamekosten verbonden. 
 
Inschrijven 
Schrijf je direct in via www.voordejeugddag.nl  
  
Twitter 
Twitter je mee over de Voor de Jeugd Dag 2020? Gebruik 
dan #voordejeugddag 
 
Contact 
Tel : 070 - 373 84 58 
E-mail: info@voordejeugddag.nl 
 
Wij zien je graag online op 2 november! Een bijzondere dag vol 
inspirerende ontmoetingen en boeiende sessies. 
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