Augeo Jongerentaskforce
Wij zijn de Augeo Jongerentaskforce.
Wij weten uit ervaring wat het is om
onveilig op te groeien.

Onze boodschap
Wij willen dat alle kinderen en jongeren veilig
opgroeien. Hier zetten wij onze
ervaringskennis voor in.

Dit doen wij
Wij versterken de projecten van Augeo
Foundation met onze ervaringskennis
Wij vragen aandacht voor ons doel via
publiekscampagnes en lobby

Zie ons

Hoor ons

Wij geven advies aan beleidsmakers
en professionals bij grote en kleine
vraagstukken
Betrek ons

Jaarlijks maken tussen de

90.000 en
127.000
kinderen in Nederland een of meerdere
vormen van mishandeling mee.
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Wij doen onderzoek

Steun ons

Wij delen onze ervaringskennis in
workshops en interviews

Informeer ons

Ingrijpende jeugdervaringen

Zorg dat we elkaar
begrijpen

Zie publiekscampagne waar wij aan
meewerkten: www.jemonsterdebaas.nl.

kinderen van 11 jaar heeft al meer dan drie
ingrijpende jeugdervaringen meegemaakt.

Lees de achterzijde voor meer informatie en
ons onderzoek ‘ik heb al veel
meegemaakt’.

Wat is veerkracht?
Wij zijn veerkrachtig! Dit bevordert onze veerkracht

ingrijpende
gebeurtenissen

persoonlijke
groei

Stabiele en Positief contact
betrouwbare met leeftijdsvolwassenen
genoten

Een
veilige
omgeving

terugveren

Kinderen en jongeren bij Veilig Thuis

Deze kinderen krijgen
niet de hulp die ze
nodig hebben.
Dat moet anders!

Een deel van de kinderen en jongeren die thuis geweld meemaken komen in
beeld bij Veilig Thuis en hulpverleners. Wat weten wij van hen?

32%

75%

Hulp bij het
herkennen,
benoemen en
reguleren van
emoties

47%
1,5 jaar na de melding bij
Veilig Thuis is bij ...

heeft traumaklachten

60%

heeft iemand
binnen het gezin
met ggz problemen

woont in een gezin
waar meerdere
problemen tegelijk
spelen

is emotioneel
onveilig

71%

36%

heeft hechtingsproblemen

36%

heeft iemand
binnen het
gezin met
traumaklachten

27%
Bekijk de resultaten van het
onderzoek van Augeo en
Verwey-Jonker Instituut.
heeft gedragsproblemen

van de kinderen het
geweld in hun gezin nog
steeds niet gestopt

Geliefd,
gezien en
gehoord
voelen

Stimuleren van Het gevoel
talenten en
ergens bij te
vaardigheden
horen

Werk jij ook mee aan onze
doelen? Heb je een vraag?
Wil je iets met ons delen?
Kan je onze hulp ergens bij
gebruiken?

Neem contact
met ons op!
info@jongerentaskforce.nl
@augeo_jtf
Augeo Jongerentaskforce

53%

van de gezinnen nog veel
en ernstig geweld

44%

van de kinderen geen
formele hulp

30%

geen hulp en geen
informele steun

www.augeo.nl/jongerentaskforce

