Dé stem van jongeren
in de jeugdhulp
Wie zijn we?
Wij hebben in een instelling van jeugdzorg of in een pleeggezin gewoond.
Voila, het is gezegd! Het is niet gemakkelijk om dit te zeggen. Veel mensen hebben rare ideeën over jongeren in
de jeugdzorg, en je krijgt vaak een stempel. Alleen kan je daar niet veel aan doen. Daarom is er Cachet vzw.
Cachet is een netwerk voor mensen zoals ons: mensen die met jeugdzorg te maken hebben gehad en die zich niet
herkennen in de stereotypen van slachtoffer of crapuul. Samen willen we een ander beeld tekenen: een van
optimisme, waarbij klacht kracht wordt, waarbij we onze ervaringen niet wegstoppen, maar gebruiken om andere
jongeren, de hulpverlening, de publieke opinie en het beleid te inspireren.
Cachet is een organisatie door en voor jongeren met een ervaring in de jeugdhulpverlening. Het is opgericht en
wordt gedragen door vele enthousiastelingen die positief aan de slag willen met hun ervaring.
Cachet wil in dialoog gaan met:
Jongeren uit instellingen en pleeggezinnen, om hen te inspireren en ons te laten inspireren
De wereld rondom ons, om een ander beeld van jongeren uit instellingen te tonen
Hulpverleners, om hun perspectief te verbreden en vernieuwen
Beleidsmakers uit overheid en sector, om al het voorgaande ook structureel een plek te geven

Onze naam?
Een cachet is een stempel en verwijst enerzijds naar de afhankelijkheidspositie van jongeren in de jeugdhulp: om
aanspraak te kunnen maken op de meest elementaire zaken, hebben ze vaak een stempel nodig, een formele
goedkeuring van hulpverleners allerhande. Cachet staat ook voor de verschillende stempels die jongeren in een
jeugdhulpsituatie krijgen opgekleefd. Vaak gaan worden ze geportretteerd als onbekwaam, zielig, tegendraads,
onwillig of onmondig.
Wij willen dit beeld doorbreken en tonen jongeren zoals ze zijn: elk met een eigen verhaal maar boordevol potentieel. Want Cachet betekent ook 'een bijzondere meerwaarde' en vooral 'karakter'.
Cachet staat voor jongeren met cachet die bijdragen aan een hulpverlening met cachet!

Meer info?
Check onze website

www.cachetvzw.be of

contact@cachetvzw.be of 02/219 68 28.

