
Aantrekkelijke organisatie 

Alles in het werk

Om dé organisatie te vormen waar iedereen wil werken.

Ons doel: aantrekkelijke jeugdhulporganisaties

Als we jeugdhulporganisaties aantrekkelijker maken voor jeugdwerkers, 

pakken we het grote verloop en de verzuimcijfers aan. Maar wanneer denkt 

die (werkzoekend) jeugdprofessional “Dáár moet ik binnen zien te komen?” 

En als dat dan gelukt is, hoe zorgen we dat ze met plezier blijven werken? 

Wij gaan op zoek naar dé ingrediënten voor blije en blijvende jeugdwerkers.

Onze uitdaging: toepasbaar maken van aantrekkelijke organisatie

Als we kijken naar organisaties die als ‘aantrekkelijke organisatie’ bekend 

staan, is de cultuur een belangrijke factor. Dan hebben we het over een hele 

verzameling van factoren: gedrag, gebruiken, sfeer, normen en waarden. 

Materieel en immaterieel. We onderzoeken wat werkt in de praktijk en delen 

dit met alle jeugdhulporganisaties. Om van te leren en toe te passen. 

Onze aanpak: de professional centraal

Door te werken vanuit het oogpunt van jeugdzorgprofessionals kunnen 

organisaties zichzelf versterken op de punten die ertoe doen. Want het 

aantrekkelijk maken van organisaties doen we voor de mensen die er 

werken. Zodat zij zich maximaal gefaciliteerd voelen om er met volle 

aandacht voor de kinderen, jongeren en hun gezinnen kunnen zijn.

Onze bijdrage: alle ingrediënten in een overzicht

Het project (2020-2021) is geslaagd als we: 

1. Alle succesvolle ingrediënten van een aantrekkelijke organisatie 

inzichtelijk hebben;

2. Dit hebben toegepast bij één tot drie organisaties met als resultaat een 

hogere score op de succesvolle ingrediënten en een lager verzuim 

en verloop. Vervolgens delen we deze aanpak op een handzame, 

effectieve manier met de hele sector.
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Wie werken hier actief aan mee?

Doe ook mee!

Heb je vragen of wil je meer weten over ‘Jeugdhulp. Alles in het werk?’ Heb je een goed idee, een 

mooi voorbeeld of wil je met ons meedenken? Neem contact op via e-mail of bel. Of deel een 

bericht via de socials en gebruik #allesinhetwerk #jeugdhulp.
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