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Agressievrij werken

Alles in het werk
Om agressie te voorkomen en/of te verminderen.
Ons doel: een veilige en gezonde werkomgeving
Agressie gaat ten koste van het werkplezier, leidt tot verzuim en het is een
veelgenoemde reden om te stoppen met het werken in jeugdhulp. Dat
willen we juist voorkomen. Daarom geven we een stevige impuls aan het
actief en structureel voorkomen en verminderen van agressie in jeugdzorg.
Hierdoor staan medewerkers meer in hun kracht, blijven langer gezond in
dienst en verlaten minder snel de sector.
Onze uitdaging: blijvende aandacht
De afgelopen jaren hebben werkgevers, sociale partners en de overheid
al veel initiatieven ondernomen om agressie in jeugdhulp aan te pakken.
Ondanks alle deze inspanningen, tools en aandacht blijft het probleem in
jeugdhulp onverminderd groot. Het onderwerp heeft blijvende aandacht
nodig en moet continu worden ondersteund. Anders zijn de effecten van
korte duur.
Onze aanpak: dicht bij bron
Het aanpakken en terugdringen van agressie is niet simpel en in elke context anders. Het
samenwerken met werkgevers en medewerkers is hierin belangrijk.
Zij kunnen ons als geen ander vertellen wat werkt en wat niet. Dit geeft ons
de aanknopingspunten om van te leren:
•

We zoeken organisaties die succesvol zijn in hun aanpak en kunnen
fungeren als voorbeeld.

•

We monitoren een aantal innovatieve ideeën.

•

We analyseren een aantal recente incidenten op werkbare factoren.

Onze bijdrage: concrete ondersteuning bij agressie
Het project (2020-2021) is geslaagd als we meer kennis en inzicht hebben in alle succesvolle
ingrediënten en werkzame factoren van aanpakken van agressie. Dan kijken we ook naar de

project Agressievrij werken

verschillende functies en rollen. Deze kennis willen we inzichtelijk maken
in een tastbaar product of concrete aanpak. En dit beschikbaar stellen voor
de sector, zodat zowel jeugdprofessionals als jeugdzorgorganisaties er mee
aan de slag kunnen. Het project levert adviezen over het aanpakken van
knelpunten. Draagt bij aan de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers
én heeft een positief effect op het imago van de branche.
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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.
Arbeidsmarkttafel Jeugd | 085 - 105 18 50
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