
Blijf voor de Jeugd

Alles in het werk

Voor meer zicht op alle kansen en mogelijkheden voor een duurzame loopbaan binnen de 

jeugdhulp.

Ons doel: medewerkers behouden voor de Jeugdhulp

Wij willen overzicht en inzicht geven met een aanbod voor medewerkers 

en werkgevers die te maken hebben met tegenslagen, zodat medewerkers 

zich kunnen en willen blijven inzetten voor de jeugd.

Onze uitdaging

De uitdaging is om jeugdwerkers en jeugdhulporganisaties te stimuleren 

verder te kijken dan de eigen organisatie. We investeren in werkzekerheid 

en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en oplossingen voor 

organisaties met over- of ondercapaciteit. Zo voorkomen we het 

ongewenste verlies van goede professionals. Samen streven we naar een 

stabiele sector.

Onze aanpak: doelgericht handelen in jeugdhulp

We richten ons vooral op diegenen waarvan hun baan echt op de tocht 

staat. Maar we houden hierbij uiteraard rekening met het bredere effect van 

onzekerheid en onrust binnen een organisatie. We stimuleren jeugdwerkers 

om te kijken naar hun loopbaan. Zichzelf vragen te laten stellen als “Zit ik 

nog op mijn plek?”, “Heb ik ambities naar iets anders?” en “Welke functies 

en jeugdhulporganisaties zijn er nog meer?” om doelgericht te handelen te 

faciliteren en impulsieve reacties te voorkomen.
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Onze bijdrage: een landelijke voorziening

Het project (2020-2021) is geslaagd als elke jeugdhulpprofessional met een 

onzekere arbeidsmarktpositie zich geholpen, geïnspireerd en gefaciliteerd 

voelt dankzij meer inzicht in alle kansen en mogelijkheden binnen de 

sector. Daartoe bouwen we aan een landelijke voorziening gericht op 

medewerkers en jeugdhulporganisaties.

We halen behoeftes uit de praktijk op en kijken wat er al is. Concepten 

worden uitvoerig en inhoudelijk getoetst in actieonderzoek bij organisaties.

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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