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Inleiding
Blijf voor de Jeugd is één van de vijf onderzoeksthema’s van het programma Jeugdhulp. Alles in het werk. Het komt
voort uit de Arbeidsmarkttafel Jeugd. Dit is een initiatief van Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en
Welzijn en de Ministeries VWS en J&V. Door bij te dragen aan continuïteit en stabiliteit werken we samen aan een
sterkere arbeidsmarkt in de Jeugdsector.
Voor u ligt de rapportage van het proces en de uitkomsten van het actieonderzoek dat we hebben uitgevoerd in de
periode van november 2020 tot en met juli 2021.
De opbouw van dit rapport is als volgt; het rapport is opgebouwd in twee delen. Deel 1 omvat de vraagstelling,
belangrijkste opbrengsten, eindproduct en het vervolgadvies voor de arbeidsmarkttafel jeugd. Deel 2 is het proces
stap voor stap uitgelegd.
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De vraagstelling
Het doel van het project Blijf voor de Jeugd is het behoud van (potentieel) boventallige jeugdprofessionals voor de
sector. Door middel van het actieonderzoek hebben we concrete én werkzame interventies opgehaald, verzameld en
gebundeld.
De vraagstelling in het actieonderzoek:
Hoe kunnen we (potentieel) boventallige jeugdprofessionals helpen, inspireren en faciliteren bij het vinden van een
nieuwe uitdaging in de jeugdhulp?
Het project 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.
De uitdaging op langere termijn is om jeugdprofessionals en jeugdhulporganisaties te leren verder te kijken dan de
eigen organisatie, maar wél binnen de jeugdhulp.
Zo voorkomen we het verlies van goede professionals aan andere sectoren. Samen streven we naar een stabiele
sector.
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De belangrijkste opbrengsten
Gedurende het actieonderzoek zijn we in gesprek geweest met gemotiveerde en gepassioneerde professionals met
hart voor het vak. Zij willen graag een bijdrage leveren. Hun verhaal vertellen. Andere enthousiasmeren en inspireren.

Opbrengsten brainstorm
In de voorfase van het actieonderzoek is er een brainstorm gehouden met jeugdprofessionals. Vanuit deze brainstorm
zijn 2x7 ideeën voor behoud naar voren gekomen (zie deel 2). Deze 2 x7 ideeën zijn in het actieonderzoek
meegenomen.

Opbrengsten interviews
Door middel van interviews met jeugdprofessionals hebben we onderzoek gedaan naar hun behoefte. We hebben
hierbij werkzame elementen gefilterd voor mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij financieel
tekort en (potentiële) boventalligheid.
Uit de interviews is naar voren gekomen dat er op vier niveaus elementen zijn die van belang zijn om (boventallige)
jeugdprofessionals te behouden voor de jeugdhulp. Het gaat om persoonlijk, professioneel, organisatorisch en
landelijk niveau. Binnen deze niveaus komen een aantal onderwerpen terug die jeugdprofessionals belangrijk vinden
om behouden te blijven. Het gaat om:
-

Zinvol werk
Kwaliteit
Samenwerking
Waardering en erkenning
Scholing

Een aantal kenmerkende quotes van de jeugdprofessionals:
•
•
•

“Zet het kind weer centraal!”
"Wij zijn het visitekaartje. Onze professionele kwaliteit is daarmee extra belangrijk.”
“Luister naar mij als professional, sluit aan bij mijn behoefte (in plaats van processen en beleid).”

De meest genoemde antwoorden tijdens de interviews hebben we vertaald naar de enquête.

Opbrengsten enquête
Door middel van de enquête hebben we de werkzame elementen uit de interviews en de 2 x 7 ideeën getoetst op hun
waarde. Dit zorgt voor verdieping en verfijning. Voor de vragen en uitgebreide uitkomsten van de enquête, zie deel 2.
De conclusie uit de enquête is dat:
1) Een deel van de 2 x 7 ideeën wordt herkend als werkzaam element om behouden te blijven voor de jeugdhulp
2) Een deel van de 2 x 7 ideeën wordt niet of minder herkend.
3) De werkzame elementen uit de interviews wordt grotendeels wel herkend om binnen de jeugdhulp te blijven.
Op basis van de opbrengsten van de brainstorm, de interviews en de toetsende enquête komen we tot de
onderstaande hoofdconclusie. We hebben deze hoofdconclusie verwoord als tekst van de jeugdprofessional zelf.
“Dit vak heb ik gekozen vanuit mijn hart. Organisatie, beleid en alle protocollen ervaar ik soms als storende
elementen bij de uitvoering van mijn vak. De aandacht die ik nodig heb om te blijven werken in de jeugdhulp zit in het
persoonlijke deel: Zie je mij? Waardeer je mij? Investeer je in mij? Hoor je mij?
Wanneer ik het gevoel heb dat ik hierin de ruimte, aandacht en begeleiding krijg blijf ik heel graag in de jeugdhulp
werken.”
Op basis van deze waardevolle opbrengsten hebben wij het eindproduct vormgegeven.
Blijf voor de Jeugd
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Het eindproduct actieonderzoek
Uit het actieonderzoek is naar voren gekomen dat de vele informatie, die er is met betrekking tot de jeugdhulp,
enorm versnipperd is en niet altijd vindbaar. Vandaar ook de wens van de professionals om niet opnieuw iets te
bedenken, maar een vindplaats te creëren voor al deze informatie.
Een website voor en door de professional, waarbij de verhalen van de professionals de rode draad zijn. We willen
medewerkers (van uitvoerend professional tot bestuurder) in de jeugdhulp inspireren en activeren door middel van
bijzondere en herkenbare verhalen uit hun eigen sector. Om op deze manier behouden te blijven voor de jeugdhulp.
Ons eindproduct: verhalen uit het veld gekoppeld aan praktische tools
We geven de professionals een gezicht en delen hun verhaal. En het verhaal is passend bij een of meerdere thema’s
die naar voren zijn gekomen uit het actieonderzoek. Per thema zijn er passende tools, do’s en don’ts of links naar
ander concreet aanbod.
Vanuit de opbrengsten van het actieonderzoek zijn de volgende thema’s gedestilleerd:
•
•
•
•
•

Toekomstkansen
Verruimen van perspectief
Behouden door begeleiden
Leidinggeven aan professionals
Kijk en leer

Het uitgangspunt van de website is dat je als bezoeker in één oogopslag ziet met welke thema’s je aan de slag kan. En
dat ziet er als volgt uit: op de homepage staan verschillende foto’s van de geïnterviewden met naam, organisatie en
quote. Als je doorklikt kom je op het verhaal terecht, waarbij (onderaan) praktische tools staan waarmee je direct met
dat betreffende thema aan de slag kan gaan. Ook zijn we momenteel bezig met de ontwikkeling van een landkaart,
waarop je per regio kan zien waar de kansen liggen op het gebied van vacatures en uitwisselingsmogelijkheden. Deze
koppelen we ook aan de verschillende thema’s.
Hoewel de website nog in ontwikkeling is, hebben we in bijlage 2 een schets toegevoegd van de homepage.
Als de website gevuld is met alle verhalen en tools, gaan we deze breed lanceren. We denken o.a. aan een online
campagne om de website onder de aandacht te brengen. Dit zal in september gebeuren.
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Vervolgadvies arbeidsmarktafel Jeugd
Om te zorgen dat de website de vindplaats wordt en blijft voor en door professionals is het essentieel dat na de
lancering van de huidige basis in september de website verder wordt uitgebreid op gebied van interviews, relevante
tools en links.
Ons advies richting de arbeidsmarkttafel is:
-

Continu op blijven halen van inspirerende verhalen van jeugdprofessionals tot bestuurders op de
verschillende thema’s.
Zorgen dat er bij elk interview en thema up-to-date informatie staat met praktische tools en links.
De vijf thema’s verder uitwerken zodat er uiteindelijk op regionaal niveau voldoende content zichtbaar is
waar de landkaart mee gevuld wordt.
Een koppeling maken met de andere onderwerpen van de arbeidsmarkttafel Jeugd.
Een technisch beheer aanstellen
Inhoudelijk beheerder aanstellen en/of inhuur van de huidige projectteamleden van de vijf projectteams van
de arbeidsmarkttafel
Marketingstrategie voor de vindbaarheid van de website voor de (potentieel boventallige)
jeugdhulpprofessional

Bovenstaande advies is wat ons betreft voorwaardelijk om het doel van dit actieonderzoek te halen:
Elke jeugdhulpprofessional met een onzekere arbeidsmarktpositie is geholpen, geïnspireerd en gefaciliteerd. Dankzij de
website heeft de jeugdhulpprofessional meer inzicht in alle kansen en mogelijkheden binnen de jeugdhulp waardoor hij
of zij behouden blijft.
Er zijn potentiële leads voor nieuwe content, tools en links voor de website, zie hiervoor deel 2.
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Deel 2
Actieonderzoek stap
voor stap
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Schematische weergave van het actieonderzoek
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Stap 1: Arbeidsmarkttafel Jeugdhulp. Alles in het werk
‘Jeugdhulp. Alles in het werk’ is het programma van de arbeidsmarkttafel jeugd. Het programma is gericht op het
behoud van medewerkers in de sector jeugdhulp.
Samen met professionals en organisaties uit de sector zetten we alles in het werk om voldoende professionals in de
sector te behouden, en daarmee het functioneren van de sector te kunnen faciliteren.
Het programma richt zich op 5 thema’s. ‘Blijf voor de jeugd’ is één van de thema’s.
'Blijf voor de jeugd' richt zich op organisaties die gedwongen medewerkers moet laten gaan (door reorganisaties,
bezuinigingen) en op de medewerkers die mogelijk hun baan in de sector verliezen.
Voor deze groep wil de Arbeidsmarkttafel Jeugdhulp een landelijke voorziening bouwen, die zich richt op het behoud
van deze medewerkers in de sector. De landelijke voorziening zou bijvoorbeeld alle kansen en mogelijkheden voor
medewerkers in kaart kunnen brengen, of zou bijvoorbeeld organisaties kunnen helpen met het begeleiden van hun
boventallig personeel.
Om een eerste indruk te krijgen van kansen en mogelijkheden heeft de Arbeidsmarkttafel een brainstorm met
jeugdhulpprofessionals georganiseerd.
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Stap 2: Brainstorm 2x7 voor behoud
In het najaar van 2020 is er een online brainstorm geweest waarbij meerdere (jeugd)professionals zijn aangesloten en
samen hebben gebrainstormd over het onderwerp:
Wat is er nodig om jeugdprofessionals te behouden voor de sector?
Vanuit deze brainstorm zijn 2 x 7 ideeën naar voren gekomen.
Deze 2 x 7 ideeën zijn door de actieonderzoekers meegenomen in het actieonderzoek onder jeugdprofessionals.
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Stap 3: Het actieonderzoek
Plan van aanpak:
Actieonderzoek is een participatieve methode van leren, ontwikkelen en maken. Wat we ophalen wordt direct ingezet
voor vervolgacties. Daarom is actieonderzoek ook een beweging die je als onderzoeksgroep maakt mét je doelgroep.
Het onderzoek is gestart ten tijde van de lockdown in het najaar van 2020. Dit heeft consequenties gehad voor de
keuze van onze methodes. Voorafgaand aan het actieonderzoek is er een brainstorm geweest, waarbij de 2x7 ideeën
naar voren zijn gekomen.
Het actieonderzoek bestaat uit drie onderdelen:
Onderdeel 1: onderzoek naar de behoefte en daarbij horende werkzame elementen voor mobiliteit en duurzame
inzetbaarheid van medewerkers bij financieel tekort en (potentiële) boventalligheid. Hiervoor voeren we gesprekken
met de professional.
Onderdeel 2: Vervolgens toetsen we de behoefte en de werkzame elementen op hun waarde. De uitkomsten van
gesprekken worden gebundeld en doormiddel van een enquête breder uitgezet en getoetst. Dit zorgt voor verdieping
en verfijning. Naar aanleiding van de gesprekken en uitkomst van de enquête bieden we de professionals de
gelegenheid om via telefonisch contact eventuele aanvullende ideeën te delen met de actieonderzoekers.
Onderdeel 3: vertaling naar het eindproduct en de eindrapportage
De primaire doelgroep van het onderzoek is uiteraard de jeugdprofessional die werkt bij een organisatie met
(potentieel) financiële tekorten. Daarnaast hebben we kennis opgehaald bij organisaties met ervaring op het gebied
van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.
Na een enthousiaste start eind 2020 zijn er zes organisatie gevonden die, ieder op eigen-= wijze, hun actieve
verbinding zijn aangegaan met het actieonderzoek ‘Blijf voor de Jeugd’.
In april 2021 hebben de actieonderzoekers samen met de projectgroep een tussenevaluatie gedaan. Organisaties
bleken terughoudend om deel te nemen vanwege woorden als ‘potentieel boventallig’ in de onderzoeksvraag. Dit zou
onrust onder medewerkers kunnen veroorzaken. Daarnaast speelde de impact van de corona op de organisaties een
rol. Er was onvoldoende tijd en ruimte om energie en tijd vrij te maken voor een actieonderzoek. Uiteindelijk lukte het
om twee organisaties te enthousiasmeren voor het actieonderzoek onder jeugdprofessionals.
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Stap 4: Interviews met de professionals
We zijn gestart met gesprekken in te plannen met professionals werkzaam bij Jeugdhulp Friesland. We zijn met de
professionals in gesprek gegaan volgens de Walt Disney strategie.
Walt Disney had het vermogen om te doen wat vernieuwers doen: om iets dat alleen in fantasie bestaat om te zetten
in een realiteit die de werkelijkheid van anderen op een positieve manier beïnvloedt. Dit sluit naadloos aan op het
doel van ons actieonderzoek. Om die reden hebben we ook voor deze methodiek gekozen.
Een van de belangrijkste elementen uit de Walt Disney strategie is om de ander te bevragen vanuit drie perspectieven:
die van de dromer, de realist en de criticus. De synergie tussen de drie verschillend perspectieven heeft ons bruikbare
informatie gegeven hoe we (potentieel) boventallige jeugdprofessionals helpen, inspireren en faciliteren bij het
vinden van een nieuwe uitdaging in de jeugdsector.
Door middel van interviews met jeugdprofessionals hebben we onderzoek gedaan naar de droom. We hebben hierbij
werkzame elementen gefilterd voor mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij financieel tekort en
(potentiële) boventalligheid.
Uit de interviews is naar voren gekomen dat er op vier niveaus elementen zijn die van belang zijn om (boventallige)
jeugdprofessionals te behouden voor de jeugdhulp. Het gaat om persoonlijk, professioneel, organisatorisch en
landelijk niveau. Binnen deze niveaus komen een aantal onderwerpen terug die jeugdprofessionals belangrijk vinden
om behouden te blijven. Het gaat om:
•
•
•
•
•

Zinvol werk
Kwaliteit
Samenwerking
Waardering en erkenning
Scholing

In gesprek met 22 jeugdprofessionals, 1 manager en 1 stafmedewerker kwamen de onderstaande werkzame
elementen voor duurzame inzetbaarheid en mobiliteit in beeld.
Persoonlijke dromen met betrekking tot het werk.
1) Ik kan het kind een stem geven en hem of haar écht zien
2) Ik kan daadwerkelijk van betekenis zijn en mensen (of een gezin) in beweging zetten
3) Mijn werk draagt ook bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling
Professionele dromen met betrekking tot het leveren van goed werk.
1) We hebben het lef om te doen wat nodig is en gaan zo nodig buiten gebaande paden. Hiervoor zijn we
professioneel goed geschoold en we krijgen de steun die nodig is.
2) Mijn klantrelaties én werkprocessen zijn kwalitatief op orde. Ik steek mijn tijd in ‘waar het om gaat’.
3) De samenwerking in mijn team en met andere professionals binnen én buiten mijn organisatie is open, eerlijk
en direct. We delen expertise en werken allemaal met hetzelfde doel voor ogen.
Organisatorische dromen, die nodig zijn om het werk goed uit te kunnen voeren.
1) Jeugdprofessionals worden echt gezien, erkend en gewaardeerd door leidinggevende en de directie.
2) Er wordt gebruik gemaakt van de expertise van de jeugdprofessional, ook bij inrichting van werkprocessen.
3) Er is ruimte voor groei en ontwikkeling op maat en hiervoor is óók budget aanwezig.
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Landelijke dromen, die nodig zijn om het werk goed uit te kunnen voeren.
1) Werken vanuit zorg en niet vanuit financiën.
2) Aandacht voor verantwoordelijkheid na transitie Jeugdzorg.
3) Commitment tussen organisaties met gedeelde visie/transformatie, hierdoor het hele systeem in beweging
laten komen op alle lagen.
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Stap 5: De enquête en de aanvullende ideeën
Door middel van de enquête hebben we de werkzame elementen uit de interviews en de 2 x 7 ideeën getoetst op hun
waarde. Dit zorgt voor verdieping en verfijning. Voor de vragen en uitgebreide uitkomsten van de enquête, zie bijlage
1 rapportage enquête.
De enquête is in breder verband uitgezet. In totaal hebben 58 jeugdprofessionals de enquête ingevuld. Aan hen is ook
de vraag gesteld of zij aanvullende ideeën met ons wilde delen (telefonisch).
In totaal hebben 18 mensen een opmerking en telefoonnummer achtergelaten. Alle opgehaalde input bleek
grotendeels een bevestiging van de al vastgestelde werkzame elementen (structurele intervisie, behapbare caseload,
vertrouwen in professioneel handelen).
De conclusie uit de enquête is dat:
1) Een deel van de 2 x 7 ideeën wordt herkend als werkzaam element om behouden te blijven voor de jeugdhulp.
2) Een deel van de 2 x 7 ideeën wordt niet of minder herkend.
3) De werkzame elementen uit de interviews wordt grotendeels wel herkend om binnen de jeugdhulp te blijven.
In volgorde van belangrijkheid staan hieronder de werkzame elementen met gemiddelde score.
Elementen gericht op persoon, professie en samenwerking
• Uitwisseling van kennis, ervaring en expertise (86%)
• Scholing op maat én opleidingstijd (85%)
• Tijd en aandacht voor inwerken nieuwe medewerker (80%)
• Structureel aanbod van intervisie (76%)
• Vitaliteitsbudget in te zetten naar eigen inzicht (72%)
• Beschikbaarheid van coaching en loopbaangesprekken (71%)
• Kennisplatform met webinars en relevante onderwerpen (69%)
• Uitwisseldag in de keten met professionals (66%)
• Detachering of snuffelstage (binnen of buiten eigen organisatie) (49%)
Aanvullend genoemd tijdens telefoongesprek:
• Crisismanagement bij eigen emotionele betrokkenheid
Elementen bij aankomend baanverlies
• Mobiliteitsbudget naar eigen inzicht te besteden (75%)
• Directe begeleiding van werk naar werk (74%)
• Een periode van detachering om zo je kans om de arbeidsmarkt te vergroten (73%)
• Regionale vacaturebank (70%)
• Tools of training voor managers zodat zij hun rol goed kunnen oppakken (66%)
• Webinars die aansluiten en ondersteunen bij proces van werk naar werk (49%)
• Verhalen en voorbeelden van mensen in dezelfde situatie en de weg (49%)
• Marktplaats voor werkgevers en werknemers (39%)
Ontwikkeling in organisatie of sector (management, cultuur, proces, regelgeving)
• Vertrouwen in professioneel handelen (87%)
• Behapbare caseload (86%)
• Snel kunnen doen wat nodig is voor het kind (83%)
• Tijd om inhoud te kunnen bespreken met gedragswetenschapper of collega (83%)
• Minder administratieve last (80%)
• Teamrollen en teamontwikkeling op de agenda (71%)
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Stap 6: Opbrengsten vertalen naar eindproduct (website) + eindrapportage
Uit het actieonderzoek is naar voren gekomen dat de vele informatie, die er is met betrekking tot de jeugdhulp,
enorm versnipperd is en niet altijd vindbaar. Vandaar ook de wens van de professionals om niet opnieuw iets te
bedenken, maar een vindplaats te creëren voor al deze informatie.
Een website voor en door de professional, waarbij de verhalen van de professionals de rode draad zijn. We willen
medewerkers (van uitvoerend professional tot bestuurder) in de jeugdhulp inspireren en activeren door middel van
bijzondere en herkenbare verhalen uit hun eigen sector. Om op deze manier behouden te blijven voor de jeugdhulp.
De afgelopen maanden hebben we veel gesprekken gevoerd met inspirerende medewerkers uit de jeugdhulp, waarbij
we ons uiteraard hebben gefocust op het thema ‘Blijf voor de jeugd’: waarom willen jeugdhulpprofessionals in deze
sector werken? Wat kunnen leidinggevenden doen om goede medewerkers binnen te halen? Hoe worden
medewerkers zo goed mogelijk begeleid in hun werk, zodat ze hun werk met passie en plezier kunnen (blijven) doen?
Wat kunnen jeugdhulpprofessionals doen als ze zich binnen de jeugdhulp willen ontwikkelen en een ander functie
ambiëren?
Uit deze waardevolle input hebben we een aantal thema’s gedestilleerd:
•
•
•
•
•

Toekomstkansen (vacatures)
Verruimen van perspectief (detacheren/mobiliteit/uitwisseling)
Behouden door begeleiden (directe begeleiding van medewerkers)
Leidinggeven aan professionals (tools en training voor managers)
Kijk en leer (o.a. webinars)

We hebben medewerkers met uiteenlopende functies uit diverse jeugdhulporganisaties geïnterviewd, met dit rijtje
thema’s in ons achterhoofd. Denk aan jeugdhulpprofessionals, maar ook HR-managers, een adviseur vitaliteit en
inzetbaarheid en een mobiliteitsadviseur. Al deze professionals hadden een eigen perspectief over het thema ‘Blijf
voor de jeugd’, dus die wilden we een prominente plek geven op de website. Aan de verhalen (vaak in de vorm van
een interview, maar ook een blokje met tips of een nog te maken gefilmd interview) koppelen we de tools die passen
bij dat betreffende thema. De geïnterviewden hebben we ook zélf gevraagd of zij ons konden voorzien van goede
tools waar zij mee werken en/of van hebben geleerd. Op die manier kunnen bezoekers meteen aan de slag met een
tool waar ook in het interview over wordt gesproken.
In onderliggende eindrapportage hebben we beschreven hoe we tot dit eindproduct zijn gekomen.
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Stap 7: Advies en vervolg arbeidsmarkttafel Jeugd
Om te zorgen dat de website de vindplaats wordt en blijft voor en door professionals is het essentieel dat na de
lancering van de huidige basis in september de website verder wordt uitgebreid op gebied van interviews, relevante
tools en links.
Ons advies richting de arbeidsmarkttafel is te lezen in deel 1. Het advies is wat ons betreft voorwaardelijk om het doel
van dit actieonderzoek te halen:
Elke jeugdhulpprofessional met een onzekere arbeidsmarktpositie is geholpen, geïnspireerd en gefaciliteerd. Dankzij de
website heeft de jeugdhulpprofessional meer inzicht in alle kansen en mogelijkheden binnen de jeugdhulp waardoor hij
of zij behouden blijft.
Er zijn al diverse potentiële leads voor nieuwe content, tools en links voor de website. Deze leads komen voort uit alle
gesprekken die zijn gevoerd gedurende het actieonderzoek. De ervaring is dat bijna bij elk gesprek weer een nieuw
aanknopingspunt komt voor een ander inspirerend verhaal of praktische tools. Hieronder een lijst van leads en/of
praktische tools die klaarliggen om een vervolg te krijgen:
Thema: Toekomstkansen (vacatures)
•
•

Interview Youké en het opgericht innovatieteam.
Interview vanuit belronde: jeugdprofessionals die overstap heeft gemaakt naar andere organisatie en wel
behouden is voor de jeugdhulp.

Thema: Verruimen van perspectief (detacheren, mobiliteit en uitwisseling)
•

Interview met De Werkgeverij -> collectief werkgeverschap, regio samenwerking (Sociaal domein, breed)

Thema: Behouden door begeleiden (directe begeleiding van medewerkers)
•
•

Sterk in je Werk -> volgen van iemand in de jeugdzorg die dit traject volgt.
Interview met jeugdprofessional over: “terug naar de Jeugdzorg” - Iemand die weg is gegaan maar binnen een
jaar weer terugkwam omdat deze het werk zo miste.

Thema: Leidinggeven aan professionals (tools en training voor managers)
•

Interview met iemand van het Gelders Imago initiatief (secretaris en jeugdprofessionals in het kader van het
Gelders imago initiatief al gesproken). Drieluik.

Thema: Kijk en leer (o.a. webinars):
Interview met iemand spreken van Platform Vakmanschap.
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Bijlage 1: Samenvatting resultaten enquête
Respondenten

Einde bereikt

Responstijdlijn

In welke mate helpt het onderstaande jou om met passie in de jeugdhulp te blijven werken?

In welke mate helpt het onderstaande de samenwerking verbeteren?

In welke mate helpt het onderstaande jou om professioneel te kunnen groeien?
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Stel dat jij jouw baan in de jeugdhulp dreigt te verliezen, in welke mate zou het
onderstaande jou dan kunnen helpen?

Is jouw werkgever al actief bezig met 1 van de bovenstaande hulpmiddelen?
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Is er nog iets anders wat je zou helpen om te blijven werken voor de jeugd? Vertel je verhaal!
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Bijlage 2: Schets van de homepage - eindproduct
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