
Filmtip!  Bekijk hoe twee 

medewerkers en een 

hr-adviseur van Bureau 

Jeugdzorg Limburg invulling 

geven aan hun loopbaan:
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Hoe blijf ik 
krachtig in 
mijn werk?

Wie ben ik en wat 
kan ik (bereiken) in 
deze organisatie?

Wat is voor mij 
belangrijk in 
mijn werk?

Hoe ziet mijn 
persoonlijke 
ontwikkelplan 
eruit?

Van welke 
regelingen en 
mogelijkheden kan 
ik gebruikmaken?
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Fit blijven voor de job: hoe stimuleert Bureau 
Jeugdzorg Limburg dat? 

https://youtu.be/5V58XQ_frK0
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Fit blijven voor de job: hoe stimuleert Bureau 
Jeugdzorg Limburg dat? 

Weleens gedacht aan:

• Wat zijn mijn talenten?

• Waarom doe ik dit werk?

• Wat geeft mij werkplezier?

• Welke kennis heb ik?

• Welke kennis wil ik nog ontwikkelen?

• Wat is mijn uitdaging?

Filmtip!  Bekijk hoe twee 

medewerkers en een 

hr-adviseur van Bureau 

Jeugdzorg Limburg invulling 

geven aan hun loopbaan:

https://jeugdhulpallesinhetwerk.nl/thema/blijf-voor-de-jeugd/inspiratie/
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Fit blijven voor de job: hoe stimuleert Bureau 
Jeugdzorg Limburg dat? 

Denk bijvoorbeeld aan:

• Betekenisvolle inhoud van het werk 

• Aandacht voor werkdruk/werklast 

• Verbinding met collega's 

• Werkplezier 

• Aandacht voor emotionele belasting 

• Ondersteuning krijgen 

• Ondersteuning geven 

• Ontwikkelingsmogelijkheden en 

loopbaanmogelijkheden 

• Gezonde werkomstandigheden 

• Balans werk/privé 

• Aandacht voor veiligheid 

Van welke 
regelingen en 
mogelijkheden kan 
ik gebruikmaken?
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Fit blijven voor de job: hoe stimuleert Bureau 
Jeugdzorg Limburg dat? 

Denk bijvoorbeeld aan:

• Mobiliteitsmogelijkheden 

• Taakverbreding 

• Doorgroeimogelijkheden 

• Scholing 

• Junior/senior-traject 
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Fit blijven voor de job: hoe stimuleert Bureau 
Jeugdzorg Limburg dat? 

Denk eens aan:

• Minder of meer werken 

• Plaats- en tijdonafhankelijk werken 

• Vitaliteitsbudget 

• Cursus voorbereiding op pensioen 

• Menu vitaliteit & veerkracht

• Verlofsparen 

• Studiefaciliteitenregeling 
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Fit blijven voor de job: hoe stimuleert Bureau 
Jeugdzorg Limburg dat? 

Stel jezelf eens de vraag:

• Wat zijn mijn doelen? 

• Wat kan ik zelf hierin betekenen? 

• Welke ondersteuning heb ik nodig?
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