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Ontwikkelagenda Professionalisering
Jeugdhulp en Jeugdbescherming
De Jeugdwet vraagt om een cultuurverandering: een
nieuwe manier van denken en handelen van professionals
in jeugdhulp en jeugdbescherming. Doel is om nog
betere hulp te bieden aan kinderen en jongeren voor
wie dat nodig is. De Ontwikkelagenda Samen beter,
Beter samen is in 2016 en 2017 een vliegwiel voor deze
transformatie. Centraal daarbij staan de elementen van de
gemeenschappelijke basis die voor alle professionals geldt.
Samen met professionals; kinderen, jongeren en hun
naasten; aanbieders en gemeenten gaan we in de
praktijk werkende weg leren en reflecteren. We doen
dit door ervaringen uit de praktijk te delen, verder te
ontwikkelen en als kennis te ontsluiten.

Samen beter, Beter samen
en de gemeenschappelijke basis

Doel van Samen beter, Beter samen is de
gemeenschappelijke basis, die voor alle
professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming
geldt, verder te brengen.
De gemeenschappelijke basis richt zich op:
•	
Cliëntgericht werken
•	
Signaleren
•	
Versterken eigen kracht en zelfregie
•	
Veiligheid bevorderen
•	
Werken vanuit een integrale blik
•	
Samenwerken
•	
Leven lang leren en reflecteren

Uitgangspunten van de Ontwikkelagenda

Om invulling te geven aan de
ontwikkelagenda roepen wij u
en uw professionals op om uw
ervaringen uit de praktijk te
delen met het werkveld.

De Ontwikkelagenda Samen beter, Beter samen heeft
steeds als ijkpunt dat kinderen, jongeren en hun naasten
zich beter geholpen voelen. Vanuit dit ijkpunt hebben we
drie uitgangspunten:
•	De gemeenschappelijke basis – vertaald in een
gezamenlijke taal – draagt er aan bij dat de
professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming
anders kunnen kijken naar hun werk.
•	P
 rofessionals leren en reflecteren aan de hand van
de gemeenschappelijke basis.
•	P
 rofessionals leren en reflecteren interdisciplinair,
dus niet (alleen) binnen de eigen organisatie of sector
maar in verbinding met meerdere disciplines.
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Aanpak van de Ontwikkelagenda
Binnen de Ontwikkelagenda Samen beter, Beter samen
werken we aan het volgende:
•	Stimuleren van een nieuwe gemeenschappelijke taal.
•	Aansluiten in gemeenten die aan de slag zijn met de
gemeenschappelijke basis.
•	( Onder)zoeken van aansprekende initiatieven op
het gebied van cliëntgericht werken.
•	O
 ndersteunen bij de doorontwikkeling van lokale
of regionale initiatieven of werkwijzen.
•	V
 oor het werkveld ontsluiten van kennis en
ontwikkelen van instrumenten.

Onze oproep aan u
U ziet in de praktijk dagelijks de veranderingen en
ontwikkelingen binnen het jeugddomein. Daarom doen
we een oproep aan u!
•	Kent u aansprekende initiatieven of werkwijzen
rondom de gemeenschappelijke basis? Kunnen deze
verder gebracht worden, of kan hierover kennis
gedeeld worden via de Ontwikkelagenda?
•	Heeft u een bepaalde kennisvraag of herkent u
een bepaalde kennisvraag onder de professionals
binnen uw organisatie? Wat wilt u leren om de
gemeenschappelijke basis handen en voeten te
geven? En hoe wilt u leren en kennis vinden?
•	Heeft u bepaalde informatie die gedeeld moet worden
of heeft u ideeën over hoe professionals willen leren?
•	Kent u een kind, jongere, naaste of professional
van wie we allemaal kunnen leren en die we echt
zouden moeten spreken in het kader van
de ontwikkelagenda?
•	Kent u een gemeente die de transformatie op een
effectieve manier aanjaagt en professionals op een
innovatieve manier faciliteert?

Laat het ons weten!

•	T
 witter

uw inzicht met als hashtag #TJ
(transformatie jeugd)
•	M
 ail een korte toelichting van uw initiatief of
voorbeeld, met uw naam en contactgegevens en die
van een betrokken professional of projectleider naar
samenbeter@professionaliseringjeugdhulp.nl
•	S
 luit u aan bij de LinkedIn groep professionalisering
jeugd van de transformatiewerkplaatsen, en doe mee
aan de discussies
Vanuit Samen beter, Beter samen gaan we de door u
gedeelde kennis verder brengen. Heeft u vragen over de
Ontwikkelagenda Samen beter, Beter samen? Mail dan
naar samenbeter@professionaliseringjeugdhulp.nl of
neem contact op met Imke Verburg ( 06-52152038).

Programma Professionalisering Jeugdhulp en
Jeugdbescherming
In het Programma Professionalisering Jeugdhulp &
Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld
samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te
verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen
en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie
plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s
vorm aan. Meer informatie vindt u op onze website.
Projectleiders van de Ontwikkelagenda zijn ActiZ,
MOgroep, LOC, VNG, NJi en MOVISIE.

