
Samen staan  
voor je vak!

Meld je aan voor de leergang 
ambassadeur jeugd!
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Samen staan voor je vak!

Ben je een jeugd- en gezinsprofessional, psycholoog, pedagoog, 
ambulant begeleider, jeugdbeschermer, jongerenwerker of heb je  
een vergelijkbaar beroep binnen de jeugdhulp of jeugdbescherming? 
Wil je samen staan en gaan voor goede hulp voor de jeugd? Wil jij 
jezelf verder ontwikkelen via een unieke ambassadeursopleiding? 

Aanleiding voor deze leergang
Door de komst van de Jeugdwet in 2015 is je werk als jeugdprofessional ingrijpend gewijzigd. De 
decentralisatie naar gemeenten heeft de manier waarop we werken gewijzigd en er wordt ingezet  
op transformatie in de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen. Dat vraagt een actieve 
bijdrage van professionals. Om dit proces te ondersteunen gaan we de komende jaren ambassadeurs 
opleiden en inzetten die kunnen motiveren, inspireren en verbinden. 
 

Wat biedt de leergang? 
De leergang bestaat uit tien modules, waarin onder andere aan de orde komt:
•  Zicht op je eigen kwaliteiten: hoe profileer je jezelf? Hoe positioneer je jezelf 

en je vak? 
• Kennis over de inrichting van het domein van jeugdhulp en jeugdbescherming.
•  Strategie en communicatie: krachtig en interactief communiceren, verbinden 

in de praktijk en netwerken.
• Debatteren, motiveren en (persoonlijk) leiderschap.

Aan het einde van de leergang: 
•  Ben je in staat om namens je collega’s, werkzaam in de jeugdsector, de stem van de beroeps- 

groep te laten horen en kan je verwoorden wat werken in de jeugdsector betekent en vraagt.
•  Kun je de belangen van de professionals die werken in de sector behartigen, lobbyen en onder-

handelen in het belang van de professionals die werken in de sector. 
•  Kun je ‘stem geven aan’ de diversiteit van beroepsgroepen die in samenwerking met elkaar in  

de jeugdsector aan het werk zijn. 
• Is jouw organisatie beter zichtbaar en ben je in staat je collega’s te motiveren. 

Bij voldoende participatie ontvang je een bewijs van deelname. Na afloop van de leergang kan je met 
de opgedane kennis en ervaring een actieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de 
jeugdhulp, jouw beroep, je organisatie en je beroepsvereniging. 



Profiel deelnemers 
Deze leergang is bedoeld voor jeugdprofessionals die: 
• minimaal twee jaar werkervaring hebben als jeugdprofessional;
•  ambitie hebben om binnen hun organisatie, samenwerkingsverband en/of bij hun 

beroepsvereniging de stem van de professional te laten horen;
• die goed zijn in hun vak en daarvoor willen gaan en staan; 
• lef hebben en creatief zijn; 
• collega’s en aankomend talent willen inspireren en overtuigen; 
• blijvend willen leren en zichzelf ontwikkelen; 
• bereid zijn om te investeren in coaching en leren. 

Wij streven naar een brede vertegenwoordiging van het werkveld. De thema’s worden ingeleid door 
toptrainers en -sprekers. Tijdens de leergang word je gecoacht door experts. 

Wat vraagt het van jou als deelnemer? 
De leergang bestaat uit:
• 10 verplichte bijeenkomsten van een dag, verspreid over een jaar;
• ongeveer 8 uur per maand besteed je aan aanvullende opdrachten. 

Voor deze leergang wordt accreditatie aangevraagd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).  
De kosten van deze leergang zijn € 1.000,- per persoon. Dit is exclusief studiemateriaal (max. €200,-)  
en reiskosten. 

Aanmelden en/of meer weten? 
Wil jij gebruik maken van dit unieke programma en ambassadeur jeugd worden? 
Stuur dan vóór 15 november een motivatiebrief en referentie van je werkgever naar  
ambassadeurs@bpsw.nl. Meer informatie is te verkrijgen bij Magteld Beun – projectleider van de 
leergang via ambassadeurs@bpsw.nl

De leergang ambassadeur jeugd wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit  

het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J).
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