Word jij ambassadeur
in het jeugddomein?
Leergang
ambassadeur
jeugd;
samen
staan voor
je vak!

“We moeten gezamenlijk zorgen voor een
goed verhaal over de waarde van ons werk.”
Jan Pieter Meijer, jeugdbeschermer

Werk jij in het jeugddomein?
Ben je enthousiast over je vak en laat je dat ook graag zien en horen? Dan is de
leergang Ambassadeur Jeugd, van de beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO,
echt iets voor jou. Tijdens de leergang ontwikkel je je tot een ambassadeur die
kansen ziet en benut om het jeugddomein op de kaart te zetten.
Een leergang voor gedreven
professionals in het jeugddomein

Wat de leergang je biedt

De leergang is bedoeld voor professionals

over het jeugddomein. Je kent de actuele

binnen de jeugdhulp of jeugdbescherming

discussies die er spelen en weet hoe je je

die trots zijn op hun vak. Denk aan: jeugd-

ertoe verhoudt. Je ontmoet collega’s met

en gezinsprofessionals, psychologen,

verschillende achtergronden en wisselt

(ortho)pedagogen, ambulant begeleiders,

kennis uit.

jeugdbeschermers, jongerenwerkers en

Daarnaast:

andere professionals op vergelijkbare functies.

•	Ontwikkel je je profilerings- en leider-

Wil jij samen staan en gaan voor goede hulp
voor de jeugd? Lees dan verder.

Tijdens de leergang vergroot je je kennis

schapskwaliteiten.
•	Professionaliseer je je presentatievaardigheden.
•	Vergroot je je netwerk van mensen die
lokaal, regionaal en landelijk invloed
hebben in het jeugddomein.
•	Wordt de meerwaarde van samenwerking met collega’s met een andere
expertise concreet.
•	Leer je effectief omgaan met (social) media.
Tijdens de hele leergang kijkt en denkt er
een coach/expert uit het jeugddomein met
je mee.

“Ik heb een veel breder beeld gekregen
van het jeugddomein: de decentralisatie,
de Jeugdwet, financiën, politiek.”
Iris Houtman, jongerenwerker

Wat je na de leergang gaat doen
Heb je de leergang afgesloten dan ben je
officieel ambassadeur. Je gaat voor je organisatie en je beroepsvereniging de belangen
van je vak behartigen. Twee jaar lang vertel
je over de waarde van het werk in het jeugd
domein, de knelpunten die je tegenkomt
en het plezier dat het werk biedt.
Zo ga je:
• 	je visie op de jeugdprofessional
en werken in het jeugddomein
verwoorden;

“Ik heb mij onbewust ontwikkeld. Met de
leergang doe ik dat nu meer bewust.”
Stefanie Hoeks, teamleider

•	voor je collega’s belangen
behartigen, lobbyen en onderhandelen.
•	een stem geven aan de diversiteit van

Word jij ambassadeur?

beroepsgroepen die samenwerken in

Stuur je motivatiebrief, en een aanbeve-

het jeugddomein.

lingsbrief van iemand uit je organisatie
of netwerk die vindt dat jij ambassadeur

Check hier of de leergang wat voor jou is

moet worden, vóór 1 november 2019 naar

q	Je hebt de ambitie om binnen je

ambassadeursjeugd@bpsw.nl. Selectie-

organisatie, samenwerkingsverband

gesprekken vinden plaats op vrijdag 15 en

of beroepsvereniging de stem van jou

woensdag 20 november 2019. Wil je meer

en je collega’s te laten horen.

informatie? Stuur dan een mail aan Magteld

q Je wilt je inzetten voor je vak.
q Je wilt collega’s inspireren.
q Je hebt lef en bent creatief.
q Je wilt je blijven ontwikkelen.
q	Je hebt minimaal twee jaar werk
ervaring als jeugdprofessional.

q	Je werkt op hbo- of wo-niveau in het
jeugddomein.

Beun via ambassadeursjeugd@bpsw.nl.

Kosten en accreditatie
Je eigen bijdrage aan de leergang bestaat
uit € 1.000,-- en reiskosten. Daarnaast
wordt de leergang bekostigd uit sponsoren subsidiegelden.
Aan het einde van het programma ontvang

q	Je kunt 8 scholingsdagen (1 per maand)

je bij voldoende deelname een certificaat.

aanwezig zijn en hebt tijd (8 uur per

De leergang is door Stichting Kwaliteits

maand) voor voorbereiding, opdrachten

register Jeugd (SKJ) geaccrediteerd.

en coaching.

Er wordt accreditatie aangevraagd bij

Inspiratie opdoen?

Klihkier

NIP/NVO voor gedragswetenschappers.

