Traineeprogramma
Jeugdprofessionals

Nieuw project
Traineeprogramma: Cross-over
Het Traineeprogramma Jeugdprofessional start begin 2018 met een tweede onderdeel, het
project Cross-over. Ook in het project Cross-over staan ontmoeting en intervisie centraal,
maar dan kleinschaliger in tijdsbesteding en met de nadruk op cross-over-ontmoetingen.
Jeugdprofessionals met verschillende achtergronden, die in verschillende organisaties
werken, worden gekoppeld in tweetallen. Deze koppels lopen twee jaar lang steeds een
halfjaar lang twee dagdelen per maand stage bij elkaar (meeloopstage!), leren elkaars werk
kennen in de dagelijkse praktijk, het reguliere werk. Elke maand komen vier koppels
samen voor een begeleide intervisie.

De koppels wisselen na zes maanden van samenstelling, om zoveel mogelijk
mee te krijgen van zoveel mogelijk branches, organisaties, disciplines waar
binnen jeugdprofessionals werken. En zo bouwen ze samen aan netwerk;
om elkaar te inspireren en kennis te delen.
De intervisiegroep blijft gedurende de twee jaar gelijk, is het streven.
De intervisie wordt begeleid door Fontys Hogescholen. Door de koppeling van de meeloopstage en intervisie krijgen jeugdprofessionals die soms
wel of soms nog niet of nauwelijks samenwerken in een netwerkorganisatie
inzicht in elkaars werk en werkprocessen, èn begrip voor elkaars professie.
Wie kunnen ermee doen? We zijn op zoek naar HBO-geschoolde jeugdprofessionals
die bijvoorbeeld werken als:
• Jongerenwerkers
• Toegangsprofessionals
• VT-professionals
• Schoolmaatschappelijk werkers
• Docent
• Ambulant professional bij een jeugdhulpaanbieder

Wil je meedoen?
Stuur dan een mail met motivatie naar traineeprogrammajeugdprofessional@fontys.nl
De deadline voor het aanmelden is 1 februari 2018, dan worden de koppels samengesteld.

Beleidsmedewerkers en managers
Er is vraag naar een parallelproject Cross-over voor beleidsmedewerkers en managers.
Dit willen we starten als pilot, in kleinere omvang, met koppels die een half jaar lang met
elkaar meelopen. Zonder begeleide intervisie, maar wel met opdrachten van de Ontwikkelgroep. Laat het weten als je belangstelling hebt!

Het Cross-overproject wordt mede mogelijk
gemaakt door het Innovatienetwerk Jeugd.

