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JONGEREN PERSONEEL BESTUUR GEREALISEERD 

IN 2021

DOELEN 2022

BELANGRIJKE 

GEBEURTENISSEN

96 jongeren in zorg

Gemiddelde leeftijd 19 jr.

Jongeren worden   

eens in de 

zes weken bezocht 

door externe 

vertrouwenspersoon

Regelmatig worden er 

bewonersvergaderingen 

gehouden

Jongeren komen uit 15 

verschillende gemeentes. De 

gemeente Oss en Den Bosch 

waren grootste leveranciers

Komt 8 keer per 

jaar bijeen 

Bespreekt eenmaal 

per jaar eigen 

functioneren

Bestuur spreekt 

jaarlijks de PVT en 
de jongerenraad

Bezoekt ook een 

van de locaties

PVT

PVT komt op voor de 

belangen van 2Live en de 

medewerkers

Heeft regelmatig overleg 

met directeur en 

beleidsadviseur

Bestaat uit 3 

leden

JONGERENRAAD

Jongerenraad adviseert de 

directie 

Heeft adviesrecht m.b.t.:

• De jaarafrekening, (meerjaren) 

begroting, directieverslag

• Benoeming of ontslag van de 

directie of bestuurslid. De 

jongerenraad heeft eventueel 

ook voordrachtsrecht

Ondersteund door 

twee medewerkers

4 keer 

per jaar

Bijeenkomsten worden op 

verschillende locaties 

afgesproken

In 2021 gestart met:

19 medewerkers en 1 stagiaire

11

mannen
9 

vrouwen

Gemiddelde leeftijd 38 jr.

Harry: de huismeester 
Voor boodschappen en 

klein onderhoud op de 
locaties

Ziekteverzuim

Meerjarenbeleidsplan 

vastgesteld

Aanstelling 

BHV-coördinator

Afronding project 

Fasemodel, incl. 

Toekomstplan, KPI’s etc.

Aanschaf 

verbetersoftware

Verbetering HR-beleid

Verbetering 

informatiebeveiliging 

(mailbeveiliging, beleid, 

structureel overleg, 
tagsleutels)

Kennisnetwerk verder met 
de bedoeling

Aanstelling GW-er

Lease-a-bike
Met de fiets naar het werk!

Implementatie intranet

Verbetering kwaliteitskader 
seksualiteit en veiligheid

Training ‘Verder met 

De Bedoeling’ + brede 
implementatie incl. bestuur

Informatiebeveiliging naar 
hoger niveau

Audits vanuit 
‘De Bedoeling’

Sturingsinformatie-

verbetering

Arbo en RI&E op orde

ECD-keuze

Passende functieprofielen 
voor alle medewerkers

Nieuwe CAO 

Focus op het inzichtelijk krijgen van 

elkaars kwaliteiten. Om zo effectief 

mogelijk samen te werken

Verlies (bij)baantjes, 
dagbesteding

Bezoekersbubbels

Thuisstudie

Mondkapjes, 

thermometers, afstand 

houden, digitaal 

vergaderen, langdurig 

zieke collega’s

Deskundigheidsbevordering

digitaal leren: 

• Voorlichting intercultureel 

werken

• YMHFA (Youth Mental 

Health First Aid)

• Sonestra (Sociale 

netwerk strategiën) 

• De-escalerend werken

De zorg voor 2 jongeren 

beëindigd met een rode 

kaart

Van jaargesprek naar 

teamreflectiegesprekken 

voorafgegaan door   
teamtraining

Corona

Er is één klacht binnen 

gekomen. Deze is naar 

tevredenheid afgehandeld

Nieuwe ICT-leverancier

2LIVE

2 jongeren (2021)

Duur traject

7,5 mnd.

14 mnd.

2GO

7 jongeren 

volgden een 2LIVE en 2GO traject 

en

Gemiddelde 

traject duur

2GO
Uitstroom

We verwelkomen 

4 nieuwe 

personeelsleden 

En zeiden 

3 personeelsleden 

gedag 

Inhuur/extern: 

• Gedragswetenschapper

• HR-adviseur

• Financiële administratie

• Boekhouding 

• Adviseur financiële 

bedrijfsvoering
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Opvang gezinsvluchteling

Gesloten jeugdzorg

Vanuit zijn netwerk

Maatschappelijke opvang

Pleegzorg

Andere instelling

Woonde bij familie

Jeugdzorginstelling

Vanuit thuis
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Beschermd wonen aanbieder

Studentenwoning

Zelfstandig wonen

Samenwonen partner

Andere samenlevingsvorm

Zorginstantie

Zelfstandig wonen met urgentie

Adres onbekend

Door omstandigheden naar huis


