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Jeugdzorgwerkers ervoe-
ren meer wederzijdse 
afhankelijkheid en 
refl ectie met ouders*.

Voor meer informatie neem contact op met onderzoeker Sanne Rumping. 
s.m.rumping@hva.nl

professionalsouders

Hoe werken 
jeugdhulpverleners 
samen?
De kwaliteit van de pedagogische omgeving rond 
een kind hangt af van de samenwerking tussen 
de professionals in jeugdwerk, vrijwilligers en de 
ouders. 

Deze studie onderzocht hoe jeugdzorgwerkers, 
jeugdwerkers en onderwijsprofessionals samen-
werking ervaren met andere professionals, ouders 
en vrijwilligers. Hierbij is gekeken of er verschillen 
zijn in hoe zij de samenwerking ervaren op het vlak 
van wederzijdse afhankelijkheid en refl ectie.

Onderwijsprofessionals 
zijn werkzaam op school als 
docent of bijvoorbeeld in een 
educatieve speelgroep.
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76% 
is vrouw.

26%
heeft een 

niet-westerse 
culturele 

achtergrond. 
47jaar is de 
gemiddelde leeftijd 
van professionals.

surveys zijn volledig 
ingevuld door 
professionals die 
met jeugd werken.

42% van de respondenten 
werkt in jeugdzorg.

25% van de respondenten 
werkt in onderwijs.

33% van de 
respondenten 
werkt in 
jeugdwerk.

Jeugdwerkers ervoeren 
meer wederzijdse afhan-
kelijkheid en refl ectie
met vrijwilligers *

Jeugdzorgwerkers ervoeren 
meer wederzijdse afhan-
kelijkheid met andere 
professionals *

* statistisch signifi cant vergeleken met andere professionals.www.hva.nl/urban-education

 vrijwilligers

Jeugdzorgwerkers  bieden 
hulp en steun aan jeugdigen en 
hun ouders, bijvoorbeeld via 
buurtteams.

Jeugdwerkers  zijn betrokken bij de 
vrije tijd van kinderen, bijvoorbeeld 
als sportcoach, en hebben zo invloed 
op groepsdynamiek en persoonlijke 
ontwikkeling.


