De professionele
werkomgeving van
Jeugdbescherming
Regio Amsterdam

De visie en doelstelling
We willen werken waar we het meest effectief zijn. Voor Jeugdbescherming
Regio Amsterdam is dat bij kinderen, dus bij gezinnen thuis, op scholen, bij
ketenpartners of onderweg. Daarnaast moeten professionele medewerkers
elkaar kunnen vinden, samen casuïstiekoverleg kunnen voeren en relaties
kunnen ontvangen in een professionele werkomgeving met alle faciliteiten
voorhanden. Dat laatste kan allemaal in de professionele werkomgeving van Jeugdbescherming.

Social Return
Ook Social Return hoort bij Jeugdbescherming: in samenwerking met The
Colour Kitchen is een bedrijfsrestaurant geopend. We willen samen het verschil
maken door mensen te helpen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en
op zoek zijn naar een nieuwe kans. Jeugdbescherming heeft hiermee een be
drijfsrestaurant met een wereldkeuken. Een bedrijfsrestaurant passend bij
Jeugdbescherming: kundig, krachtig en kwetsbaar.

De uitgangspunten
• Zoveel mogelijk naar de cliënt toe
• Optimaal faciliteren van alle medewerkers
• Maximale flexibiliteit realiseren
• Kostenverlaging

De medewerkers
Het opgeven van de eigen werkplek is een ingrijpende verandering. Via informatie
bijeenkomsten en ambassadeurs zijn medewerkers hierop voorbereid. De team
managers zijn getraind in hoe zij optimale ondersteuning kunnen bieden en hoe ze
leidinggeven aan medewerkers die minder aanwezig zijn op kantoor.

De praktijk
We zitten in één pand waar medewerkers werken, elkaar ontmoeten, vergaderen
en leren. Medewerkers en architecten hebben samen de inrichting en juiste ‘look &
feel’ ontworpen, passend bij onze kernwaarden en de identiteit van de organisatie.
Er is altijd ergens plaats om te werken of te overleggen, ook op drukke
dagen, en op rustige dagen raken medewerkers niet verloren in de
ruimte.

De ICT is volledig gemigreerd naar een cloud-omgeving en we zijn overgegaan
naar Office 365. Laptops, smartphones, reispassen en externe werkplekken facili
teren medewerkers thuis, op kantoor en onderweg.

De financiën
• Jaarlijkse exploitatiekosten verlaagd met € 2,3 miljoen
• € 3,2 miljoen geïnvesteerd en terugverdiend in 2013
• Netto besparing 2014: € 2,5 miljoen
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Ga naar onze website www.jeugdbeschermingregioamsterdam.nl of www.jbra.nl
voor meer informatie. Wilt u contact met ons opnemen, dan kan dit via info@jbra.nl
of 020 487 82 22.
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