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Iedere jongere heeft  
recht op ontwikkeling.   
Daar maken wij werk van.
Ingrado staat voor het recht op onderwijs en ontwikkeling van jongeren. Samen met onze leden investeren 
wij in jongeren, het kapitaal van de toekomst. Wij zetten koers naar 2025 met een heldere missie:  
Iedere jongere heeft recht op ontwikkeling – Daar maken wij werk van. 
Dit doen wij vanuit onze kernwaarden: bevlogen, verbindend en voortvarend 

Deze strategische koers 2020-2025 is het resultaat van verschillende bijeenkomsten met onze leden, 

het team van Ingrado en brainstormsessies met onze partners. In het voorjaar 2018 werkten we aan de 

eerste schetsen. Vervolgens gingen we op vele werkconferenties, bijeenkomsten en vergaderingen in 

gesprek. We vroegen om feedback, voeding vanuit de praktijk en expertise van onze professionals en 

samenwerkingspartners. Deze koers is breed gedragen. Door onze leden, onze partners en door ons!



Bevlogen
Waar we voor staan

Wij geloven dat iedere jongere behoefte heeft aan adequaat 

onderwijs en ontwikkeling. Iedere jongere kan door tal van 

oorzaken de boot missen en afhaken. Kijk met oprechte 

interesse, voorbij de symptomen, naar de échte leefwereld van 

deze jongeren en laat niemand vallen. Vanuit die kernwaarde 

ondersteunen wij onze leden.



Verbindend
Voor en met wie we ons inzetten

Wij zijn er voor al onze leden en daarmee voor alle jongeren bij wie 

het recht op onderwijs en ontwikkeling om bescherming vraagt. Met 

onze leden zet Ingrado in op samenwerking met de ketenpartners. We 

versterken elkaars kennis en netwerken. Daardoor zijn we beter in staat 

het recht op onderwijs en ontwikkeling van alle jongeren te verzilveren.



Voortvarend
Hoe we dat doen

Voor ons staat het resultaat altijd voorop. Niet alleen denken, ook dóen. 

Het advies aan onze leden: ga altijd uit van dat ene, unieke geval, van 

maatwerk en van de mensen waar het om gaat. Ingrado is flexibel als 

het kan en kritisch als het moet naar scholen, naar de politiek en naar 

onszelf. Wij koersen met open ogen en de blik vooruit.



Strategische ontwikkelingen 
waar we op inzetten: 2020-2025

De komende vijf jaar ontwikkelen we ons tot het 

kenniscentrum voor de bescherming van het recht op 

ontwikkeling en onderwijs van alle jongeren. Een stabiele 

en professionele projectorganisatie die snel kan inspelen op 

vragen uit het veld. Zichtbaar bij samenwerkingspartners en 

andere beroepsgroepen.  

We richten ons op de volgende thema’s:

Professionalisering
We zetten in op een leven lang leren, met inhoudelijke 

verdieping, het bijhouden en borgen van kennis en 

vaardigheden en het verstevigen van de continuïteit voor onze 

leden en binnen onze organisatie. 

Samenwerking
Voor de bescherming van het recht op onderwijs en 

ontwikkeling van jongeren is de samenwerking met partners 

cruciaal. Die samenwerking zoeken we bij ministeries, 

sectorraden en andere partners. Steeds vanuit de gedeelde 

visie dat wij samen ondersteunend zijn aan de ontwikkeling 

van jongeren. Dat kan niet vanuit hokjes maar moet 

grensoverschrijdend goed. Wij doen niets dat een ander beter 

kan en geloven in de kracht van samen sterker.

Bedrijfsvoering
We investeren in een gezonde organisatie; financieel stabiel 

met gemotiveerde en vakkundige collega’s. Reflectie en 

toezicht is gewaarborgd vanuit onze Raad van Toezicht.

Wij zijn bevlogen, verbindend, voortvarend.



Waar we zijn….

De kracht van Ingrado anno 2020:
•  Wij zijn geworteld in de praktijk  

van ons werkveld

•  Wij zijn in direct contact met alle 

 leden en samenwerkingspartners,  

van managers tot uitvoerders

•  Wij bewegen ons van lokaal naar 

regionaal naar landelijk, en vice versa

•  Wij zijn sterk in het aanboren van  

ons netwerk

•  Wij zijn inhoudelijk georiënteerd  

en vormen een vraagbaak voor onze 

leden en partners

•  Wij zijn de enige landelijke vereniging 

op dit terrein

…en waar we naartoe willen

Dit is Ingrado in 2025:
•  Wij zijn hét kenniscentrum op het 

gebied van de bescherming van het 

recht op onderwijs en ontwikkeling  

van jongeren

•  Onze samenwerkingspartners 

herkennen en onderschrijven onze 

missie en visie 

•  Wij creëren draagvlak bij onze leden 

vanuit samenwerking en co-creatie

•  Wij versterken het vakmanschap van 

onze leden

•  Wij maken de samenwerking tussen 

onderwijs, jeugd, zorg & participatie 

kansrijk

•  Wij zetten in op een professionele 

methodische aanpak verzuim en uitval

•  Wij zijn sterk in preventie en voorkomen 

dat jongeren uitvallen uit het onderwijs

•  Onze leden en partners waarderen ons 

als organisatie die luistert én levert






