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Deze reisgids nodigt je uit om mee te 
gaan op een ongewone reis. De gids is 
voor professionals en andere onder-

steuners die willen dat de huidige (jeugd) hulp 
verrijkt wordt met een brede blik op ondersteu-
ning. In de reisgids vind je verrassende voor-
beeldvragen, heldere inzichten en spannende 
vergezichten die je meteen kunt toepassen in 
je werk. 

Als professional werk je aan het herstellen, 
versterken en verrijken van het gewone leven 
van jonge mensen, hun ouders of medeop-
voeders. Aan levens die om allerlei redenen 
ernstig zijn vastgelopen. Misschien ben je ook 
zélf vastgelopen en zoek je naar wegen om op 
een zo helder en toegankelijk mogelijke manier 
het gewone leven van mensen weer op de rails 
te krijgen. 

Deze reisgids wil jou daarbij helpen. We willen 
je aanmoedigen om méér vanuit het gewone 
en kansrijke leven van kinderen en volwasse-
nen te denken en te handelen. En minder van-
uit hun problemen en ingewikkelde systemen. 
We dagen je met deze ongewone reisgids uit 
om je focus te verleggen van problemen naar 
vooral de kwaliteiten, kansen en hulpbronnen 
van mensen en buurten. Om zo te bouwen aan 
een welkome en helende leef- en leeromgeving 
voor iedereen. De uitkomst van de reis ligt 
niet vast, die is net zo uniek als ieder mens en 
iedere omgeving.

Veel reisplezier!

Team wijkgericht werken 
Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ)

www.voordejeugd.nl 

WELKOM!

http://www.voordejeugd.nl
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Dat het leven fijn kan zijn én niet altijd 
over rozen gaat weten we allemaal. 
Voorspoed en tegenslag horen bij ons 

gewone leven maar sommige jonge mensen 
en hun ouders hebben zoveel tegenslag dat ze 
zelfs de boot naar het gewone leven missen. 
Zij krijgen niet de kansen die anderen als 
vanzelfsprekend wél krijgen. Bijvoorbeeld thuis 
veilig opgroeien, je vrij voelen, naar een school 
in de buurt gaan, met vrienden optrekken, een 
bijbaantje regelen, een studie afronden en je 
talenten ontwikkelen. Met behulp van deze 
ongewone reisgids kun je mensen helpen dat 
gewone leven weer op te zoeken, te herstellen 
en te versterken. 

Ik heb in mijn jarenlange ervaring als vader 
maar ook als vormingswerker, directeur, 
bestuurder en nu als ambassadeur wijkgericht 
werken, gezien hoe juist de tegenkrachten voor 
een ‘gewoon leven’ structureel georganiseerd 
zijn in ons hulpverleningsaanbod. Mensen 

worden gezien als cliënt van een zorgverle-
ner, een moeilijk opvoedbare jongere op een 
speciale school, een kwetsbare ouder met 
ADHD of een lastige LVB-er van een instelling. 
Noem maar op of ze moeten geholpen worden 
met goed geformuleerde hulpvragen, pakkende 
diagnoses, ingewikkelde intakeprocedures en 
bijbehorende wachtlijsten.

Mijn ervaring is dat deze goedbedoelde prak-
tijken ook beschadigend kunnen zijn. En zeer 
moeilijk te ontmantelen. We leggen het pro-
bleem liever bij het kind of de ouder, terwijl wij 
zelf systemen ontwikkelen die hun problemen 
verergeren. Wij vertegenwoordigen vaak zélf de 
hindernis naar een gewoon leven.

Dat moet stoppen 
Gelukkig zijn er veel professionals, beleids- 
makers, vrijwilligers en mensen die ervaring 
hebben met jeugdhulp, die in de gaten krijgen 
dat het radicaal anders moet. Het roer moet 

LAAT JE  
INSPIREREN! 

Bij een gewone reisgids denk je al snel aan een handig boek met glossy foto’s en infor-
matie over de mooiste plekjes van je vakantiebestemming. Deze reisgids heet niet voor 
niets ‘een ongewone reisgids’. Een reis die niet naar een vakantiebestemming maar ons 
mee neemt door het leven van jonge mensen of hun ouders die zijn vastgelopen. In deze 
gids vind je veel informatie en tips om samen met jonge mensen, hun ouders en andere 
betekenisvolle mensen op weg of terug te gaan naar het gewone leven. Een leven met 
dezelfde kansen als anderen, ongeacht achtergrond of beperking.

‘Elke goede reis dient een 
zekere mate van verkenning 
te hebben, en zo mogelijk 
wat persoonlijke inspanning. 
Het enige noodzakelijke is 
verbeeldingskracht en een 
bewustzijn van de rand waarachter 
de wereld nieuw wordt.’ 
Freya Stark

Mario Nossin, ambassadeur wijkgericht werken
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om! We vinden niet voor niets dat een transfor-
matie nodig is in de jeugdhulp. Zie Deel 1 artikel 
Transformatie.

Deze reisgids gaat over die transformatie. Ik 
denk dat het professionals en beleidsmakers 
zal helpen om méér vanuit het gewone, kans-
rijke leven te denken en te handelen en minder 
vanuit het vaak ongewone kansloze leven, 
boordevol complexe problemen en tegenwer-
kende systemen. Hoeveel kinderen krijgen 
een vorm van jeugdhulp, worden geplaatst in 
speciale voorzieningen en worden gezien als 
de uitzondering, terwijl zij al lang geen aparte 
groep meer vormen? Te veel kinderen en jon-
geren kunnen niet vertrouwd opgroeien in hun 
eigen omgeving. Deze reisgids kan helpen dat 
te doorbreken.

Niet de correct geformuleerde hulpvraag staat 
in deze reisgids centraal maar de mens met 
zijn of haar verhaal. Een verhaal vol zorgen, 
angst, paniek, verdriet. En een verhaal waar 
ook lichtpuntjes in te ontdekken zijn, met hoop 
en geluksmomenten. Een verhaal dat mis-
schien door meer mensen verteld kan worden 
dan alleen het ene kind of die ene ouder. Een 
verhaal dat leeft en doorleefd is. Een verhaal 
dat aandacht verdient van professionals en 
vele anderen. Luisteren is dan het toverwoord. 
Dus niet luisteren om een aanbod te slijten, 
maar luisteren van mens tot mens. Vanuit 
belangstelling. Om samen een stukje van de 
reis te maken, op uitnodiging. Een ongewone 

reis door of voor het gewone leven. Een reis 
waarbij kwaliteiten en talenten gezien worden 
als de vruchtbare bodem voor de veerkracht 
die nodig is om het leven weer op te kunnen 
pakken. 

In mijn ogen gaat het dus over een fundamen-
teel andere manier van denken en doen. Dit 
sluit aan bij normaliseren en ‘de-medicalise-
ren’, ‘positieve gezondheid’, ‘netwerkgericht 
werken’, ‘herstelgerichte praktijken’, ‘commu-
nity building’ en bij ontwikkelingen zoals de 
Beweging van Nul*, het Netwerk Beter Samen* 
en Stichting Kinderperspectief*. Deze zijn al in 
gang gezet en streven hetzelfde na: gelijkwaar-
dige kansen op een menswaardig bestaan. 
Hierbij is het kind of de ouder niet langer de 
kostenpost, de last of de uitzondering - maar 
zijn zij juist degenen die wij, net als iedereen, 
hard nodig hebben in onze gevarieerde samen-
leving!

Vaart zetten achter de transformatie
Het team wijkgericht werken heeft de rol op 
zich genomen om meer vaart te zetten achter 
de gewenste transformatie in de jeugdhulp. 
Onze opdracht is dan niet zozeer om ‘goede 
zorg te leveren’ via vastgestelde doelen, bij 
voorkeur SMART geformuleerd. Of ‘problemen 
op te lossen’ via speciale behandelingen, vaste 
methodes of uitgekiende stappenplannen die 
dan vervolgens in kant-en-klare recepten of 
in een georganiseerd handboek staan. Daar 
zijn er al genoeg van. Wij hebben de taak om 
een manier van denken, handelen en gedrag 
te stimuleren binnen de lokale context, zodat 
het gewone leven van mensen weer op de rails 
komt.

Het is goed om ons te realiseren dat we als 
professional, als organisatie maar ook als een 
ondersteuningsteam zoals het OZJ wijkgericht 
werken*, zelf onderdeel zijn van de context 
waarin de transformatie van het sociale 
domein plaats vindt. Zo ervaren we weinig 
(in)zicht in de aard van complexe systemen 
bij beleid, bij bestuur en ook bij de uitvoering 
in de praktijk, zowel landelijk als lokaal. Ook 
hebben we te maken met het dilemma dat 
we ‘de winkel tijdens de verbouwing open 
moeten houden’. Regelmatig horen we dat 
professionals willen kunnen pionieren maar de 
mogelijkheden daartoe beperkt zijn, ondanks 
kwaliteitskaders die het gewone leven van 
inwoners moeten helpen versterken. Pionieren 
kan alleen in een veilige omgeving waar ook 

fouten gemaakt mogen worden en waar je 
al doende van en met elkaar kunt leren. Het 
is een roep om investeringen zodat iedereen 
ruimte kan ervaren om het goede goed te 
doen. Professionals willen een legitimatie om 
vanuit een overeengekomen visie aan de slag 
te gaan vanuit de leidende principes die lokaal 
van belang zijn. Met minder nadruk op de 
productie en meer focus op nieuwe werkwijzen 
die uitgeprobeerd kunnen worden.  

Brede blik voor lokale teams
Binnen het team wijkgericht werken hebben we 
de afgelopen jaren veel ervaring en kennis over 
de transformatie opgedaan. In het begin van 

http://www.bewegingvannul.nl
https://netwerkbetersamen.nl
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ons traject hebben we daar, in de vorm van vijf 
basisfuncties voor lokale teams*, handvatten 
voor gekregen vanuit verschillende geledingen 
van de samenleving. Diverse onderzoeken 
en essays die recentelijk zijn verschenen 
ondersteunen dat het werken vanuit de vijf 
basisfuncties succesvol kan zijn. Hierin staat 
beschreven wat je kunt verwachten van profes-
sionals in lokale teams en hoe je kunt organi-
seren dat deze teams werken aan een veilige 
leefomgeving, situaties goed onderzoeken, 
ondersteuning dichtbij toegankelijk maken, 
vanuit een brede blik handelen en daarbij ook 
leren van en met elkaar. Hoe teams kunnen 
kijken met een brede blik, met contextlenzen 
dus! Zie deel 3 Oefenen met Contextlenzen.

Hoop doet gewoon leven
We zijn het erover eens dat problemen van de 
jeugdhulp niet meer opgelost kunnen worden 
met hetzelfde bewustzijn waarbinnen die 
problemen zijn ontstaan. Dan weten we wat er 
gebeurt: dezelfde praktijken in een nieuw jasje, 
in een nieuwe training, in een nieuw boek met 
een nieuw etiket erop. 

Ook bij het ontwikkelen van deze reisgids ligt 
deze valkuil voortdurend op de loer. Daarom 
moeten we deze reisgids, en dus de transfor-

matie, zien als een proces waarbij de inwoner 
aangeeft welk leven hij of zij uiteindelijk wil lei-
den. Wij kunnen een bescheiden rol spelen om 
onze samenleving een handje te helpen bij het 
mede vormgeven van een gewoon leven of de 
ondersteuning daartoe. Een leven dat iedereen 
kán en mág leiden, niemand uitgezonderd. 
Ná elke transformatie zijn we iets anders, bén 
je iets anders. Zo ook bij de transformatie in de 
jeugdhulp. We zijn erna onherroepelijk zélf ver-
anderd, anders geworden. Is de rups eenmaal 
een vlinder, dan kan hij nooit meer een rups 
worden. Er is geen weg terug. Zoals ze in de 
reiswereld wel zeggen: het ‘point of no return’.
Utopie? Wellicht, maar ik weet dat idealen 
nodig zijn om vooruit te komen. En de tijd en 
ruimte om te kunnen pionieren en te oefenen 
in onzekerheid. Hopelijk kunnen we professi-
onals uitnodigen om met een brede blik deze 
idealen te helpen verwezenlijken. Want hoop 
doet gewoon leven. Laat je inspireren op weg 
naar Utopia!

Najaar 2021

Kijk het filmpje waarin vijf 
jongeren uit de jeugdhulp in 
gesprek zijn met vijf jongeren die 
opgroeien vanuit een veilig en 
stabiel thuis over opgroeien naar 
volwassenheid.

‘Ones destination is 
never a place, but a new 
way of seeing things.’
Henry Miller

https://tinyurl.com/haw6mkan
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Voor wie is deze reisgids? 
Deze reisgids is voor (jeugd) professionals die 
een stukje meereizen met kinderen, jongeren, 
ouders en mede-opvoeders die zijn vastgelo-
pen en voor wie het leiden van een gewoon 
leven niet vanzelfsprekend meer is. 

Tegelijkertijd is deze gids relevant voor 
iedereen die mensen wil ondersteunen om 
het gewone leven op een zo voor de hand 
liggende manier te herstellen of versterken. 
Voor diegenen die zich liever op kansen willen 
richten dan op problemen, meer op kwaliteiten 
dan gebreken. Die de meerwaarde zien van een 
welkome en inclusieve samenleving.

Waarom is deze reisgids ongewoon?
Een gewone reisgids gaat meestal over 
een reis naar en door onbekende landen of 
gebieden. De ongewone reisgids gaat over 
het tegenovergestelde. De reis vindt namelijk 
plaats op bekend terrein, in een vertrouwde 
omgeving. Het is een reis náár en dóór het 
gewone leven. 

Wat is het doel van deze gids?
Het doel is dat zoveel mogelijk ondersteuners, 

waaronder professionals, vrijwilligers en men-
sen die zelf veel ervaring hebben gehad met 
jeugdhulp, met een brede blik naar het leven van 
mensen kijken. Een blik die de toegang tot de 
samenleving mogelijk maakt, waar de kansen 
liggen om een leven te leiden dat mensen willen 
en de ondersteuning en zorg dichtbij huis te 
vinden zijn.

Wat staat er in deel 1 Brede Blik?
Dit deel van de reisgids legt een aantal kern-
begrippen uit die te maken hebben  met het 
ontwikkelen van een brede blik en de omslag 
die nodig is om het gewone leven te verster-
ken. Een soort blikopener dus.

Waar gaat deel 2 Samen op Reis over?
Dit deel gaat over netwerken die werken. Over 
het belang van relaties tussen mensen die wij 
ondersteunen, tussen mensen uit de gemeen-
schap en mensen die verbonden zijn aan 
organisaties en instanties. 

Waar staat hoe ik situaties kan ontwarren?
Er zijn vele manieren om situaties waarin  
(jonge) mensen verzeild zijn geraakt uit te  
puzzelen of te ontrafelen. In deze gids vind 

Navigatie, 
hoe gebruik je 
de reisgids?
Wat kom je in deze ongewone reisgids tegen en wat kun je waar vinden? 
Dit hoofdstuk helpt je bij het navigeren, laveren en slalommen door de gids. 
 

‘Wie snel wil reizen, reist 
alleen; wie ver wil komen, 
reist met anderen.’ 
Afrikaans spreekwoord
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je daar een bijzondere aanvliegroute voor in 
Deel 3 Oefenen met Contextlenzen. Lees dan 
wél eerst Deel 1 Brede Blik, waarin een aantal 
kernbegrippen uitvoeriger staan uitgelegd.

Kan ik iets vinden over terug- en vooruitblik-
ken op ons eigen werk?
Daar gaat deel 4 over. Onze reislessen. Wat 
leren wij als professionals? Het geeft je tal 
van voorbeeldvragen om zelf maar zeker ook 
samen te leren en te verbeteren. 

Waar staat wat de gids inhoudt voor mijn da-
gelijkse praktijk?
Bij alle onderdelen in deel 1 en 2 vind je rich-
tingaanwijzers, in paarse bollen, die jou de weg 
wijzen in je werk om het gewone leven te ver-
sterken. De richtingaanwijzers laten zien welke 
acties jij kunt ondernemen. Ze verbonden zijn 
aan één van de vijf basisfuncties (BF 1,2,3,4,5) 
voor lokale teams.* Zie Oriëntatie  

Waar vind ik praktijkvoorbeelden en inspiratie 
voor een brede blik? 
In alle artikelen vind je bij het* een korte 
verwijzing naar de Reisbieb met aanvullende 
informatie zoals een website, publicatie of ar-
tikel. Bij het handje vind je online verwijzingen 
naar praktijkvoorbeelden of hulpbronnen die 
meer informatie geven over het thema van het 
artikel. Alle bronvermeldingen en links vind je 
terug in de Reisbieb achterin. 

Metafoor: pech onderweg

Hoe fijn is het, wanneer je auto plots niet meer 
verder wil op een gevaarlijk kruispunt, dat er an-
dere automobilisten zijn die jou helpen. Ze zetten 
hun waarschuwingslichten aan, stappen uit en 
helpen jou, met nog wat welwillende voetgangers 
of fietsers, om de stilgevallen auto zo snel mo-
gelijk naar een veilige plek te duwen. Handig als 
je daarna genoeg verstand hebt van auto’s om te 
zien wat er mis is. Of dat de aardige helpers daar 
iets van af weten. En als niemand het weet, dat je 
iemand kan bellen die weet wat je moet doen. 

Als blijkt dat de auto niet met de gewone kennis 
en kunde op gang komt dan bel je de Wegen-
wacht. Het mooie is dat die Wegenwacht meestal 
vrij spoedig komt en van alle markten thuis is. 
Niet dat je daar vele uren staat met een verhitte 
radiator en de wegenwacht eindelijk komt en zegt: 
‘Sorry, maar ik repareer alleen banden’, en het 
probleem dan overdraagt aan een andere collega 
waar je wéér op moet wachten. Gelukkig niet. 
Hoewel, heel soms lukt het ook de Wegenwacht 
niet om je auto te repareren. Dan is er een sleep-
service die jouw auto naar een garage bij jou in 
de buurt sleept. Een garage die van alle markten 
en merken thuis is, en die onderdelen weet in te 
vliegen van jóuw merk auto. 

Kijk het filmpje  
‘All that we share.’ 

Wie zijn kinderen en opvoeders in de gids?
In de reisgids hebben we het over ‘kinderen’, 
over ‘jongeren’ en soms over beiden. Het gaat 
dan vrijwel altijd over álle jonge mensen en we 
verbinden hier geen leeftijd aan. Ook hebben 
we het over ‘ouders’, ‘opvoeders’ of ‘medeop-
voeders’. We bedoelen hiermee de biologische 
ouders, maar ook alle andere opvoeders zoals 
familieleden, vrienden, stiefouders, pleeg-
ouders, adoptieouders en andere tijdelijke 
formele of informele opvoeders. Wanneer 
we het over ‘gezin’ hebben, dan bedoelen we 
hiermee elke denkbare samenstelling die een 
huishouden kan hebben.  Onder opvoeders 
verstaan we ook alle andere mensen die een 
rol spelen in de opvoeding en ontwikkeling van 
kinderen en jongeren, denk aan leerkrachten, 
akela’s, sportcoaches en andere professionals 
of vrijwilligers. 

Wat kan ik nog meer in de gids vinden?
Af en toe vind je een quote, een metafoor of 
een reistip. Ze helpen je anders te denken, te 
kijken of te handelen. Ze geven je een glimlach, 
een herkenning of een impuls om te pionieren! 

Kan ik hier alles vinden over het versterken van 
het gewone leven?
Nee, zeker niet. Veel prachtige voorbeelden, 
praktijken en ervaringen kunnen we helaas niet 
kwijt in deze gids. Maar we hebben gelukkig 
een online Reisdesk op de website www.be-

wegingbredeblik.nl waarin je nog meer mooie 
verhalen en initiatieven kunt vinden. Jij kunt 
ons helpen dit nog rijker en gevarieerder te 
maken. Laat het ons weten via 
info@bewegingbredeblik.nl.  

Nog iets wat ik moet weten?
Lees aan het einde van deze gids over Bewe-
ging Brede Blik. Dit is een beweging die wil 
werken aan de toegang tot de samenleving 
voor ieder kind of jongere die is vastgelopen of 
pech onderweg heeft. Deze ongewone reisgids 
voor het gewone leven geeft handvatten aan 
deze beweging. Wil je je aansluiten dan kun je 
dit via info@bewegingbredeblik.nl laten weten. 

Nog andere tips?
Blader op je gemak door de gids. Van voor naar 
achter of van achter naar voor. Laat je oog val-
len op wat je boeit, raakt of maak een uitstapje 
naar wat je nieuwsgierig maakt. Iedereen die 
de gids leest, bevindt zich op een ander punt 
en bepaalt zelf waar de interesse of misschien 
wel noodzaak ligt om verder te lezen, verder te 
reizen. Laat het ons weten als je suggesties 
hebt om deze gids én reis nog beter te maken. 

http://www.bewegingbredeblik.nl
http://www.bewegingbredeblik.nl
mailto:info%40bewegingbredeblik.nl.%20%20%20?subject=
https://tinyurl.com/2ssd3s9p
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Wat is het vertrekpunt? 
Het gewone leven is het vertrekpunt, geen stip 
op de horizon, geen doel wat ooit bereikt moet 
worden, maar het leven waar je vandaag mee 
begint. Als professional biedt je kansen op 
een gewoon leven, een leven met alle dingen 
die voor de meeste mensen vanzelfsprekend 
zijn: een thuis, voldoende inkomen, kunnen 
doen waar je goed in bent, mensen om je heen 
die van jou houden en van wie jij houdt. Met 
dezelfde meevallers en tegenvallers die ook 
leeftijdsgenoten hebben die minder tegenwind 
ervaren. Dat betekent onder meer dat iedereen, 
dus ook de vaste reisgenoten, toegang heeft 
tot de samenleving en haar voorzieningen. 

Wie zijn de vaste reisgenoten?
De vaste reisgenoten zijn het kind, de jongere, 
de ouders of andere opvoeders, het gezin of 
hechte familieleden die zijn vastgelopen. Voor 
hen is het gewone leven - met kansen op een 
veilig, vertrouwd en prettig leven thuis, op 
school en in de buurt – (tijdelijk) moeilijker 

bereikbaar. De vaste reisgenoten hebben zo 
veel mogelijk zeggenschap over hun reis, hun 
bestemming, hun reisplannen en de mederei-
zigers.

Wie zijn de tijdelijke reisgenoten?
Iedereen die een stukje mee oploopt, mee-
denkt en meedoet kan een tijdelijke reisgenoot 
zijn. Het zijn alle mensen die willen dat het 
weer beter gaat met een kind, een jongere, een 
ouder of een gezin. Bijvoorbeeld vrienden, fa-
milieleden, buurtbewoners, medeleerlingen, de 
huisarts, de verloskundige, de consultatiearts, 
de pedagogische medewerker, leerkrachten, 
werkgevers, vrijwilligers, collega’s, mensen 
van een club of vereniging, de wijkagent, een 
bepaald soort specialist, iemand van werk & 
inkomen, woningbouwvereniging, stadsplan-
ning, politiek en mensen uit het bedrijfsleven 
of van een geloofshuis. Of iemand uit een 
lokaal zorg-of welzijnsteam.Dus ook jij als pro-
fessional bent een tijdelijke reisgenoot wan-
neer je gevraagd wordt om te helpen, te kijken 

Oriëntatie, wat  
kun je onderweg 
verwachten?

Op reis gaan vergt voorbereiding en een antwoord op een aantal vragen. Zeker als we 
een poosje mee mogen reizen met mensen die willen dat hun gewone leven hersteld of 
versterkt wordt.  

‘Ik vergelijk het schrijven met een reis. 
Ik weet de bestemming, maar wat zich 
onderweg allemaal voordoet behoort 
tot het domein van de avonturen. Het 
gevaar bestaat dan natuurlijk dat 
je zijpaden inslaat, die nergens toe 
leiden. Maar het kenmerkende van een 
doodlopende weg is dat je altijd op je 
schreden kunt terugkeren.’ 

Jan Brokken
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wat er scheelt en waar of op welke manier je 
kunt ondersteunen. Als professional kom je 
uitsluitend op uitnodiging in beeld. Je dringt je 
niet op, tenzij er een hoog veiligheidsrisico is 
en je moét ingrijpen.

Waar reizen we naartoe? 
Naar een toekomst waarin jonge mensen met 
hun gezinnen, vrienden, buurtbewoners en fa-
milies hun eigen en elkaars mogelijkheden en 
talenten kunnen benutten. Ze hebben (weer) 
een stevige basis thuis en voelen zich ver-
trouwd in hun straat, op school, bij de voor- en 
naschoolse opvang, op het werk, bij een club, 
in de buurt, wijk, stad of dorp.  

Wat stoppen we in onze rugzak?
Onze ‘contextlenzen’ voor een brede blik. Deze 
lenzen vernieuwen ons zicht op een situatie 
vanuit de context van het gewone leven. Ze 
geven ons een brede blik! Met contextlenzen 
zien we zeeën van creatieve mogelijkheden en 
potenties en ze stimuleren onze nieuwsgierig-
heid en verbeeldingskracht. Daardoor ontstaat 
er meer ruimte om elkaar te leren kennen, te 
begrijpen en buiten gebaande wegen te gaan. 
Met onze contextlenzen in kunnen we het 
leven van dichtbij goed zien en houden we 
tegelijkertijd het overzicht. Zie Deel 3 Oefenen 
met Contextlenzen. 

Wat is onontbeerlijk?
Weten dat ieder mens, jong tot oud, gehoord 
wil worden en van betekenis wil zijn op zijn ei-
gen reis met zijn eigen mensen. Luisteren dus. 

Wat laten we thuis?
Onze hokjesgeest en aannames over mensen 
en hun situatie. Labels en afvinklijstjes. Alles 
wat we op dat gebied thuislaten is meegeno-
men!

Basisfunctie 1. 
Veilige leefomgeving

Onder veilige leefomgeving verstaan we een 
plezierige en vertrouwde leef- en leeromgeving. 
Een omgeving waarin kinderen en jongeren 
zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen en hun 
talenten kunnen ontdekken en benutten. Dit 
vraagt een aandachtige, ontvangende en res-
ponsieve houding van opvoeders, het netwerk, 
betekenisvolle volwassenen en professionals. 
Zorgvuldig luisteren naar jonge mensen zelf en 
hun opvoeders is daarbij noodzakelijk. Risico’s 
en kansen worden gezien en gewogen om een 
veilige leef- en leeromgeving vorm te geven. 
 
Basisfunctie 2. 
Tijdig signaleren 
van de vraag 

Tijdig signaleren van de vraag gaat om het tij-
dig zien en horen van de inwoners die in de knel 
komen. Dat kinderen en jongeren zich kunnen 
verbinden met andere betekenisvolle volwasse-
nen zoals ouders, familie, buren, leraar, sportle-
rares etc. Het gaat om outreachend en preven-
tief werken: niet afwachtend, maar proactief op 
zoek naar voor de hand liggende oplossingen 
in de wijk. Alle professionals in de wijk spelen 
daarin een rol van betekenis en dragen bij aan 

duurzame oplossingen. Ze bouwen aan een vei-
lige en fijne leef-en leeromgeving die problemen 
helpt te voorkomen. 

Basisfunctie 3. 
Vindbare en toegankelijke 
ondersteuning 

Als iemand hulp of ondersteuning nodig heeft, 
dan is het belangrijk dat die gemakkelijk te 
vinden en te bereiken is. Een toegang die 
zorgvuldig en menselijk is ingericht. Het gaat 
erom dat iemand niet telkens opnieuw zijn of 
haar verhaal hoeft te doen bij verschillende 
loketten. En dat de formele of informele hulp 
of ondersteuning aansluit bij iemands leven 
en wensen: deskundig en liefst zo simpel en 
dichtbij mogelijk. 

Basisfunctie 4. 
Handelen met 
een brede blik

Ondersteuning is afgestemd op het gewone 
leven en past bij het gehele leven van een in-
woner. Daarom is het van belang dat we breed 
kijken en handelen. Dus een vertaalslag maken 
van individuele vraagstukken naar collectieve 
kwesties. Op die manier richten we onze 
samenleving zo in, dat (maatschappelijke) 
deelname voor álle wijkbewoners, jong tot oud, 
steeds meer mogelijk is. Handelen met een 
brede blik gaat ook over samen optrekken in de 
wijk, over hulp en ondersteuning afstemmen 
zonder de regie bij de jeugd en het netwerk 
weg te nemen. De hulp en ondersteuning moet 
hén immers in staat stellen hun eigen leven zo 
gewoon mogelijk te kunnen leiden.

Basisfunctie 5. 
Leren en verbeteren 

Vanuit een visie op opvoeden, opgroeien en 
het versterken van het gewone leven trekken 
beleid en uitvoering samen op in het leren en 
verrijken van elkaar. Dat kan met een actief  
ingerichte en onderhouden leercyclus, waarbij 
regelmatig wordt geëvalueerd. Vraag jezelf af 
of en wanneer je de goede dingen goed doet 
en wat dit betekent voor je houding en mind-
set. Beleid en uitvoering laten zich daarbij 
voeden door de ervaringen van inwoners: de 
bedoeling van alle gepleegde inzet is immers 
dat zíj zich geholpen, gezien en gehoord voelen 
en van betekenis kunnen zijn.

De vijf basisfuncties geïnterpreteerd vanuit  
wijkgericht werken.

De vijf basisfuncties voor lokale teams*
In de vastgestelde Norm voor opdrachtgeverschap* (juli 2020) vormen de vijf ba-
sisfuncties (BF) voor lokale teams een belangrijk uitgangspunt. Deze basisfuncties 
zijn bedoeld voor de verdere ontwikkeling van de inrichting van het lokale beleid en 
uitvoering door lokale teams. De basisfuncties dragen bij aan zowel de ambitie van 
de jeugdwet rondom de transformatie van de jeugdhulp, als ook aan de ambitie van 
het OZJ in het versterken van het gewone leven.
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Wat kan ons houvast bieden?
De afspraken die gemaakt zijn over wat er op 
lokaal niveau geregeld moet zijn. We noemen 
dat de vijf basisfuncties.* Deze gaan over een 
veilige leefomgeving, het tijdig horen en op-
pakken van vragen, vindbare en toegankelijke 
hulp of ondersteuning, handelen met een brede 
blik en leren van ervaringen en verbeteren van 
praktijken. 

Welke levensaspecten zien we steeds weer 
terugkomen in de gids?
Scholing, relaties, liefde, leeftijd, werk, vrije tijd, 
huishouding, talentontwikkeling, gezondheid, 
opvoeding, werk, inkomen, huisvesting, rech-
ten, leefomgeving, veiligheid en weerbaarheid, 
spiritualiteit of geloof, zeggenschap, privacy, 
eigenheid en identiteit. Het onderzoeken van 
de verschillende levensaspecten helpt bij het 
ontwikkelen van een brede blik.

Welke ongewone situaties kunnen we tegen-
komen?
De kans om ándere vragen te stellen dan ge-
routineerde probleemgerichte of aanbodgerich-
te vragen. Vragen die gaan over het gewone 
leven en het herstel of versterken daarvan. 
Nieuwe routes om uit te proberen. Markante 
reizigers die ons zijn voorgegaan. 

Welke spoken en draken zijn er onderweg?
Allerlei reisbeperkingen die blijvend kunnen 
rondspoken of waar draken van oplossingen 
voor zijn verzonnen. Met behulp van deze reis-

gids willen we de draken en spoken opsporen 
en aanpakken en voorkomen dat ze ooit weer 
de kop opsteken.

Moeten we een andere taal leren?
Er is veel jargontaal in zorgland. Tijdens deze 
reis gebruiken we gewone taal want die ver-
staat vrijwel iedereen. En als de reisgids hierin 
niet voldoet, kan de lezer de betekenis uitleg-
gen aan anderen in een taal, beeld of geluid die 
wél worden begrepen of met middelen die dit 
mogelijk maken. 

Wat mogen we niet missen? 
Een kind heeft maar één jeugd. Die ene jeugd 
mogen we niet missen. 

Kijk de Nationale  
Onderwijsfilm 2018, 
Spiegeldromen. 

Leidende principes  
gemeente Utrecht*
 
•• Leefwereld centraal: de inwoner/het gezin/

het kind/de jongere in het dagelijkse leven 
vormt het uitgangspunt voor de ondersteu-
ning en voor beleidsontwikkeling. 

•• Doen wat nodig is: maatwerk bieden in 
aanvulling op en in samenwerking met de 
inzet van het eigen netwerk. Flexibiliteit 
boven uniformiteit en ‘productdenken’. 

•• Ruimte maken: voor professionele afwegin-
gen en beslissingen.

•• Uitgaan van mogelijkheden: versterken van 
het gewone leven in plaats van problemati-
seren. Aansluiten bij de mogelijkheden van 
de inwoner/gezin/kind/jongere en diens 
omgeving.

•• Zo nabij mogelijk: zorg beschikbaar in de 
eigen buurt, maatwerk in aansluiting bij in-
woner/gezin/kind/jongere en de omgeving 
daar omheen.

•• Eenvoud: de inhoud is leidend, niet het sys-
teem. Een overzichtelijk en minder versnip-
perd zorglandschap, minder bureaucratie. 

https://tinyurl.com/2w783z67
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Deel 1 Brede Blik
Heb je de vuurtorens gezien op 

de landkaart in deze gids? De 
meeste vuurtorens vinden we aan 

het einde van een land of landtong, vaak 
in de buurt van kliffen, zeestraten en toe-
gangen naar havens. De vuurtoren schijnt 
over het gewone leven en het gewone 
leven weet de vuurtoren altijd te vinden. 
Handelen met een brede blik betekent dat 
je ziet en gezien wordt en zo een baken 
bent in het soms woelige leven.

Van de vijf basisfuncties voor lokale 
teams heeft de vierde onze speciale aan-
dacht: handelen met een brede blik. Han-
delen met een brede blik gaat over het 
bieden van ondersteuning die afgestemd 
is op het gewone leven van mensen waar-
bij individuele situaties verbonden wor-
den aan collectieve kwesties. Een manier 
van werken waarbij de zeggenschap bij 
de vaste reisgenoten blijft, maar ook de 

link gelegd wordt met de omgeving. Wat 
kunnen mensen zelf en hoe kunnen naas-
ten meedenken of, wanneer mogelijk, 
meehelpen? En wat zijn de behoeftes van 
een buurt, een school of het werk wan-
neer zij het gewone leven willen helpen 
versterken? Wat zijn de maatschappelijke 
kwesties die we dan tegenkomen? 

Als professional heb je de verantwoor-
delijkheid om de regie te houden over 
het proces van ondersteuning. Je kijkt 
met een brede blik en bent zichtbaar, als 
een vuurtoren, en zorgt dat mensen niet 
tegen de klippen slaan maar de ruimte 
krijgen om op een goede manier de haven 
in te kunnen varen.

Dit eerste deel van de reisgids gaat over 
die Brede Blik en wat daar zoal bij komt 
kijken. Aan de hand van kernbegrippen 
helpen we je om een koers te bepalen en 
situaties van mensen en buurten te ontle-
den en te verbeteren. 

‘Ik kan geen ander door de mens 
gemaakt bouwwerk bedenken 
wat zo altruïstisch is als een 
vuurtoren. Ze zijn gebouwd enkel 
en alleen om te helpen.’ 
George Bernard Shaw

Reistip
In alles wat we doen en denken is het 
goed om het grotere plaatje probe-
ren te zien. Dat kan doordat je meer 
mensen mee laat denken. Maar ook 
door jezelf steeds de vraag te stellen:  
hoe is dit verhaal ook te zien als een 
kwestie in de samenleving? Als we 
de kwestie aanpakken kunnen we 
wellicht veel individuele problemen 
verlichten. 
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In het gewone leven kunnen kinderen veilig, 
gezond en plezierig met leeftijdsgenoten en 
liefhebbende volwassenen opgroeien. Ze 

kunnen hun talenten ontwikkelen, leren met 
anderen en een leven opbouwen. Een eigen 
inkomen genereren, relaties met anderen 
hebben en ergens wonen waar ze zich thuis 
voelen. Het gewone leven gaat niet per sé over 
rozen, maar kinderen en volwassenen hebben 
voldoende mogelijkheden om veerkrachtig te 
zijn bij tegenslag of stress. 

Basisbehoeften
Met het gewone leven bedoelen we ook een 
leven waarbij mensen een leven kunnen leiden 
volgens hun eigen behoeften, wensen, cultuur 
en levensbeschouwingen. Waarbij mensen 
toegang hebben tot de samenleving en al haar 
voorzieningen. Met aandacht voor basisbehoef-
ten zoals autonomie, betrokkenheid en com-

petentie. Zie Deel 1 ABC basisbehoeften. In het 
gewone leven hebben mensen zeggenschap 
over hun leven. Ze kunnen zich verbinden met 
anderen op de manier waarop ze willen. En ze 
kunnen hun kwaliteiten laten zien. 

Vertrouwen, hoop en plezier
Het gewone leven staat ook voor vertrouwen, 
hoop en plezier. Met en tussen mensen. Thuis, 
op straat, in de speeltuin, bij de club, de ver-
eniging, op school, de opleiding, het buurthuis, 
de bibliotheek, het geloofshuis, het werk en op 
sociale media. 

Kansen op herstel 
Het gewone leven is een leven met ups en 
downs, met voor- en tegenspoed maar met 
kansen op herstel van het gewone leven. Zon-
der dat het gewone leven langzaam of abrupt 
van mensen wordt weggenomen. 

Het gewone leven 
versterken

Onder het gewone leven verstaan we het kansrijke leven dat de meeste mensen in 
Nederland kunnen leiden. Een leven waarbij zij toegang hebben tot alle basisvoorzie-
ningen in de buurt, hun vrienden en dierbaren. Een leven waarin zij zich van waarde 
en betekenis voelen, mee kunnen doen en kunnen bijdragen. 

‘Er is geen weg naar 
het gewone leven. Het 
gewone leven is de weg. 
Je weet wanneer je van 
het pad af gaat.’ 
Jikke Menting
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Het vertrekpunt
Wij als professionals weten dat mensen stevig 
kunnen vastlopen in het gewone leven. Wij 
willen dat mensen dit leven zo snel mogelijk 
weer kunnen oppakken. Het is belangrijk dat 
we het gewone leven dan als vertrekpunt 
nemen en niet als een stip op de horizon. Een 
stip is nog ver weg. Maar een vertrekpunt 
begint vandaag. Wat kunnen we nú al doen 
om het gewone leven weer nieuw leven in te 
blazen? En wie kunnen hierover mee denken en 
doen? Een valkuil voor ons als professionals is 
dat we te veel aandacht geven aan vooral het 
probleem terwijl we weten: alles wat aandacht 
krijgt groeit.

Inclusieve samenleving
In het gewone leven krijgen mensen de kans 
om te vallen en weer op te staan. Zonder 
steeds geconfronteerd te worden met armoe-
de, discriminatie, racisme, stigmatisering, 
uitbuiting, geweld, misbruik en andere vormen 
van uitsluiting. 

Het is een leven dat daarentegen verbonden is 
aan een rechtvaardige, gelijkwaardige, demo-
cratische, veilige en inclusieve samenleving; 
een gemeenschap waaraan iedereen kan 
bijdragen op zijn of haar eigen unieke manier. 

Tot slot
We willen allemaal dat kinderen en jongeren 
voorspoedig kunnen opgroeien en iedereen 
zich kan ontwikkelen tot een volwaardige me-
deburger. En dus een gewoon leven kan leiden.  

Het gewone leven is 
ons vertrekpunt bij de 

ondersteuning. 
(BF 2,4) We signaleren en agenderen 

ontoegankelijkheid van basis-
voorzieningen in de buurt. Dit 
geldt ook voor de toegang tot 
openbare ruimtes, openbaar 
vervoer en infrastructuur in 

een buurt of wijk. 
(BF 2,3) 

We gaan proactief op 
zoek naar voor de hand 
liggende oplossingen 
en kansen, nabij en 

duurzaam. 
(BF 2,3,4)

Kijk de documentaires van Maasja 
Ooms over kinderen die steeds 
meer vastlopen in het systeem 
en het gewone leven verre van 
dichtbij is. De documentaire Alicia 
en Rotjochies. 

DONE WITH PEOPLE: 
met een 

co-creatieve blik

DONE FOR PEOPLE: 
met een 

liefdadigheidsblik

DONE BY PEOPLE: 
met een 

empowerment blik

Richtingaanw
ijzers

DONE TO PEOPLE: 
met een medisch 

model blik

Hoe zou jij  
het gewone 
leven willen  
versterken?

‘Er zijn meer dan 20 hulpverleners 
betrokken bij ons gezin. Al die 
mensen doen dingen of geven 
adviezen vanuit goede bedoelingen. 
Maar al die dingen komen aan het 
einde van de dag allemaal weer bij 
mij terecht. Uiteindelijk moet ik 
er weer iets mee doen of anderen 
informeren over wat er afgesproken 
of gebeurd is. Of moeten we met 
elkaar evalueren. Dat ontlast mij 
niet. Sterker nog, dat vergroot mijn 
dagelijkse stress die er toch al is in 
een groot gezin dat met weinig geld 
en schulden rond moet komen’. 

Een moeder

www.maasjaooms.nl
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Veranderen is lastig want een mens is 
een gewoontedier. Toch weten we dat 
het soms noodzakelijk is om dingen 

anders te doen. Zeker als jouw veiligheid of 
ontwikkeling, of die van je naasten, in het 
geding is. Mensen die tegenslag ondervinden, 
hebben af en toe een zetje nodig om een stap 
te maken waardoor ze weer kunnen ademha-
len, bewegen, groeien en bloeien. Maar hóe dat 
zetje eruitziet kan nogal verschillen. Dwingen, 
overtuigen, straffen, verwarren, controle uitoe-
fenen, protocollen volgen – het werkt zelden. 

Wat helpt wel? Een mens is er van nature op 
gericht zichzelf te ontwikkelen en te ontplooi-
en. We hebben allemaal essentiële basisbe-
hoeften. Wat helpt is om deze behoefte te 
kennen, aan te boren en te versterken. 

Volgens de ‘zelfbeschikkingstheorie’ van Deci 
en Ryan* heeft ieder mens drie psychologische 
basisbehoeften om goed te kunnen functione-
ren, te weten: 
•• Autonomie: de vrijheid hebben om keuzes te 

maken die passen bij wie je bent (zelfbepa-
ling)

•• Betrokkenheid: je in verbinding voelen met 
anderen (verbondenheid)

•• Competentie: het gevoel hebben dat je goed 
bent in wat je doet (bekwaamheid)

Erkennen van de drie basisbehoeften
Hoe vaak horen we niet: ‘we moeten dit pro-
bleem nu oplossen!’ De focus op het probleem 
oplossen bij tegenslag is allesoverheersend. 
We vergeten dat een deel van de oplossing 
juist ligt in het erkennen en versterken van de 
drie ABC-basisbehoeften. Bij een stroef lopend 
hulptraject ontdek je wellicht dat mensen wei-
nig keuzes hebben gehad over een plan, besluit 
of idee (autonomie), dat zij en hun familie niet 
wezenlijk betrokken zijn geweest bij afspraken 
(betrokkenheid) of dat zij denken dat ze toch 
niks goed kunnen doen (competentie).

‘Ik heb al vaak gezegd dat therapie goed voor 
haar is, maar ze weigert hieraan mee te wer-
ken.’ Een ouder

‘Ik heb geprobeerd hem ervan te overtuigen dat 
deze school wél leuk is, maar hij sputtert hard 
tegen.’ Een leerkracht

ABC basisbehoeften

Op reis gaan. Veranderen van omgeving. Nieuwe stappen maken. Het is leuk wanneer 
je zélf kiest voor de reis, maar het wordt lastiger wanneer anderen zeggen dat je de reis 
moet ondernemen omdat het goed voor je is. Het gewone leven helpen versterken van 
de mensen die ondersteuning willen, kan alleen als we rekening houden met wat voor 
hen belangrijk is. Dan zal verandering, wanneer dat moet, ook echt van de mensen zelf 
komen.

‘Mensen staan alleen achter 
datgene wat ze zelf creëren. Ze 
staan op hun vrijheid al dan niet 
mee te doen en kunnen nooit 
gedwongen worden de plannen van 
iemand anders te accepteren.’ 

Margaret J. Wheatly
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Richtingaanw
ijzers

We creëren een samen-
werking waarin mensen 
hun kwaliteiten kunnen 
uitdragen en veerkracht 

ontwikkelen. 
(BF 1)

We faciliteren dat de vaste en 
tijdelijke reisgenoten uit het 

persoonlijke netwerk zeggen-
schap hebben over hun leven 

en directe leefomgeving. 
(BF 4)

We zorgen ervoor dat 
alle reisgenoten nauw 

betrokken zijn bij  
besluiten en het  

zoeken naar kansen.  
(BF 2, 3)

‘Deze mevrouw moet, voor haar eigen bestwil, 
naar een cursus budgetteren, maar ze gaat 
niet.’ Een wijkcoach

Anderen vinden dat het anders moet…op hun 
manier
Wanneer ánderen steeds een beroep op je 
doen om te veranderen, terwijl je zelf amper 
betrokken bent geweest bij het waarom, zal 
veranderen moeilijk lukken. 

Mensen met pech onderweg zijn hierin niet 
anders dan mensen zonder pech. Wanneer je 
diep in de narigheid zit en te maken krijgt met 
de eisen en overtuigingen van anderen, geeft 
dat veel stress. En die stress zorgt ervoor dat 
je sneller in je schulp kruipt of harder van je 
aftrapt. Er gebeurt dan wat niemand wil. 

Neem de werkvloer. Typisch zo’n omgeving 
waar mensen hun ‘ABC’ hebben of verliezen. 
Hoe komt het dat sommigen fluitend naar hun 
werk gaan en alle taken afmaken en anderen 
chagrijnig en met tegenzin hun werk doen? Ne-
gen van de tien keer gaat het over wel of geen 
zeggenschap hebben, wel of niet betrokken 
zijn, wel of niet van betekenis zijn en erkenning 
voelen.

Wat kunnen wij doen?
Onze ongewone reis in of naar het gewone le-
ven vraagt om respect voor en toepassing van 
deze drie psychologische basisbehoeften in al 
het contact met mensen die zijn vastgelopen. 
Eigenlijk roepen mensen zonder dat ze het 
roepen: luister naar ons, betrek ons en laat ons 
uitblinken! 

Als professionals kunnen wij mensen uitnodi-
gen om hun verhaal te doen en gesprekken te 
voeren die hun intrinsieke motivatie aanboort. 
Wat zijn hun dromen, wensen, verlangens? 
Wat zijn hun nachtmerries? Wat zouden zij 
willen dat er gebeurt? Nu, deze week, volgend 
jaar. Wie horen daarbij? Wat kan dan blijven 
bestaan en wat moet er veranderen? 

Reistip
Jonge mensen hebben niet alleen 
dingen nódig, ze willen zelf ook iets 
kunnen bieden. Op welke reis dan ook. 
Ook jonge mensen willen van betekenis 
kunnen zijn! Waardering krijgen is soms 
belangrijker dan hulp krijgen.  

Kijk het filmpje 
over het belang van 
universele behoeften 
bij wijkgericht werken.

‘Het vervullen van de drie 
psychologische basisbehoeften 
leidt aantoonbaar tot een beter 
klimaat - thuis, in therapie 
en op school, maar ook in de 
maatschappij. Het is geen 
verre sterrenkunde maar 
gewone menskunde. Die drie 
basisbehoeften zijn vooral te 
vinden in het gewone leven, 
onderwijs en zingeving.’

Peer van der Helm, Universiteit Leiden

‘Als we alles op alles zetten om 
het gewone leven van kinderen 
en jongeren te herstellen en 
te versterken, dan ga je je 
professionele opdracht anders 
invullen. Het gewone leven gaat 
over het tegemoetkomen aan 
behoeftes die vrijwel elk mens 
heeft: thuis veilig zijn en je 
veilig voelen, liefde krijgen en 
geven, kennis en vaardigheden 
ontwikkelen, van betekenis zijn, 
zelf keuzes kunnen maken, kansen 
zien en pakken, waardering krijgen, 
plezier maken en ga zo maar door.’ 
Astrid Greven

https://tinyurl.com/962er2b4
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We zitten momenteel midden in de 
transformatie van de jeugdhulp - als 
een pop in de cocon – er is geen 

rups meer maar er is ook nog geen vlinder. 
In dat proces weten we niet hoe ver we zijn. 
Zitten we nog in de rupsfase, dan moeten 
we dooreten: meer doen van hetzelfde, meer 
inkopen van hetzelfde en dooreten tot we erbij 
neervallen. We zijn nog blind voor het nieuwe 
en zonder toekomst kruipen we op de tast 
voort. Of niet? Bevinden we ons misschien al 
midden in het transformatieproces en zien we 
wel degelijk de noodzaak om met wat meer 
rust en vooral tijd aan een betere en gezondere 
toekomst te werken, maar komen we er maar 
niet aan toe? Of zijn we al een vlinder? Hebben 
we (delen van) de veranderingen verwerkt en 
kunnen we onze gekleurde vleugels aan de 
wereld laten zien?

Pionieren
Transformatie is een veranderingsproces 
waarbij er een steeds duidelijkere visie op de 
samenleving groeit. Een nieuwe werkelijkheid 

roept ook vragen op. Wat voor samenleving 
willen wij? Waar staan en gaan we voor? En 
wat betekent dat voor onze cultuur, ons beleid 
en onze dagelijks praktijk? Doen we de goede 
dingen wel goed? Door welke principes laten 
we ons leiden? Hoe zorgen we ervoor dat we 
niet vast blijven zitten in onze cocon, onze 
comfortzone, maar durven we uit te vliegen, op 
reis te gaan, te pionieren? 

Een nieuwe weg vrijmaken
Helaas verloopt de transformatie in het sociale 
domein, en zeker ook in de jeugdhulp, niet 
zo organisch en vlekkeloos als die van rups 
naar vlinder. De transformatie schuurt, wringt 
en knelt. Dit komt omdat de partners die de 
transformatie in gang moeten zetten allemaal 
met hun eigen blik en vanuit hun eigen logica’s 
en belangen naar de opdracht kijken. We zijn 
weliswaar op reis, maar onze ideeën over de 
reis of de bestemming liggen vaak mijlenver 
uit elkaar. Het is daarom belangrijk dat we van-
uit onze verschillende manieren van kijken, een 
nieuwe weg vrijmaken om samen op te trekken 

Transformatie 

Een rups wordt tijdens het proces van de transformatie naar vlinder helemaal afgebro-
ken, alle cellen worden vervangen en de rups verdwijnt. Ogenschijnlijk ontstaat er een 
crisis en lijkt het einde aangebroken. Het tegendeel is waar. In zijn zelfgesponnen cocon, 
een veilige omgeving waar een tijd van stilte aanbreekt, vindt een transformatie plaats 
en daarmee ontstaat er een nieuw perspectief. Pas achteraf zie je dat de crisis nodig 
was om uit te groeien tot vlinder.

‘We delight in the 
beauty of the butterfly, 
but rarely admit the 
changes it has gone 
through to achieve that 
beauty.’ 
Maya Angelou
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naar een duidelijke bestemming. Dat kan 
schuren, maar is dat ook niet een voorwaarde 
om met en van elkaar te leren en vooruit te 
komen? 

Het verbetertraject Toegang Sociaal Domein* 
maakt gebruik van die verschillende manie-
ren van kijken, de verschillende logica’s, die 
laten zien waarom het schuurt bij de overheid. 
Betrek je die op de processen die zich afspe-
len tijdens de transformatie in de jeugdhulp, 
dan helpt dat om wat meer grip te krijgen op 
de kwesties die aan de orde zijn en deze te 
duiden: 
 

• • De logica van de bedrijfsvoering vanuit 
marktwerking en politiek ziet graag dat er, 
op basis van efficiency en overeengekomen 
afspraken, goede controle is. Maar als we de 
transformatie verder willen brengen, dan zijn 
vraagstukken in de jeugdhulp meer gediend 
bij een gezamenlijke visie op minder zorg en 
infrastructuur en meer op werken met mensen. 
En dat we ons afvragen wat voor samenleving 
we willen zijn.

• •  De logica van de juridische wereld baseert 
zich op wettelijke regels en kaders. De trans-
formatie vraagt om een omslag in handelen 
vanuit de letter van de wet naar de geest van 
de wet. 
• •  De logica van professionals gaat uit van 
vakmanschap en specifieke beroepsontwik-
keling. De transformatie gaat ervan uit dat 
professionals, hun partners en organisaties 
elkaar nodig hebben. Waarbij machtposities 
en eigen organisatiebelang ondergeschikt zijn 
aan relaties en samenwerking. Waar ruimte 
is om te pionieren om het gewone leven van 
mensen te herstellen en versterken, vanuit ver-
trouwen en verbinding met andere disciplines. 
Vakmanschap ontwikkelt zich vanzelf wanneer 
professionals met inwoners met elkaar leren. 
Zo ontstaat een nieuwe blik.

Voor een brede blik zijn logica’s vanuit de 
individuele inwoner als wel de ‘community’ 
onmisbaar 
• •  De logica van de inwoner is dat die zich 
gesterkt voelt wanneer hij zeggenschap heeft 
over zijn leven. Dit kan op gespannen voet 
staan met de rol die organisaties zich toe- 
eigenen om regie te behouden op (de beheer-
sing van) het proces. Voor transformatie zijn 
de verhalen en ervaringen van inwoners  
medebepalend bij het proces en beleids- 
vorming voor het vormen van de samenleving 
die we willen zijn.
• •  De logica van de community ontwikkelt zich 
vanuit het idee dat de inwoners van beteke-

nis kunnen zijn voor de samenleving en de 
samenleving er is voor alle inwoners. Inwoners 
ervaren bij een geslaagde transformatie vol-
doende ruimte en veerkracht om problemen de 
baas te kunnen. Mensen ondersteunen elkaar 
in zorgzame buurten met voorzieningen waar 
iedereen welkom is en ertoe doet. Waar profes-
sionals zichtbaar, toegankelijk en zo dichtbij 
mogelijk zijn. Zij dragen bij aan oplossingen 
thuis en op plekken waar mensen al vanzelf-
sprekend zijn. Waar inwoners weten bij wie ze 
aan kunnen kloppen voor bepaalde kennis, een 
tijdelijk vangnet of springplank. Zodat kinde-
ren, jongeren, ouders en medeopvoeders, ook 
met ernstige perikelen, hun gewone leven zo 
goed mogelijk kunnen opbouwen, herstellen of 
voortzetten. 

Voorbeeld van schurende logica’s over ‘de 
toegang’
Geregeld duiken er bestuurlijke scenario’s op 
vanuit het vraagstuk hoe ‘de toegang’ moet 
worden ingericht. Om de veelheid aan com-
plexe problemen en het overmatig gebruik van 
zorg te kunnen verminderen en daarmee de 
caseload en de kosten te beheersen, worden 
er bijvoorbeeld méér toegangsmedewerkers 
aangesteld. Mensen die onafhankelijk van 
het bestaande aanbod opereren en controle 
houden op de gestelde doelen en wachttij-
den. Denkend vanuit schaarste bepalen de 
toegangsmedewerkers dan welke formele en 
informele ‘doe-het-zelf’ hulp ingezet wordt. 
Je kunt ook de caseload verminderen met hulp 
van het oplossend vermogen van de commu-
nity. Na de transformatie denken toegangsme-

dewerkers vanuit overvloed en zien de kansen 
binnen álle bestaande voorzieningen en 
structuren die er voor iedereen zijn. Deze kun-
nen nog versterkt worden door specialistische 
kennis en support toe te voegen aan reguliere, 
algemene voorzieningen zodat alle kinderen er-
van kunnen profiteren. Denk aan co-teaching*, 
waarbij deskundigheid die gewoonlijk alleen in 
het speciaal onderwijs ingezet wordt, ook ge-
bruikt wordt op een buurtschool. Het is vooral 
een rol van de samenwerkende partners om, 
samen met inwoners, mogelijkheden te bieden 
voor iedereen. Dat betekent het versterken van 
de basis waarbij niemand wordt buitengeslo-
ten van goed onderwijs in de buurt, werk en 
inkomen, huisvesting, clubs en verenigingen, 
sport en spel, kunst en cultuur. Plekken in de 
buurt waar buurtgenoten, familie, vrienden of 
anderen met gelijksoortige interesses naartoe 
gaan. 

Voor een geslaagde transformatie hebben we 
de opdracht om deze schurende logica’s sa-
men te brengen. Niet alleen het éne doen, niet 
alleen het ándere doen, maar dátgene doen 
waar we als samenleving voor willen gaan en 
staan. 

Geen drempels
Transformatie van voorzieningen betekent dat 
die in de samenleving voor iedereen zonder 
al te veel drempels toegankelijk zijn en dat 
eventuele (formele of informele) ondersteuning 
dichtbij huis zolang het nodig is, beschikbaar 
is. Dat houdt in dat er op lokaal en regionaal 
gebied met alle betrokken partijen, waaronder 
ook burgerinitiatieven, samengewerkt wordt 
vanuit een overeengekomen visie. Onontbeer-
lijk bij samen optrekken is dat we luisteren 
naar de verhalen en ervaringen van inwoners, 
professionals en niet te vergeten de vele 
vrijwilligers, zodat de nieuwe praktijken passen 

Garage2020 ontwerpt 
oplossingen voor concrete 
problemen die kinderen, 
jongeren en hun omgeving 
ervaren.

Kijk de filmpjes over  
de transformatie in het 
sociale domein.

https://tinyurl.com/s6m329zb
https://tinyurl.com/k75yfv9r
www.garage2020.nl
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bij de community die we willen zijn. Zie Deel 2, 
Reisverhalen. Een community met aandacht 
voor mensen in hun eigen leefomgeving en 
leefwereld, aandacht voor hun lasten, wensen 
en ambities en die zo veel als mogelijk de 
touwtjes zelf in handen kunnen houden. 

Transparantie
Dit alles heeft gevolgen voor de manier waarop 
de contractering en verantwoording zijn 
geregeld en hoe we gezamenlijk verantwoor-
delijkheid dragen voor de behaalde resultaten. 
Afspraken over bijvoorbeeld verwachtingen en 
resultaten die voor iedereen transparant zijn 
en herhaaldelijk tegen het licht worden gehou-
den. Zo weten de medewerkers van inkoop, 
van beleid, van de uitvoering, van de control-
lers maar ook de inwoners en de politiek wat er 
verwacht mag worden en dat we elkaar daarop 
kunnen aanspreken. De ervaring leert dat het 
helpt als de gemeente naast opdrachtgever 
óók dienstverlener is en dat er bij inkoop ruim-
te is voor de kleinere aanbieders.* Het helpt 

ook om de gemeenteraad en het college erbij 
te betrekken om de schotten tussen afdelingen 
te doorbreken en de backoffice goed zichtbaar 
te hebben.

Bewegen
Transformatie gaat altijd over bewegen. Van 
het een naar het ander. Van de rups naar de 
vlinder. Van een medisch naar een sociaal 
model. Jeugdhulp heeft een stevige duw nodig 
om te kunnen bewegen, het oude pad te verla-
ten en nieuwe wegen in te slaan. Niet omdat 
‘nieuw’ hip is, maar omdat de oude wegen vast-
lopen en we jonge mensen en hun opvoeders 
niet kunnen bieden wat we ze willen bieden. 
Te veel mensen raken verstrikt in een systeem 
dat het systeem dient maar niet de mensen 
zelf. Wanneer we ons vooral blijven focussen 
op problemen, risico’s en lasten, dragen we 
ook zelf bij aan het groter worden van de groep 
‘problematische jeugd’. 

De transformatie vraagt om een andere kijk. 
Namelijk de blik gericht op een overvloed 
van kansen, zichtbaar en potentieel, in onze 
rijke en gevarieerde samenleving. Niet de 
problemen en specialismes vormen de kern 
van de jeugdhulp, maar de ontwikkeling en 
het behoud van ieders unieke en waardevolle 
eigenschappen. Kortom: het gaat over de ont-
wikkeling naar een goed leven in een welkome 
samenleving. Dat is de soms moeilijke reis van 
rups naar vlinder meer dan waard!

Richtingaanw
ijzers

We oefenen
 in onzekerheid. 

(BF 1-5) We leren samen met inwo-
ners, vrijwilligers, mensen 

die zelf veel ervaring hebben 
met jeugdhulp en partners 

van zorg en welzijn, maar ook 
met andere afdelingen van de 

gemeente. 
(BF 4,5)

We zien de transfor-
matie in de jeugdhulp 
als een noodzakelijk 

proces om het gewone 
leven te herstellen of 

versterken. 
(BF 4,5)

‘We hebben een breekijzer nodig om in één keer 
alle hokjes, vakjes, etiketten, keten, toegangen, 
wachttijden, domeinen en gemeentesilo’s 
open te breken. Een breekijzer dat helpt om 
die eenmalige jeugd te verrijken en niet af te 
pakken. Wij hebben daarin als samenleving een 
grote verantwoordelijkheid. Ik vind het belangrijk 
dat alle partijen daarin samen optrekken. Dan 
helpt het bijvoorbeeld wanneer de financiering 
gestapeld is, dat de echt nodige jeugdhulp 
dichtbij beschikbaar is, zodat een kind fijn thuis 
kan opgroeien. En dan komt onze eerste reflex 
voort uit de houding: alle kinderen, jongeren en 
hun opvoeders doen ertoe in onze community!’ 

Mario Nossin 

https://tinyurl.com/4twjsddm
https://tinyurl.com/4twjsddm
https://tinyurl.com/4twjsddm
https://tinyurl.com/4twjsddm
https://tinyurl.com/4twjsddm
https://tinyurl.com/4twjsddm
https://tinyurl.com/4twjsddm
https://tinyurl.com/4twjsddm
https://tinyurl.com/4twjsddm
https://tinyurl.com/4twjsddm
https://tinyurl.com/4twjsddm
https://tinyurl.com/4twjsddm
https://tinyurl.com/4twjsddm
https://tinyurl.com/4twjsddm


De woordenwereld van jonge 
mensen en hun ouders in aanra-
king met jeugdhulp Cliëntgericht 
Bezuinigingsopgave Observatie 

Behandelplan Silo jeugdhulp Problemen Hulpvraag 
Kind dossier Loket Protocol Interventie Schorsing 

MDO Keten Zorgkaart Intakeformulieren Stabiliseren 
Zorgcontinuïteit Niet normaal, speciaal Clientorga-

nisatie Handhaving PDD-NOS Toezicht Plaatsing 
Vader Moeder Begeleiders De leiding ADHD Dag-
besteding Vertrouwenspersoon Gesloten jeugd-

zorg Gedwongen opname Woongroep Open groep 
Jeugdbescherming Verblijf Pleegzorg Wachtlijst 

Leeftijdsgrens Medicatie ADD Voorwaarden Triage 
Classificeren Indiceren Diagnose Analyse Thuiszitter 
Preventieve aanpak ODD Beperking Ontheffing leer-

plicht Op- en afschalen Doelgroep Jeugdhulpbudget 
DSM handboek Raad van Kinderbescherming Kin-
derrechter OTS Tekorten Stoornis ASS Registratie 

Bureaucratie Risicoanalyse Speciale voorzieningen 
Casuïstiek Isoleren Strafmaatregel Intakegesprek-
ken Disharmonisch profiel Gezinsvoogd Controle-

rende maatregel Tevredenheidsonderzoek

Woorden-
wereld van 

verschil 

De woordenwereld van jonge mensen en hun ou-
ders in het gewone leven Kansen Liefde van ouders 
en anderen Waardering Zeggenschap Gezin School 
en opleiding Thuis Intimiteit, seks Creativiteit, 
kunst Sportief Natuur Je kind opvoeden Lekker 
eten Gezond leven Van betekenis zijn Springplank 
Werk, bijbaantjes, stage Rolmodel Religie, geloof 
Spiritualiteit Onbezonnen Uiterlijk Uitgaan Mee-
doen, erbij horen Met elkaar Vertrouwen Serieus 
genomen worden Geld verdienen Consumeren 
Jaloezie Experimenteren Goed voelen over jezelf 
Ontdekken van omgeving Kennis geven en krijgen 
Chillen Talent FOMO YOLO Erkenning Leren vanuit 
interesses Spelen Emoties mogen uiten Vriend-
schappen Muziek Festival Imago Vallen en op-
staan Het weer goed maken Puberteit Veilig voelen 
Familie De vader De moeder Cultuur Loskomen van 
opvoeders Plezier maken, humor Ambities Hobby 
Schoonheid Clubs Verenigingen Privacy Relaties 
Ontdekken Social Media Middelengebruik Roken 
Op reis Vakantie Verkering Zwanger Toekomst  
Dromen Hoop Zelfstandig Op kamers Spanning 
Sensatie Rust Passie Romantiek
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Geregeld gaat het in de jeugdzorg 
eigenlijk over ónveiligheid. ‘We moeten 
werken aan veiligheid’, ‘een kind moét 

veilig zijn’, ‘wat is er nodig om veiligheid te 
waarborgen?’ Het gaat over risico’s op onvei-
lige situaties die kostte wat het kost moeten 
worden voorkomen. Logisch. Een kind hoort 
in een vertrouwde en veilige leef- en leeromge-
ving op te groeien en niet in onveiligheid. 

Thuis op school, thuis in de buurt
Veilig zijn gaat ook over je thuis voelen. Thuis, 
maar ook bij je vrienden, op school, in de buurt, 
op het werk, bij de club of op sociale media. 
Het gaat over erbij horen, in het Engels: belon-
ging. Je mag er zijn. Je leeft tussen anderen 
die jou in je waarde laten en respecteren en 
andersom. Kortom, veiligheid gaat niet alleen 
over onveilige situaties voorkomen, maar 
ook over bouwen aan vertrouwde netwerken, 
prettige buurten, welkome scholen. Voor ons 
als professional betekent het dat we dáár de 
ondersteuning op inzetten, in samenspel met 
alle mensen die van betekenis willen en kun-
nen zijn in de leef- en leersituatie van een kind 
of jongere. Zowel informeel als formeel, zodat 

mensen deel uitmaken van een vertrouwde 
community. 

Protocollen vóór mensen laten werken, niet 
tegen hen
De brandweer let op brandveiligheid en moet 
het afbranden van een gebouw voorkomen. 
Daar zijn talloze protocollen aan verbon-
den waar we soms moedeloos van kunnen 
worden want veel mag niet van de brandweer. 
Wij accepteren dat, maar willen niét dat de 
brandweer bepaalt hoe wij ons leven inrichten. 
Hun protocollen moeten zo min mogelijk ons 
gewone leven hinderen.
 
Er zijn ook protocollen om de veiligheid van 
kinderen te garanderen zoals de meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling van 
Veilig Thuis.* Daarmee willen we onveilige 
situaties voor kinderen tegengaan. Maar de 
protocollen mogen niét zomaar bepalen wat 
er met kinderen gebeurt zonder dat eerst goed 

Veilig op reis Wat betekent het als mensen veilig op reis kunnen gaan? Hun gewone leven op een 
veilige manier kunnen leven. Gaat veiligheid over geen ongelukken, niet ziek worden, 
geen misbruik meemaken? Ja, daar gaat het allemaal over. Maar ook over veel meer. 
Het is belangrijk langer stil te staan bij het begrip veiligheid. Het woord veiligheid valt 
in de jeugdhulp vaak maar wat wordt er mee bedoeld?

Lees ‘Op de Groei’ van de 
Beweging van Nul.

‘…meer bedden leiden tot meer 
opnames. Meer mogelijkheden tot 
dwang leidt tot meer dwang. En 
dus minder creatieve oplossingen 
om dwang te voorkomen.’ 
Philippe Delespaul

www.bewegingvannul.nl/opdegroei
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bekeken iswat de minst ingrijpende of schade-
lijke aanpak is voor zowel de kinderen als de 
ouders op de korte en lange termijn. Ook hier 
betekent het dat protocollen zo min mogelijk 
de onderdelen van het gewone leven die wél 
werken, verstoren. 

Veiligheid zit in mensen
Veiligheid zit niet alleen in protocollen en sys-
temen, maar juist ook in mensen. Mensen die 
om je geven en waar jij om geeft. Mensen die 
vanzelfsprekend een oogje in het zeil houden 
zonder dat iemand daar om vraagt.

Elk kind moet vrij zijn van alle vormen van 
geweld, misbruik, mishandeling, verwaarlozing 
of andere vorm van beschadiging. Tegelijkertijd 
is het belangrijk dat we in het toepassen van 
protocollen, ten alle tijden rekening houden 
met het leven wat op het spel staat. Gooien we 
met onze protocollen álles weg wat kinderen of 
ouders hebben opgebouwd, uit angst om het 
verkeerde te doen? Of gebruiken we protocollen 
op een dusdanige manier dat het kind veilig is 
maar dat het gewone reeds opgebouwde leven 
zo min mogelijk wordt aangetast? Bijvoorbeeld 
door niet het kind maar de gewelddadige ouder 
uit huis te plaatsen. Door soms het hele gezin 
buiten de deur tijdelijk dié ondersteuning en in-
zichten te geven om daarna weer samen verder 
kunnen zoals KINGS doet.*

Door méér mensen uit de omgeving te laten 
meedenken en doen om de veiligheid te garan-

deren via ‘familienetwerkberaden’.* En niet te 
vergeten: door het kind, ouders, medeopvoe-
ders en andere bekenden zélf actief te laten 
meedenken aan oplossingen. Want zij kennen 
hun zwaktes en krachten, hun cultuur en ritue-
len, hun schaduwkanten en verlangens.  

Systemen zijn star
Systemen kunnen niet focussen op de minst 
schadelijke verandering die nodig is om vei-
ligheid te garanderen. Als we strak vanuit de 
regels, wetten en protocollen handelen, lopen 
we het risico dat we betere mogelijkheden om 
veiligheid te waarborgen over het hoofd zien. 
Het is op onze reis de kunst om bijvoorbeeld 
het contact tussen kind en ouders in stand te 
houden, op een veilige manier en zodanig dat 
het kind niet in een loyaliteitsconflict komt. Het 
is ook de kunst om de natuurlijke hulpbronnen 
niet uit het oog te verliezen bij het inzetten van 
protocollen en methodes. Protocollen leiden 
vaak tot oplossingen die een goed vangnet 
zijn, maar al te vaak ook vangnet blijven of 
zelfs een fuik worden in plaats van een spring-
plank naar een veilige toekomst thuis. 

In 2018 zijn 42.000 kinderen uit huis geplaatst 
omdat ze in onveilige situaties zouden ver-

keren. Voor nog te veel kinderen kan dit een 
traumatische ervaring zijn en moet daarom 
zoveel mogelijk voorkomen worden, aldus de 
Beweging van Nul.* 

De verhalen die kinderen, jongeren en ouders 
vertellen, bewijzen dat ‘uithuisplaatsing’ 
vaak niet de veiligheid en vertrouwdheid kan 
garanderen waarop we hopen. Verhalen over 
trauma’s door (plotseling) afscheid te moeten 
nemen van je ouders of je kinderen, verhalen 
over trauma’s door foute rolmodellen op de 
groep, verhalen over ongewenste aanpakken 
zoals dreigementen of strafmethodes zoals 
opsluiting in isoleercel, geven aan dat het roer 
om moet. De ‘Beweging van Nul’ die onder 

meer streeft naar nul uithuisplaatsingen, 
neemt hierin het voortouw.* 

Sociale media
Sociale media zijn een bron van plezier maar 
ook van zorg. Online kunnen kinderen, jonge-
ren en ouders mooie contacten leggen maar 
ook onveilige, denk aan loverboys en andere 
vormen van criminele netwerken. Online kun-
nen (jonge) mensen geprezen en toegelachen 
maar ook gepest en uitgelachen worden. Ook 
verslaving aan social media en er je waarde 
aan ontlenen is een probleem. Er gaat dus veel 
goed en veel mis. Thuis, op school en in de 
buurt zou hier aandacht voor moeten zijn. Daar 
zijn soms nieuwe inzichten bij nodig van men-
sen die hier zelf ervaring mee hebben gehad, 
mensen uit het eigen netwerk, welzijnswerkers, 
hulpverleners uit de (verslavings-) zorg, peda-
gogische medewerkers en ga zo maar door. Zie 
Deel 1 Risicofactoren voor buitensluiting.
 
Ook veilig en vertrouwd voelen weg van thuis
Om het gewone leven te versterken is het 
van belang dat iedereen veilig is en zich ook 
veilig en vertrouwd voelt in hun eigen omge-
ving. Een kind kan veilig zijn in een liefdevol 
pleeggezin, maar vóelt het kind zich ook op 
de langere termijn er nog veilig en vertrouwd? 
Misschien denken we dat een kind veiliger is 
in een tehuis, maar weten we wel zeker dat 
een kind daar veilig is en zich ook veilig en 
vertrouwd vóelt? En hoe zeker zijn we dat een 
kind werkelijk veilig is 

‘It shouldn’t hurt 
to be a child.’ 

‘Optimaal opgroeien is 
een mensenrecht. Het 
is van essentieel belang 
voor een goed leven, voor 
de toekomstige kracht 
en de gezondheid van 
kinderen, voor de kwaliteit 
van het samenleven en 
voor het verdienmodel van 
Nederland.’
Beweging van Nul

De documentaire Goede 
Moeders laat zien met welke 
hindernissen gezinnen te 
maken hebben die in hun 
verleden vastliepen en nu 
vooruit willen. 

lees verder op  pag 52

https://tinyurl.com/mtnxvrm9
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Rond voorzieningen en  
andere hulpbronnen

••    Onderzoek en zet hulpbronnen in die de 
leef- en leeromgeving verbeteren. Denk aan 
menskracht, kennis, middelen en vaardigheden 
bij inwoners, buurtinitiatieven, scholen, ver-
enigingen, politie, jeugdinstanties en anderen 
die hart voor de (veiligheid) van kinderen en 
jongeren hebben. 

••      Kijk welke rol je kunt hebben in het beschik-
baar maken van tijdelijke woonvoorzieningen 
in de nabije omgeving bij acute onveiligheid in 
een gezin met als uitgangspunt dat volwasse-
nen tijdelijk verhuizen en niet de kinderen. 

••      Ben alert op onveiligheid in tehuizen, gezins-
huizen, zorgboerderijen, onderwijsinstellingen, 
kinderopvang, pleeghuizen en andere instellin-
gen. En tolereer dit nooit maar kaart het aan. 

••••Probeer individuele vraagstukken te verbin-
den aan collectieve kwesties in de buurt, wijk, 
dorp, stad of regio zodat maatschappelijke 
deelname voor álle inwoners, jong tot oud, 
meer mogelijk is.

Rond houding professional

••      Heb een onderzoekende, nieuwsgierige hou-
ding en luisterend oor voor problemen maar 
ook voor mogelijkheden. Werk vanuit de vraag: 
wie kunnen de ontstane situatie goed belich-
ten zodat er meer perspectieven op zijn? Welke 
ideeën vanuit de verschillende perspectieven 
zijn er om de situatie te verbeteren?

••      Beweeg mee met mensen. Zorg dat mensen 
uit het informele en professionele netwerk op 
een vertrouwde, strenge en toch meebewegen-
de manier present zijn bij huishoudens waar 
geweld, mishandeling of andere ernstige zaken 
aan de orde zijn. 

••      Laat niemand zomaar alleen. Zorg dat 
niemand in de kou komt te staan, niet het kind, 
niet de jongere, niet de ouder, niet de medeop-
voeder en niet de ondersteuner.

••      Laat zien dat je zelf vanuit universele waar-
des en behoeftes werkt. Denk hierbij aan res-
pect, liefde, waardering, privacy, zeggenschap, 
vriendschap, erbij horen, van betekenis zijn. 

••      Laat zien dat je ook naar jezelf kijkt. Onder-
zoek bijvoorbeeld steeds je aannames over 
gezinnen. Zijn dit veilige en positieve aanna-
mes of kunnen ze potentieel schadelijk zijn om 
het gewone leven te herstellen?

••      Kaart het aan wanneer je niet de kans krijgt 
deze houding in de praktijk waar te maken. 

Een uitgebreid overzicht van de vele richting-
aanwijzers voor professionals wanneer het 
gaat over een veilige leefomgeving

Rond Kinderen en gezinnen

••      Zorg dat kinderen en volwassenen een 
duidelijke stem hebben over hun leven. Onder-
steuning moet hén in staat stellen hun eigen 
leven zo gewoon en veilig mogelijk te kunnen 
leiden. ‘Nothing about us, without us.’

••      Herken en signaleer (patronen van) scha-
delijke praktijken in een gezin, familie, tehuis, 
school, wijk of andere plek waar jonge mensen 
leren en leven. 

••      Ontdek welke verhalen steeds weer naar 
boven komen bij een kind, jongere of in een 
gezin of familie.

••      Onderzoek samen met jonge mensen en op-
voeders wat de minst schadelijke verandering 
is om een veilig thuis te kunnen bieden. 
Sluit zo dicht mogelijk aan bij ouderlijke ver-
antwoordelijkheid en hun intrinsieke motivatie.
Stel vragen die niet alleen gaan over onvei-

ligheid, maar ook over kansen en potentiële 
mogelijkheden.

••      Zorg dat het kind altijd contact houdt met 
de ouders en niet in een loyaliteitsconflict 
belandt.

••      Zorg dat het kind een belangrijke volwasse-
nen in de buurt heeft die hij of zij vertrouwt. 
Maak een flexibel actieplan of toekomstplan in 
samenspraak met jonge mensen, ouders, eigen 
netwerk en wanneer nodig met informele en 
formele deskundigen.

Rond contacten met anderen uit eigen 
netwerk

••  Stimuleer positieve contacten en vriend-
schappen met betekenisvolle mensen in de 
buurt, wijk, verenigingen, scholen, bedrijven en 
instanties.

••      Laat de informele ondersteuning niet af-
hangen van één ander familielid of buur, maar 
organiseer een kring van mensen die het kind 
of ouder vertrouwt. 

Werken met 
een brede blik 
op veiligheid
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Rond professionele afstemming

••      Stem de ondersteuning af op het zo gewoon 
en veilig mogelijk leven rondom het kind, ou-
ders, medeopvoeders en persoonlijk netwerk.

••      Krijg duidelijkheid bij een bepaalde situatie 
en actie wie de regie heeft over het proces en 
met welke verantwoordelijkheden. 

••      Ontdek, erken en ontmantel hindernissen 
die de jeugdhulp, gemeenten, zorgaanbieders, 
scholen of andere instanties zelf hebben 
opgeworpen bij het creëren van een veilige en 
vertrouwde leer- en leefomgeving.

••      Schakel tijdig expertise in en (tijdelijke) 
opvang wanneer de hulpbronnen binnen het 
netwerk van jonge mensen, hun ouders en hun 
omgeving onvoldoende zijn.

••      Zorg dat je op de hoogte bent van de kwali-
teitsstandaarden vanuit Geweld Hoort Ner-
gens Thuis en probeer die te vertalen naar het 
versterken van het gewone leven. Wanneer je 

werkt met de zelfscan ‘Werken aan veiligheid 
binnen lokale teams en gemeenten’ houd je 
óók je brede blik.*  Zie lokale teams.

••      Voldoe aan de professionele norm van de 
meldcode huiselijk geweld en kindermishan-
deling maar verlies kansen niet uit het oog bij 
de uitvoering van de kindcheck en het in beeld 
brengen van risico’s.

••      Werk samen met lokale onderwijsinstellin-
gen aan een veilige leeromgeving door onder 
meer het tegengaan van pesten en alle vormen 
van uitsluiting waaronder schorsing.

••      Zorg ervoor dat alle verslagen getuigen van 
respect en samen zijn opgesteld met kinderen, 
jongeren, ouders en mede-opvoeders. In de 
verslagen wordt rekening gehouden met de 
universele behoeftes van mensen. Verouderde 
‘observaties’, diagnoses en veronderstellingen 
worden niet zomaar herhaald in nieuwe versla-
gen. Zeker wanneer dit kansen tot herstel in de 
weg zit. 

‘Je kunt beter een 
hulpverlener ín huis 
plaatsen dan een 
kind uit huis.’ 

Anjo Simonse
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of zich veilig voelt op school, geloofshuis, in 
een instelling of bij de opvang? Veiligheidssys-
temen meten niet hoe een kind of ouders zich 
voelen, op korte en lange termijn. 

Professionele opgave
Laten we de ondersteuning zó organiseren dat 
een kind veilig is en zich tegelijkertijd ver-
trouwd voelt - thuis, dichtbij vrienden, fami-
lie, school, buurt, ook op sociale media. Dat 
kinderen en jongeren in een vertrouwde leef- 
en leeromgeving kunnen opgroeien en zich 
kunnen ontwikkelen. Oftewel: veilig op ‘reis’ 
kunnen. Onze opgave is om te kijken naar de 
totale context waarin een gezin zich bevindt en 
aandachtig te luisteren naar verhalen van alle 
gezinsleden, vrienden en familieleden over de 
ontstane situatie. Het betekent de kennis, veer-
kracht en denkkracht van de vaste én tijdelijke 
reisgenoten naar boven halen door de juiste 
vragen te stellen die niet alleen gaan over risi-
co’s en onveiligheid, maar ook over behoeftes, 
kansen en potentiële mogelijkheden. 

Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool 
De Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET)
is ontwikkeld in een samenwerking tussen het 
Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Integraal 
werken in de wijk (IWW).* Het geeft inzicht 

in het verloop van de zorg en ondersteuning 
die inwoners ontvangen. En is vormgegeven 
vanuit de vijf basisfuncties. 

Basisfunctie 1 gaat over veiligheid. Naast de
gebruikelijke vragen daarover in de ZET tool
benadrukken wij ook het belang van aandacht 
voor een veilige leefomgeving voor iedereen in 
de wijk.
•  •  Zijn er met jonge mensen, inwoners en 

wijkvoorzieningen afspraken gemaakt over 
rollen en taken om beleid uit te voeren die de 
veilige leefomgeving versterken? Zie Deel 2 
Bouwen aan welkome buurten.

•  •  Worden kinderen en jongeren en hun netwerk 
- op individueel en collectief niveau - uitge-
nodigd om mee te denken over veiligheids-
kwesties waar zij mee te maken hebben? 

•   •   Worden risicofactoren om buitengesloten te 
raken zoals weinig inkomen, eenzaamheid, 
geen of slecht onderwijs, drugs en alcohol-
gebruik, sociale media verslaving etc. bij 
kinderen, jongeren en hun gezinnen actief 
teruggedrongen door positieve kansen te 
creëren? Zie Deel 1 Risicofactoren voor buiten-
sluiting.

• •   Is er een ‘herstelrecht gerichte’ benadering 
wanneer kinderen of jongeren de fout in 
gaan? Dat wil zeggen: aandachtig luisteren 
naar dader en slachtoffer en kansen bieden 
om fouten te herstellen? Zie Deel 2 Fouten 
maken en herstellen.

Is er een aanpak voor het terugdringen van 
uitsluiting, discriminatie, stigmatisering, radi-
calisering en polarisatie in elke buurt?

Richtingaanw
ijzers

We werken aan een 
veilige en vertrouwde 

thuisomgeving met een 
vertrouwd persoonlijk 

netwerk. 
(BF 1)

We bieden ondersteuning 
bij het opvoeden thuis 
vanuit de verschillende 

levensaspecten.  
(Zie deel 1 Oriëntatie) 

(BF 1,4)

We werken aan veilige 
en vertrouwde ‘com-
munities’ waaronder 
scholen, clubs, social 
media en andere ont-

moetingsplekken.
(BF 4)

Kijk hoe StroomOP, een beweging 
van betrokken professionals die 
zich inzetten omdat ze geloven en 
weten dat de zorg voor kwetsbare 
kinderen en hun ouders beter 
kan en moet zijn, werkt aan het 
gewone leven.

Lees meer over het programma 
Geweld hoort nergens thuis. Een 
programma om huiselijk geweld 
en kindermishandeling terug 
te dringen, de schade ervan te 
beperken en de vicieuze cirkel 
van geweld, de overdracht 
van generatie op generatie te 
doorbreken.

Lees meer over Dutch Child 
Center, een organisatie die 
kinderen en ouders in nood 
helpt.

www.dutchchildcenter.nl
https://tinyurl.com/8nwa7nv3
https://tinyurl.com/4b58czbz


5554

A ls je op reis bent hoop je dat je gezond 
blijft. Dat je je been niet breekt, geen 
corona krijgt, gestoken wordt door een 

ziekmakende mug of een zonnesteek oploopt. 
Gezondheid gaat meestal over de biologische 
kijk van ‘niet ziek zijn’ of het ‘weer gezond 
of beter maken’. Maar gezondheid kan ook 
vanuit een brede, psychologische of spirituele 
benadering bekeken worden. Dan hebben we 
het over je gezond en geestelijk goed voélen, 
vertrouwen hebben in de toekomst, kunnen 
genieten van allerlei dingen in het leven en 
gezonde, prettige relaties kunnen onderhouden 
met anderen. 

Denk hierbij ook aan dat je kunt wonen, spelen, 
bewegen, eten, leren, werken en recreëren in 
een gezonde, schone, vertrouwde omgeving. 
Met mensen die er voor elkaar zijn. Met goede 
voorzieningen zoals een welkome huisartsen-
praktijk, toegankelijke ondersteuning voor zorg 
en welzijn, geestelijke en fysieke gezondheids-
diensten, geloofshuizen, clubs en verenigingen 

dichtbij. Een omgeving waarin mensen voelen 
dat ze er gewoon mogen zijn en tijdig kunnen 
terugvallen op anderen. 

Van betekenis zijn
Mensen die langdurig niet mee kunnen doen 
in de samenleving lopen een verhoogd risico 
op fysieke en geestelijke pijn. Je waardevol 
voelen is immers een belangrijk element om 
je gezond te voelen. Van betekenis zijn geeft 
het leven ‘schwung’, zelfvertrouwen, zingeving. 
Het zet een motor in mensen aan om iets te 
ondernemen. Vaak met of tussen anderen. Het 
geeft kansen voor samen spelen, ondernemen, 
lachen en huilen. Het geeft kansen om je mens 
tussen de mensen te voelen met alle ups en 
downs.  Het maakt je veerkrachtig om beter 
met tegenslagen in het leven om te gaan. 

Brede blik op gezondheid
Positieve gezondheid is een benadering die 
staat voor een dergelijke brede kijk op gezond-
heid. Het gaat hierbij om het vermogen van 

Gezond op reis

Gezondheid is een groot goed. Sommige (jonge) mensen kampen kort - of langdurig met 
kwalen en ziektes die niet zomaar te genezen zijn. En die vaak te maken hebben met 
stress, pech onderweg of trauma’s uit het verleden. En dat kan het levensgeluk ernstig in 
de weg zitten. Maar gaat gezondheid vooral over ‘afwezigheid van ziekte?’

‘Een gezonde samenleving is een 
samenleving waar we allemaal 
onderdeel van uitmaken en waarin  
we allemaal het gevoel moeten hebben 
en krijgen dat we erbij horen.’ 

Chantal Walg 
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mensen om met fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen in het leven om te gaan en zo veel 
mogelijk hun eigen regie te voeren. De bena-
dering helpt mensen om zich minder ziek te 
voélen door te leren omgaan met de nieuwe si-
tuatie op een manier die bij hen past en werkt 
in die zin dus preventief. Deze benadering kan 
ons als professionals helpen om niet alleen 
vanuit problemen te werken, maar vanuit het 
versterken van een gezonde levensstijl en 
gezond gedrag voor een gezond leven in de 
breedste zin van het woord.*

Positieve gezondheid
Machteld Huber is grondlegger van deze 
benadering: ‘Mijn ambitie was en is om de zorg 
te verbreden, om gezondheidsvraagstukken 
minder medisch aan te vliegen. Gezondheid 
gaat in mijn ogen niet over de afwezigheid van 
ziekte, maar over veerkracht en aanpassings-
vermogen. Artsen hebben een medische blik 
op gezondheid; bij patiënten en burgers gaat 
gezondheid over het hele leven. Heel breed 
dus. Dan is de vraag: wat is voor u belangrijk, 
waar hoopt u op en wat kan u daarbij helpen? 
Een ander gesprek over gezondheid en leven 
krijg je dan!’*

Wat kan positieve gezondheid brengen?* 
1. Meer gezondheid en welzijn
2. Beheersing zorgkosten
3. Betere samenwerking en afstemming
4. Meer werkplezier
5. Betrokken burgers bij beslissingen. 

Over corona
Corona ligt nog steeds niet achter ons en zal 
wellicht een onderdeel blijven van ons leven. 
Als de coronacrisis ons iets geleerd heeft, dan 
is het wel dat onder druk alles vloeibaar wordt. 
Wat het effect van de eerste lockdowns op 
gezinnen heeft gehad weten we nog niet pre-

‘Verder kijken dan 
het pilletje tegen 
de kwaal.’ 
Machteld Huber

‘Ik merkte dat als je juist niet samen 
in een kamer zit, maar als iemand 
gewoon in zijn eigen omgeving is, 
en kan praten op een plek die voor 
hem of haar vertrouwd is, dat dat 
juist hele open gesprekken gaf. 
Waarbij ze ook wel dingen durfden 
te vertellen die ze eerder in de 
face-to-face-gesprekken nog niet 
hadden verteld.’ 

Professional over werken tijdens corona

De Tijdelijk Werkgroep 
Sociale Impact van het 
Coronavirus is opgericht 
om vanuit lokale kennis en 
ervaringsdeskundigheid en 
wetenschappelijke inzichten 
op korte termijn het kabinet 
en het lokaal bestuur te 
voeden. De werkgroep belicht 
drie inzichten die zij van 
belang acht bij de verdere 
besluitvorming over de 
routekaart naar herstel van 
deze crisis.

https://tinyurl.com/3en289se
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Gezond op reis

Richtingaanw
ijzers

We hebben aandacht 
voor hoe mensen op 
hun eigen wijze van 

betekenis kunnen zijn, 
voor henzelf en voor 

hun omgeving. 
(BF 2,4) 

We werken aan onze 
eigen gezonde levens-
stijl die ons veerkrach-
tig houdt in het soms 

zware werk. 
(B 5)

We stimuleren of sluiten 
aan bij initiatieven in een 
wijk, dorp of stad die een 
brede kijk op gezondheid 

in de praktijk brengen. 
(BF 1,2 4)

Vanuit een brede blik 
op gezondheid trekken 
we samen op en leren 
we hoe we veerkracht 

van jongeren, gezinnen 
en onszelf kunnen 

versterken. 
(BF 5)

VoorZorg is een opvoed-, 
leefstijl-, gezondheids- en 
ontwikkelingsprogramma, 
gericht op vrouwen 
die zwanger zijn en te 
maken hebben met een 
opeenstapeling van  
problemen.

cies bij het uitkomen van deze reisgids. Er zijn 
berichten dat er een toename was van huiselijk 
geweld maar of dat werkelijk zo is wordt nog 
onderzocht. 

Je kunt er wel van uitgaan dat tijdens de 
lockdowns veel gezinnen in lastige situaties 
verkeerden met veel stress. Vooral waar 
mensen in kleine woningen op elkaars lip 
zaten. Kinderen en jongeren gingen niet naar 
school, stage, werk of naar hun club, werkende 
ouders werkten vanuit huis en werden geacht 
daarnaast thuisonderwijs te geven. Daardoor 
ontstond extra druk op relaties tussen kinde-
ren, jongeren en hun ouders en tussen partners 
onderling. 

Vooral jongeren hadden en hebben het vaak 
nog steeds zwaar. Wachtlijsten voor jeugd-
zorg en ggz zijn langer geworden. Het is van 
belang stil te staan bij de reden waarom jonge 
mensen hulp vragen. Als het wegvallen van 
bekende structuren en vertrouwde verbinding 
leidt tot een ‘hulpvraag’ zouden we daar waar 
het kan, jongeren kunnen helpen en stimuleren 
hier iets voor in de plaats te zetten zodat het 
gewone leven enigszins hersteld kan worden 
voordat we specialistische hulp bieden.

Daarnaast laten ervaring en onderzoeken ook 
een hoopvol beeld zien: veruit de meeste kin-
deren en jongeren hebben normaal gereageerd 
op een abnormale situatie waarin zekerheden, 
structuren en gewoonten wegvielen. Kinderen 

en jongeren laten zien dat zij vrij gemakkelijk 
het leven weer oppakken. Deze veerkracht 
ervaren en benutten om te herstellen wat 
is weggevallen, leidt tot de ervaring dat een 
ongewone situatie ons nieuwe vaardigheden 
leert. Dat we ons leven weer kunnen oppakken 
en opbouwen. 

Dit is een waardevolle ervaring voor de toe-
komst. Een toekomst waar mensen meer kun-
nen vertrouwen op hun eigen (samen-) kracht 
en mogelijkheden. Je zou dat ‘zelfredzaam’ 
kunnen noemen. Het is dan wel van belang 
om niet in je oude gewoonten te schieten van 
oplossen en opruimen, maar juist het proces 
van leren en veerkracht te stimuleren. Zie ook 
Deel 1 ABC basisbehoeften. 

Hoe de toekomst eruit gaat zien, weten we 
niet. Ook dat is een door de crisis geleerde les. 
De aanpak van de coronacrisis was en is een 
oefening in onzekerheid. Een onzekerheid die 
misschien wel permanent is. Het vraagt ons 
ook om transformatie in de jeugdzorg niet te 
zien als een proces met een duidelijk begin 
en einde, maar als een permanent proces van 
meebewegen met een wereld die onvoorspel-
baar en altijd in beweging is. 

De gemeente Deventer werkt 
aan een beweging van ziekte en 
zorg (ZZ) naar gezondheid en 
gedrag (GG). Kijk in het filmpje 
hoe dat in Deventer werkt.

‘Voor sommige 
kinderen was school 
een bron van steun, 
en nam de stress 
tijdens de lockdown 
erg toe, verergerden 
de klachten. Dan ben 
je dus inderdaad vooral 
bezig met stabiliseren.’ 

Professional over werken 
tijdens corona

www.ncj.nl/voorzorg
https://vimeo.com/244790505
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Basisrechten
De basisrechten van mensen zijn door de 
Verenigde Naties (VN) geregeld in de Univer-
sele Verklaring van de Rechten van de Mens 
(UVRM)*, waar bijna alle landen in de wereld 
zich aan verbonden hebben. Vanuit dit verdrag 
zijn voor bepaalde groepen, zoals vrouwen, 
mensen met een beperking en kinderen, men-
senrechten uitgewerkt in specifieke verdragen. 
Op onze reis is met name het Kinderrechten-
verdrag een belangrijk kompas.

Kinderrechten
Iedereen vindt dat kinderen in een veilige en 
vertrouwde omgeving moeten kunnen op-
groeien tot volwaardige, veerkrachtige mede-
burgers. Kinderen zijn nog in ontwikkeling en 
afhankelijk van de liefde, aandacht en zorg 
van volwassenen. Ze zijn kwetsbaar wanneer 
de volwassenen hen niet kunnen beschermen 
tegen misbruik, uitbuiting, verwaarlozing en 
mishandeling. Of wanneer ze niet de kansen 

krijgen die anderen, zonder veel tegenslag, wél 
krijgen. Daarom zijn de kinderrechten in 1989 
vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag.*

De 54 artikelen van het Kinderrechtenverdrag 
gaan over alles waar een kind, van 0 tot 18 
jaar, mee te maken kan krijgen. Ze gaan over 
school, spelen, wonen, gezondheid, geloof, ou-
ders en vrienden. Maar ook over bijvoorbeeld 
kindermishandeling, kinderarbeid, oorlog en 
scheiding van ouders. Nederland ratificeerde 
dit verdrag in 1995. Daarmee verplicht Neder-
land zich om haar wet- en regelgeving hiermee 
in lijn te brengen. 

Deze kinderrechten zouden iedereen een 
spiegel voor moeten houden: zó hebben we 
het afgesproken om dat samen te doen in 
Nederland! Zeker als het minder goed gaat 
met kinderen en jongeren is het belangrijk hun 
rechten als uitgangspunt van beleid en praktijk 
te nemen. Elke 4 tot 6 jaar verschijnt er een 

Rechten voor 
op reis

Als je op reis bent is het goed om te weten wat je rechten en plichten zijn in het land 
waar je naartoe gaat. Dat geldt ook voor onze ongewone reis. Rechten en plichten zijn 
vastgelegd in verdragen, wetten, verordeningen. Ze kunnen ons mogelijkheden bieden en 
houvast geven. Maar ze kunnen tijdens onze reis ook belemmerend werken. Zeker als in 
de uitvoering gewerkt wordt naar de letter van de wet in plaats van naar de geest van wet. 

‘Wat hoort werkt niet, maar wat werkt 
hoort niet. Een dilemma waarvoor we 
in het sociaal domein regelmatig staan. 
Houvast aan regels betekent niet altijd 
het goede doen. Om het beste in mensen 
naar boven te halen is lenigheid nodig.’ 

Ruud van de Tillaar 
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rapportage over de stand van zaken met de 
uitvoering van dit verdrag. De meest recente 
rapportage laat zien dat er nog veel te verbete-
ren valt.*

VN-verdrag handicap
Een ander belangrijke uitwerking van de 
Universele Verklaring van de Rechten van 
Mens (UVRM) is het VN Verdrag Handicap*. 
Een verdrag dat zich richt op de rechten van 
mensen met een beperking. In 2006 is dit 
verdrag door de VN opgesteld en in 2016 door 
Nederland geratificeerd. Door specifieke aan-
dacht te geven aan de positie van mensen die 
slechtziend, blind of doof zijn, een lichamelijke 
of verstandelijke beperking hebben of kampen 
met psychische problemen, hoopt het verdrag 
hun positie te verbeteren. Bijvoorbeeld door het 
recht op zeggenschap, om zelfstandig te kun-
nen wonen, naar school te gaan, het openbaar 
vervoer te gebruiken of werk te hebben. En ook 
het recht om daarbij ondersteund te worden 
zodat mensen met een beperking een gewoon 
leven kunnen leiden, net als anderen zonder 
beperking. 

Gemeenten hebben de verplichting om met in-
woners een lokale inclusie agenda op te stellen 
om zo uitvoering aan dit verdrag te geven.*

Rechten volgens Jeugdwet en Wmo
Gemeenten zijn uitvoerders van het beleid 
van de overheid. Zij voeren de wet- en regelge-
ving uit binnen dit beleid. Daarnaast hebben 
gemeenten eigen taken en verantwoordelijk-
heden. Wetgeving die voor jeugd en gezinnen 
relevant is bestaat uit de Jeugdwet en de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar 
ook de Wet kinderopvang, de Wet op het primair 
onderwijs en Wet passend onderwijs zijn rele-
vant.

Voor deze reisgids is de Jeugdwet natuurlijk 
van het allergrootste belang. De opdracht in de 
Jeugdwet past verrassend goed bij het verster-
ken van het gewone leven. Het gaat daarbij om 
de volgende zaken:
•• Het bevorderen van de opvoedvaardigheden 

van de ouders en de sociale omgeving.
•• Het inschakelen, herstellen en versterken 

van het probleemoplossend vermogen van 
kinderen en jongeren, hun ouders en sociale 
omgeving.

•• Het versterken van het opvoedkundige 
klimaat in wijken, buurten, scholen, kinderop-
vang en peuterspeelzalen.

•• Effectieve en efficiënte samenwerking rond 
gezinnen.

•• Preventie en vroegsignalering van en het 
tijdig bieden van de juiste hulp op maat bij 
opgroei- en opvoedingsproblemen, psychi-
sche problemen en stoornissen.

Ook in de Wmo zien we opdrachten terug die 
het gewone leven versterken: 
•• Bevorderen van de sociale samenhang, de 

mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegan-
kelijkheid van voorzieningen, diensten en 
ruimten voor mensen met een beperking, de 
veiligheid en leefbaarheid in de gemeente en 
het voorkomen en bestrijden van huiselijk 
geweld;

•• Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de 
participatie van personen met een beperking 
of met chronische psychische of psychoso-
ciale problemen zoveel mogelijk in de eigen 
leefomgeving; bieden van beschermd wonen 
en opvang.

Valkuilen
Wet- en regelgeving leiden in de uitvoering vaak 
tot het strikt toepassen van de regels. Terwijl 

achter elke wet een gedachte zit waarom deze 
regels nodig zijn, de geest van de wet. Die 
gedachte moet in het oog worden gehouden bij 
de uitvoering. Als de letter van de wet voorrang 
krijgt op de geest van de wet ontstaat er onno-
dige bureaucratie die het gewone leven van kin-
deren en gezinnen niet versterkt, integendeel. 
De letter van de wet is vaak niet toegesneden 
op de persoonlijke situatie en omstandighe-
den van het kind of gezin met als gevolg dat 
er oneerlijkheid ontstaat en de uitkomst niet 
altijd redelijk of billijk is. Daarom is het altijd 
nodig om je af te vragen: waarom doen we de 
dingen zoals we ze doen en hoe kunnen we in 
dit specifieke geval doen wat nodig is? Wat is 
rechtvaardig in plaats van wat is rechtmatig? 
Het getuigt van professionaliteit als je meer 
naar de geest van de wet durft te kijken.

Piet Hein Donner betoogde in 2016 al dat ge-
meenten in hun criteria een beweging moeten 
maken van ‘gelijkheid’ naar ‘ieder het zijne’. 
Daarvoor moeten we vanzelfsprekendheden 
loslaten en handelen in de geest van de wet. 
Het past bij de transformatie waarbij we oog 
hebben voor de persoon en de context. Met 
onderscheid naar behoefte, mogelijkheden en 
omstandigheden.*

‘Elk kind heeft  
recht op respect  
voor zijn fouten.’ 
Janusz Korczak

Het College voor de Rechten 
van de Mens zorgt ervoor 
dat de mensenrechten 
onder de aandacht bij alle 
Nederlanders blijft.  

De Kinderombudsman ziet 
erop toe dat de rechten van 
kinderen niet geschonden 
worden.

Bij Zet een streep door 
discriminatie worden 
mensen ondersteund om 
meldingen te doen over 
discriminatie. 

www.discriminatie.nl
www.mensenrechten.nl
www.dekinderombudsman.nl
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Aan de andere kant van rechten staan plichten, 
zowel voor de overheid, organisaties, bedrijven 
als voor inwoners. Veel inwoners weten goed 
wat hun rechten zijn en laten zich niet gemak-
kelijk afschepen wanneer niet aan die rechten 
wordt voldaan. En gelijk hebben ze. Maar soms 
eisen mensen dingen die niet hun gewone 
leven versterken, maar juist hun afhankelijk-
heid van de overheid. Naast iemands rechten 
zal er altijd gekeken moeten worden naar wat 
mensen zelf kunnen bijdragen aan de samen-
leving en hoe ze hun eigen leven op de rails 
kunnen brengen en houden. Dan krijgen men-
sen datgene wat werkelijk nodig is en stappen 
niet tegelijkertijd in de valkuil van ‘aangeleerde 
hulpeloosheid’.  

Overheid als rolmodel
De overheid zou hierin een voorbeeldrol moe-
ten vervullen wat ze helaas niet altijd doet. De 
overheid wil dat de inwoners aan hun rechten 
en plichten voldoen maar laat hen zelf soms 
ernstig in de kou staan. De toeslagenaffaire is 
een voorbeeld hoe een overheid ingrijpt in het 
privéleven van mensen door onnodige bureau-
cratie. Mensen worden verplicht om aan onmo-
gelijke eisen te voldoen, terwijl de overheid zelf 
de belangrijkste plicht om een betrouwbare 
samenleving te realiseren, niet nakomt. Het 

is niet voor niets dat de overheid momenteel 
door veel mensen gewantrouwd wordt. 
Voor ons als professional betekent dit, zeker 
wanneer inwoners ons als ‘overheid’ beschou-
wen, dat we leren balanceren tussen wat 
rechtmatig en wat rechtvaardig is. Willen we 
het gewone leven versterken van mensen die 
we ondersteunen, dan moeten we alert zijn op 
zowel de rechten als plichten van niet alleen 
mensen die we begeleiden, maar ook die van 
de overheid, waaronder soms wijzelf. 

Richtingaanw
ijzers

We handelen in de 
geest van de wet en 

kunnen uitleggen waar-
om we dat doen. 

(BF 1)

We nemen de 
uitgangspunten van het 
Kinderrechtenverdrag en 

VN-verdrag Handicap 
als leidraad.  

(BF 1,3)

We komen op voor 
de belangen en 

rechten van kinde-
ren en ouders. 

(BF 1, BF 3) 

We zijn alert op de 
plichten die we allemaal 

hebben als overheid, 
organisaties, bedrijven en 
medeburgers om rechten 

na te komen. 
(BF 1,3,4)

We zijn goed op de hoogte 
van (of weten informatie te 

vinden over) rechten van  
kinderen en ouders op alle 
domeinen: zorg, onderwijs, 

geloof, handicap, arbeid,  
huisvesting, financiën, be-

scherming, verblijf etc. 
(BF 1-5)

‘Wetten en regels ontstaan 
altijd vanuit een filosofie of een 
gedachte. En die gedachte, de 
geest van de wet, is waar het om 
draait. Verlies je de geest van 
de wet uit het oog, dan grijpen 
pennenlikkers de macht, en 
creativiteit wordt in de kiem 
gesmoord.’ 
De moeiteloze manager 

Er zijn verschillende organisaties, 
websites en meldpunten die zich 
bezighouden met kinderrechten.
Denk aan Art. 1, hét landelijk 
kenniscentrum op het gebied van 
het voorkomen en bestrijden van 
discriminatie op alle gronden.

Kijk het algemene 
filmpje over 
kinderrechten.

Defence for Children (DFC) 
maakt zich onder meer sterk 
voor kinderen die slachtoffer zijn 
van mishandeling, misbruik of 
verwaarlozing. Daarnaast werkt 
DFC aan het uitvoeren van het 
recht op inclusief onderwijs. 

https://tinyurl.com/43tanjr4
www.kinderrechten.nl
http://www.art1.nl
www.defenceforchildren.nl
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De evaluatie van de Jeugdwet in 2018 
bracht in beeld waarom het zo moei-
zaam verloopt om een sterke sociale 

basis* voor elkaar te krijgen. De conclusie is 
dat er meer aandacht nodig is voor preventie 
en transformatie. Gemeenten hebben ook de 
(wettelijke) verantwoordelijkheid om hiermee 
aan de slag te gaan maar het ontbreekt nog 
aan samenhang en ambitie. Bovendien zou-
den de al bestaande middelen breder kunnen 
worden ingezet. Gemeenten zijn niet de ‘op-
drachtgevers voor preventie’ maar zijn spin  
in het web en verbinden de partners. Daar-
naast kunnen ze maatwerk mogelijk maken 
zonder dat professionals vastlopen in de 
bureaucratie van de verschillende afdelingen. 
Gemeenten hebben ook een rol bij het bevor-
deren en aanmoedigen van nieuwe (burger)
initiatieven.

Brede Blik op 
Preventie

Laten we eens met een brede blik naar preventie kijken. Niet als het ‘voorkomen van 
ongeluk’, maar als het ‘bouwen aan een welkome samenleving’. Een sterke sociale basis 
werkt preventief. Het geeft mensen een vangnet, een springplank en de nodige veer-
kracht om met tegenslag om te kunnen gaan. 

‘Whatever 
the problem, 
community is  
the answer.’

Margaret Wheatly

‘Samenlevingsopbouw is terug 
van weggeweest. Na jaren 
van samenlevingsafbouw 
is er opnieuw een breed 
gevoelde urgentie om 
aandacht te besteden aan 
samenlevingsopbouw.’
Lees het artikel van Radboud 
Engbersen, Movisie.  

https://tinyurl.com/3p2cajdt
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Alles is met alles verbonden
Transformatie gaat over verandering in hou-
ding en gedrag. Het gaat om een fundamenteel 
andere manier van kijken. 

Als je anders naar preventie kijkt, zie je dat 
preventie geen doel op zich is en ook geen in 
te zetten ‘middel’ om problemen te voorkomen. 
Kijk je met een brede blik dan blijkt alles met 
alles verbonden. Draai je aan een knop om 
scholen voor elk kind toegankelijk te maken 
(domein onderwijs) dan is de kans groot dat 
er ook iets gebeurt met de eenzaamheid van 
sommige kinderen (domein zorg en welzijn). 
En wordt het waarschijnlijk dat een ouder weer 
aan het werk gaat (domein werk en inkomen) 
omdat hij of zij nu meer ruimte en tijd krijgt, 
wat weer goed is voor het gevoel van eigen-
waarde. 

Dit is de essentie van transformatie: niet 
alleen een transitie of verandering maar een 
bewust en onbewust proces waarbij zowel 
het systeem als ook de mensen daarin zich 
fundamenteel anders gaan gedragen en levens 
versterkt worden. 

Er voor elkaar zijn
Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Buren die 
elkaar advies geven kunnen problemen voor-
komen. Deelname aan het verenigingsleven 
zorgt ervoor dat inwoners actiever en gezonder 
worden. Dankzij de maatschappelijke betrok-
kenheid van werkgevers zorgen ze ervoor dat 
hun werknemers vroegtijdig adviezen krijgen 
om schulden te voorkomen. Het zijn voorbeel-
den van een ‘community’ waarin mensen er 
voor elkaar zijn zonder bemoeizucht, maar wel 
met een blik op de toekomst. Ook algemene 
voorzieningen zoals welzijn, onderwijs en 
jeugdgezondheid kunnen door hun nabijheid 
en toegankelijkheid problemen voorkomen 
en tegelijkertijd bouwen aan een gezonde 
samenleving. Professionals hebben dan de 
mogelijkheid om lichtere ondersteuning in te 
zetten bijvoorbeeld met jongerenwerkers of in 
samenwerking met woningcorporaties of het 

Reistip
Vraag je af: ‘Wat is de actie die de 
minst schadelijke gevolgen heeft 
voor het gewone leven en de gewone 
verlangens van mensen?’

Bij de Collectieve Aanpak in 
Utrecht maakt men gebruik 
van de eigen kracht en kennis 
van jongeren en ouders bij 
opvoedvraagstukken. Hierbij 
ondersteunen jongeren en 
ouders elkaar waar mogelijk. Een 
collectieve aanpak betekent hier 
geen groepsgericht aanbod.  

https://tinyurl.com/vr8r7bc3
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Richtingaanw
ijzers

We moedigen 
saamhorigheid aan en 

bestrijden discrimi-
natie, stigmatisering 

of andere vormen van 
buitensluiting. 

(BF 1, 4)

Door goede samenwerking 
met de partners in de wijk 

weten we snel wat er speelt 
en betrekken we inwoners 
en de partners effectief bij 
voor inwoners gewenste of 

ongewenste situaties. 
(BF 1-5)

We zijn aanwezig, 
alert en toeganke-

lijk in de buurt.
(BF 2)

We moedigen inwoners 
aan om betrokken te zijn 
bij buurtgenoten en het 
versterken en verfraaien 

van hun eigen buurt. 
(BF 1-4)

We werken nauw samen 
met inwoners, de plaat-
selijke voorzieningen, 

bedrijven, geloofshuizen 
en instanties aan een 

veilige, zorgzame, groene 
en welkome buurt. 

(BF 1-4)

Metafoor: de ijsbreker

De ijsbreker is een schip dat het ijs 
breekt om de vaargeul vrij te maken 
voor andere schepen. Een ijsbreker komt 
beslagen ten ijs en weet wat er te doen 
staat. Belangrijk doel van de ijsbreker 
is dat schepen de vaart erin kunnen 
houden op weg naar hun bestem-
ming. Geen schip mag in de kou 
blijven staan! 

Child Friendly Cities NL heeft het 
initiatief genomen om te werken 
aan een meer kindvriendelijke 
omgeving. 

Daartoe hebben zij een beweging 
van Preventie naar Potentie in 
het leven geroepen, omdat ook zij 
urgentie ervaren bij het creëren 
van een fundamenteel andere 
manier van denken en handelen. 

lokale team. Maar ook kunnen ze inwoners 
aanmoedigen om hun eigen leefomgeving te 
versterken. 

Weten wat er speelt
Oplossingen liggen vaak in andere domeinen 
dan waar het probleem gesignaleerd wordt. 
Denk aan een jongere met schulden vanwege 

een niet betaalde boete waardoor hij de huur 
niet meer kan betalen, zijn huis kwijtraakt en 
in de GGZ terechtkomt. De woningcorporatie 
kan al snel zien dat er financiële problemen 
ontstaan en dat kan, zoals in het geval van 
deze jongen, een goede indicator zijn voor de 
geestelijke gezondheid. Deze manier van breed 
naar preventie kijken voorkomt een hele hoop 
gedoe.

Preventie met een brede blik betekent dat we 
weten wat er zoal speelt in de samenleving, 
wat met elkaar samenhangt, wat er tussen 
mensen onderling gebeurt, wat wij als profes-
sionals niet (meer) hoeven te doen en welke 
mensen soms juist wel of juist niet betrokken 
kunnen worden. Een puzzel die het onderzoe-
ken en leggen waard is. En wij zijn één van de 
puzzelstukjes. 

De Presentiebenadering* gebruikt 
elementen die het gewone leven 
versterken zoals:
•  Je werkt vanuit de relatie. 
•  Je kijkt zo open en onbevangen 

mogelijk naar de ander. 
•  Je sluit aan bij en stemt af op wat 

de ander aandraagt en wat hem of 
haar bezig blijkt te houden. 

•  Je past je tempo aan dat van de 
ander aan. 

•  Je werkt niet uitsluitend op je 
routine

•  Je bent niet ‘verkokerd’. 
•  Je neemt geen afstand van het 

onverbeterlijke bij de ander. 
•  Je verlaat de ander niet. 

Kijk dit filmpje waar in 10 
minuten de presentiebenadering 
wordt uitgelegd door Prof. 
Andries Baart.

‘Overvloed is 
geen situatie, het 
is een houding.’ 
Alan Cohen 

www.childfriendlycities.org
https://tinyurl.com/mna8h6er
https://tinyurl.com/2kcmxwaf
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Wat kinderen kan 
hinderen of helpen

BF1. Veilige leefomgeving

Regel van de wet                             Geest van de wet

Van vangnet naar vangnet   Van vangnet naar springplank 

Veiligheid in procedures Veiligheid in vertrouwde volwassenen 

Praten over kinderen en ouders Praten met kinderen en ouders    

Institutionaliseren Het gewone leven versterken

Hiërarchisch organiseren Samen optrekken

Regie bij professionals Recht op zeggenschap

BF2. Tijdig signaleren van de vraag

Het probleem zit vooral in het kind Het probleem zit vooral in de context 

Speciale behoeftes zijn leidend             Universele behoeftes zijn leidend 

Focus op risico’s en gebreken Focus op kansen en kwaliteiten

Doorverwijzen, op- en afschalen Luisteren en in verbinding blijven 

Specialistische aanpak       ‘Voor de hand liggende’ aanpak 

Klachten Complimenten

Op eigen kracht In je eigen kracht

BF3. Vindbare en toegankelijke hulp

Toegang tot zorg Toegang tot de samenleving 

Speciale voorzieningen voor doelgroepen,  
vaak ver weg

Basisvoorzieningen voor alle kinderen en 
ouders dichtbij huis

Vast, lineair behandelplan Flexibel toekomstplan 

Cliënt met een label Kind, ouders en families met  
toekomstdromen

Exclusie, er alleen voor staan            Inclusie, samen met het netwerk ervoor gaan

Gelijkheid en rechtmatigheid Gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid

Vragen die hulpverleners in beweging brengen Vragen die mensen in beweging brengen

BF4. Handelen met een brede blik

Verkokerde praktijken en hokjesgeest Inclusieve praktijken en open geest

Probleem oplossen voor enkelen Hindernissen weghalen voor iedereen

Participatie Co-creatie

Uitgaan van schaarste Uitgaan van overvloed en potenties

Doelgroep georiënteerd Community georiënteerd

Clientrol Gewaardeerde rol

Complexe casus, ‘casuïstiek’ Complexe context, ‘kwestuïstiek’
    

                   

                       

BF5. Leren en verbeteren

Expert van de zorg ‘Expert’ van het gewone leven

Controle en starheid Doen wat nodig is 

Schadelijke en belemmerende aannames Veilige en open aannames

Systeemwereld en jargon Leefwereld en taal van het gewone leven 

Geen fouten maken Leren door pionieren 

Hinderpaal Oplaadpaal

Het wiel opnieuw uitvinden Leren van en met elkaar
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Een brede blik op zorg en ondersteuning 
van professionals en gemeenten is 
daarbij nodig. We zien vaak dat risico-

factoren beschouwd worden als een individueel 
probleem dat we snel moeten oplossen. En 
vaak niet gezien worden als een collectieve 
kwestie. Risicofactoren om buitengesloten te 
raken zijn bijvoorbeeld: werk verliezen, geen of 
slecht onderwijs krijgen, geen vaste woonplek 
hebben, een handicap hebben of (mentale) 
ziekte, geen verblijfsvergunning krijgen of in 
afwachting ervan zijn, slechte relaties hebben, 
de taal of cultuur niet kennen. De gevolgen 
kunnen groot zijn: armoede, eenzaamheid, ver-
slaving, radicalisering, polarisering, discrimina-
tie, mentale ziekte, indoctrinatie, vechtschei-
ding, stigmatisering, pesten, geweld, misbruik. 
Allemaal zaken die elkaar ook nog ’s kunnen 
beïnvloeden en versterken.

Mogelijke collectieve kwesties die 
aangepakt dienen te worden

Armoede
Armoede veroorzaakt veel stress. Aan primaire 
behoeften zoals een dak boven je hoofd, eten, 
talentontwikkeling en scholing wordt niet, of 
niet helemaal, voldaan. Mensen leven soms 

noodgewongen langdurig in de overlevings-
stand.

Schooluitval 
Kinderen en jongeren die niet meer welkom zijn 
op hun school raken afgesloten van kansen die 
andere kinderen wél krijgen. Denk aan samen 
leren op de lagere school, samen opgroeien 
in de buurt en samen naar vervolgonderwijs. 
We sturen bijvoorbeeld steeds meer kinderen 
naar zorgboerderijen terwijl ze op een school 
horen. Ook voor ouders kan dit vervelend zijn. 
Zij missen dan de kansen om andere ouders te 
ontmoeten op het schoolplein en deel te zijn 
van een gewone leergemeenschap.
 
Sociale media 
Jonge mensen zijn dagelijks intensief bezig 
met sociale media, van leuk tot niet leuk, van 
onschuldig, handig en leerzaam tot gevaarlijk. 
Kinderen, jongeren, opvoeders en professio-
nals kunnen profiteren van de positieve kanten. 

Risicofactoren voor 
buitensluiting 

Je gaat op reis en hoopt dat je zo min mogelijk tegenslag krijgt. Je wilt niet het risico 
lopen ergens vast te komen zitten waar je niet wilt zijn. Je zit niet te wachten op nood-
weer, een zoveelste virus uitbraak, een aardbeving of bosbranden. Dat je ziek wordt of 
bestolen. Onder risicofactoren verstaan we in deze gids alle factoren waarbij de kans 
groot is dat mensen kortstondig of langdurig vastlopen of buitengesloten raken van de 
samenleving. Dit vraagt om een collectieve aanpak die veel individuele narigheid kan 
voorkomen. 

‘Als je met een 10-0 achterstand begint, is 
hogerop komen in de maatschappij geen 
klim op een ladder, dat is bullshit. Het is 
een tunnel, waarin je gewoon moet blijven 
kruipen, zonder dat je weet waarheen je gaat.’ 

Tim ’S Jongers

Het doel van de aanpak Met 
Andere Ogen is het versterken 
van de samenwerking tussen 
onderwijs, zorg en jeugd zodat 
kinderen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. 

www.aanpakmetandereogen.nl
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Maar intussen nooit de negatieve gevolgen 
onderschatten van sexting, foute rolmodellen, 
online pesten en het verslavende aspect van 
veel bezig zijn met je mobieltje voor goedkeu-
ring (likes) of angst om iets te missen, FOMO: 
fear of missing out. 

Discriminatie 
We discrimineren soms bewust, soms onbe-
wust wie er wel en niet mee mogen doen. We 
discrimineren onder meer op achternaam, 
geaardheid, label, leeftijd, opvatting, afkomst, 
huidskleur, geloof of sekse. Onbekend maakt 
onbemind. Het zet aan tot lage verwachtingen 
op scholen en in de gemeenschap. Daardoor 
ligt buitensluiting op de loer.

Alleen opvoeden 
It takes a village to raise a child, maar waar 
is de village?. Veel ouders staan alleen voor 
de opvoeding van hun kind(eren) en als alle 
omstandigheden meewerken is dat al een hele 
kluif. Maar zodra er een schakel ontbreekt, 
bijvoorbeeld een fijn netwerk, een rustige wijk, 
een goede school, een opbouwende relatie 
met de partner of een betrouwbare familie, dan 
kunnen dingen snel fout gaan. Zolang ouders 
er alleen voor staan en niet de kennis of veer-
kracht hebben om hun kinderen dié opvoeding 

te geven die ze wensen lopen ze het risico als 
ouders en als gezin buitengesloten te raken. 

Een andere blik op nijpende kwesties
Voor bovenstaande en alle andere collectie-
ve kwesties die we als samenleving moeten 
aanpakken geldt ook een andere kant. Hoe 
vaak vernemen we niet dat juist tegenslag 
ervoor heeft gezorgd dat mensen jaren later 
vechtlust hebben ontwikkeld, hard hebben 
leren werken, mededogen hebben gekregen, 
vrienden voor het leven hebben gemaakt die in 
eenzelfde situatie zaten en juist krachtiger zijn 
geworden! Natuurlijk is het niet aan ons om 
te bepalen wat ‘leerzaam is voor later’. Maar 
het relativeert wel onze rol. We kunnen niet 
álles oplossen en een mens kan soms wel wat 
tegenslag hebben. We mogen vertrouwen in 
de veerkracht van velen. Maar we kunnen onze 
ogen niet sluiten voor kinderen en jongeren die 
in een situatie gekomen zijn die hen voor het 
leven kan tekenen en verscheuren.  

Reistip
Wees alert dat kinderen en 
ouders soms sociaal wenselijke 
antwoorden geven omdat ze in een 
afhankelijkheidspositie zitten.

Richtingaanw
ijzers

We onderzoeken welke 
risicofactoren er zijn 

waardoor mensen vast-
lopen of buitengesloten 
kunnen raken van hun 

omgeving. 
(BF 1, 2)

We onderzoeken 
of de risicofactoren bij 

het ene kind of gezin ook 
spelen voor anderen en of 
dit een vraagstuk is voor 

de buurt of de samen- 
leving. 

(BF 2,5)

We kaarten de vraag-
stukken aan bij inwoners, 

buurten, instanties en 
overheden. We pakken ze 
waar mogelijk samen op. 

(BF 1-5)

We organiseren  
wanneer nodig een  

(tijdelijk) vangnet en ver-
geten niet om tegelijker-
tijd aan een springplank 
naar de samenleving te  

werken. 
(BF 3,4)

Metafoor: de stiltecoupé

De stiltecoupé heeft een collectief vraagstuk 
opgelost: hoe kan iedereen die dat wil rustig 
reizen en werken in de trein? De stiltecou-
pé is geliefd bij iedereen die meer stilte wil. 
En niemand hoeft een label te overhandigen 
waaruit bijvoorbeeld blijkt dat je snel overprik-
keld bent. Stel je voor: de burn-out coupé of de 
autistencoupé. Veel mensen zouden beledigd 
zijn en zich gestigmatiseerd voelen. Daarente-
gen is de stiltecoupé er voor iedereen zonder 
dat je je buitengesloten hoeft te voelen. 

‘Ons studiesteunpunt is een uitkomst. 
Het doel is te voorkomen dat leerlingen 
vastlopen in hun schoolwerk of dat hun 
welbevinden in het gedrang komt. Ook 
willen we borgen dat deze individuele 
leerlingen gekend en passend 
ondersteund worden bij het oplossen 
van hun (studie-)problemen en dat we 
ongewenst lang thuiszitten tegengaan.’ 

Eduwiek, school voortgezet inclusief onderwijs
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Vaak duwen die hindernissen mensen 
die al het risico lopen om klem of 
buitengesloten te raken, nog verder 

in de put. Mensen kunnen zich daardoor nóg 
meer gehandicapt, eenzaam, arm of verstoten 
voelen. In ons zorgsysteem gaat veel goed, 
maar ook veel fout. Als we hindernissen willen 
weghalen, moeten we ook erkennen waar het 
mis gaat. We kennen de verhalen van gezinnen 
die te maken hebben met soms tientallen hulp-
verleners waardoor zij, maar ook de hulpverle-
ners, door de bomen het bos niet meer zien en 
problemen groter worden in plaats van kleiner. 
We kennen de verhalen van kinderen met een 
beperking die op reguliere scholen in hun buurt 
geweigerd worden, ook al heeft de school hen 
nooit ontmoet. We weten dat maar weinig 
hulpverleners zich hard maken voor het recht 
op onderwijs in de buurt. We kennen ook de 
verhalen van jongeren die na een klein vergrijp 
in een jeugdinstelling worden geplaatst en 
daar vervolgens de kans krijgen een crimineel 
netwerkje op te bouwen.

Het systeem: dat zijn wij
Het is belangrijk dat we die hindernissen 

weghalen en als we dat niet kunnen, ze op 
z’n minst aankaarten. Dat kan alleen als we 
onderzoeken welke hindernissen mensen te-
genkomen, bijvoorbeeld: wachtlijsten, verkeer-
de inkoop, ontoereikend aanbod, schadelijke 
aannames over een label/diagnose, onge-
schikte of afgebrande hulpverleners, te veel en 
wisselende hulpverleners, te veel beperkingen 
in wat hulpverleners mogen doen, te weinig 
plaatselijke voorzieningen, organisatiebelan-
gen, (financiële) verkokering, verandering van 
politieke visie, beleid en praktijk, tegenwerken-
de wetgeving, doelgroepsdenken.  

Vaak zijn deze hindernissen een maatschap-
pelijk en collectief probleem die ons allemaal 
aangaan. Veel hindernissen kunnen we weg-
halen door te zoeken naar hulpbronnen in de 
directe omgeving of samenleving. Door ze weg 
te halen, halen we ook een deel van de lasten 
en problemen bij veel meer kinderen, jongeren, 
ouders en medeopvoeders weg. We verminde-
ren potentiële problemen die we anders keer 
op keer moeten oplossen. We dweilen dan 
eindelijk met de kranen dicht.

Hindernissen in 
de samenleving 

Op reis is geen dag goed te voorspellen en weet je dat je moet meebewegen met wat er 
op je pad komt. Toch raak je er snel moedeloos van als de trein niet op tijd rijdt zoals 
beloofd, het hotel smerig is, de grenscontroles te lang duren of je visumaanvraag niet 
wordt goedgekeurd. Met hindernissen bedoelen we in deze gids de obstakels die de 
samenleving heeft opgeworpen en die het moeilijk maken het gewone leven te herstellen 
of te versterken.  

‘Als professionals werkmethoden 
en protocollen durven los te laten, 
kunnen ze weer nadenken over 
wat een unieke situatie nodig 
heeft. En als je zelfstandig nadenkt 
over de situatie, kun je ook beter 
samenwerken met anderen. Want 
dan sta je open voor nieuwe ideeën.’ 
Mark Mieras 
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Mogelijke collectieve kwesties die 
aangepakt dienen te worden

Geen toegang
Veel mensen hebben geen toegang tot gewone 
voorzieningen in de samenleving omdat ze 
een lichamelijke, psychische of verstandelijke 
beperking hebben. Zo kunnen nog altijd te veel 
mensen met een lichamelijke beperking niét 
reizen met het openbaar vervoer, want dat is 
voor hen niet toegankelijk. Of hebben kinderen 
en jongeren geen toegang tot de plaatselijke 
buurtschool, clubs of verenigingen vanwege 
bijvoorbeeld moeilijk gedrag. 

Vanuit aanbod handelen
Vaak wordt zorgbeleid op afstand gemaakt en 
een bestaand aanbod erbij gezocht. We vragen 
wat mensen nodig hebben om een aanbod 
te slijten wat ooit is bedacht en opgetuigd. 
Denk hierbij aan de vele opvangmogelijkheden 
buiten de regio waar jonge mensen heen gaan. 
Natuurlijk kunnen deze plekken een tijdelijk 
soelaas bieden. Maar versterken ze ook het 
gewone leven of houden ze jonge mensen daar 
juist (te lang) van weg? We zetten vervolgens 
vooral in op de groei van opvangmogelijkheden 

en minder op de groei van bijvoorbeeld toegan-
kelijke inclusieve buurtscholen. 

Bureaucratische systemen
Een grote boosdoener, dat hoort iedereen veel 
en vaak. Systemen zijn er om de samenleving 
te ondersteunen - wat ze gelukkig kunnen 
doen - maar niet om dwars te liggen. We weten 
allemaal hoe bureaucratische systemen zich 
tegen de mensen kunnen keren die ze willen 
ondersteunen.* 

Ook wij als professionals, vaak als onderdeel 
van een zorgsysteem, kunnen ongewild ‘het 
kastje’ en ‘de muur’ zijn. En ervaren inwoners 
én professionals dat de systemen de grootste 
hindernissen kunnen vormen om het gewone 
leven te leiden. Het is dus geen verrassing dat 
bureaucratische systemen hier als ‘hindernis’ 
vermeld worden. Omdat het een hardnekkig 
fenomeen kan zijn met grote negatieve gevol-
gen. De ‘toeslagenaffaire’ is een schoolvoor-

beeld van ‘hindernissen in de samenleving’ waar-
door onschuldige mensen buitengesloten zijn 
geraakt en gestigmatiseerd als ‘fraudeur’. Zeker 
diegenen die al het risico liepen om vanwege hun 
afkomst, huidskleur of achternaam achtergesteld 
te worden, werden hier ‘door het systeem’ ook 
nog eens gediscrimineerd en onterecht financieel 
aangepakt met dramatische gevolgen.
 
Over wie hebben we het? 
De mens verdwijnt nog te vaak uit beeld. Een 
hindernis kan zijn dat een mens te veel als 
‘casus, dossier, label, doelgroep, cliënt’ wordt 
gezien en te weinig als iemand met een eigen 
stem, een eigen leven, lasten, schaduwzijdes, 
wensen en verlangens. 

Schadelijke aannames
Vaak hebben we, bewust of onbewust, aanna-
mes over anderen. Soms kunnen dit veilige of 
positieve aannames zijn, bijvoorbeeld: dit kind 
heeft toch veel in haar mars, of: het zou kunnen 
dat de ouders een derde kans wél aangrijpen, of: 
ik denk dat buurtbewoners wel mee willen denken. 

Dan zijn er schadelijke of belemmerende 
aannames zoals: met dit gedrag kan dit kind niet 

naar school, of: de ouders hebben de kennis niet 
om hun kinderen goed op te voeden, of: die hele 
familie is hetzelfde, veel verslaving en misbruik, 
niemand die van nut kan zijn. Over een label: 
je kunt een autist echt niet tussen studenten 
zetten. En over een doelgroep: deze kinderen 
komen uit een achterstandswijk, we mogen al blij 
zijn als ze praktijkonderwijs halen. 

Nog te vaak kunnen dit soort aannames leiden 
tot lage verwachtingen van mensen wat een 
grote hindernis kan zijn bij het ontdekken van 
iemands potentieel. 
 
Medisch taalgebruik
In jeugdhulp en welzijn is medisch taalgebruik 
geslopen. Een van oorsprong geïnstitutionali-
seerde taal voor artsen, verpleegkundigen die 
helpt communiceren over zieke mensen. Maar 
vaak niet datgene onder woorden brengt wat 
we in de brede context van het gewone leven 
beogen. Intussen gebruiken niet alleen (jeugd)
professionals medisch vakjargon, maar ook de 
ouders, de kinderen, de leerkrachten, beleid-
smakers, de media en noem maar op. Zie Deel 
1 Woordenwereld van verschil.

Reistip
Let erop dat een kind, jongere 
of opvoeder onderweg nooit 
alleen overlegt met een groep 
professionals. In een overleg 
zorg je met elkaar voor een 
groepssamenstelling die ie-
dereen stimuleert en niemand 
intimideert.

‘Er zijn meer dan 20 hulpverleners betrokken 
bij ons gezin. Al die mensen doen dingen of 
geven adviezen vanuit goede bedoelingen. 
Maar al die dingen komen aan het einde 
van de dag allemaal weer bij mij terecht. 
Uiteindelijk moet ik er weer iets mee doen of 
anderen informeren over wat er afgesproken 
of gebeurd is. Of moeten we met elkaar 
evalueren. Dat ontlast mij niet. Sterker nog 
dat vergroot mijn dagelijkse stress die er 
toch al is in een groot gezin dat met weinig 
geld en schulden rond moet komen.’

Een moeder

Kijk het filmpje hoe 
je hindernissen bij 
wijkgericht werken kunt 
ontmantelen.

https://tinyurl.com/2n2apas5
https://tinyurl.com/2n2apas5
https://tinyurl.com/2ph6kht3
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Wat willen we communiceren? Medische taal 
zoekt medische oplossingen. Gewone taal 
zoekt voor de hand liggende oplossingen. We 
gebruiken met het grootste gemak woorden 
als: triage, observeren, analyseren, diagnos-
ticeren, interventie, opschalen en afscha-
len, escaleren en de-escaleren. We hebben 
kennisgenomen van het DSM handboek en 
gebruiken de afkortingen met een gemak alsof 
we allemaal specialisten zijn. ADD, ODD, ADHD, 
PDD-nos en andere classificaties. Die kunnen 
weliswaar een bepaald gedrag verklaren wat 
helpend is, maar ze worden te vaak opgegooid 
als de enige oorzaak van problemen, waardoor 
de context niet meer meegenomen wordt.  
Zie Deel 1 Woordenwereld van verschil.

Valkuil van gewoon taalgebruik 
Als we ‘gewone taal’ gebruiken, zien we iets 
gebeuren waar we op moeten letten. Dan is 
bijvoorbeeld een ongewone actie verpakt in de 
gewone taal. Een wolf in schaapskleren. Met 
name in beleidsstukken zie je dat vaak. Denk 
aan woorden als ‘eigen kracht’, ‘participatie’, 
‘wederkerigheid’ of ‘preventie’. Mooie, gewone 
woorden die bedoeld zijn om vóór inwoners 
te werken, maar nog regelmatig tegen hen 
gebruikt kunnen worden. Het is hierbij niet ‘in 
je eigen kracht komen’, maar ‘het op je eigen 
kracht zelf maar uitzoeken.’ De participatie-

samenleving gaat dan niet over het wezenlijk 
onmisbaar zijn in de samenleving, maar over 
bezuinigen. Wederkerigheid gaat niet over een 
gezonde samenleving waarin mensen over 
en weer kunnen delen, maar waarin mensen 
verplicht worden iets te doen wat ze niet (aan)
kunnen in ruil voor bijvoorbeeld financiële bij-
stand. Preventie gaat niet alleen meer over het 
voorkomen van ellende, maar over het doelma-
tig opsporen van problemen – die er dan wel 
moeten zijn.

Ongebruikte hulpbronnen
We missen veel waardevolle hulpbronnen 
aan kennis, kunde, materialen, middelen en 
menskracht in de community die nog niét 
gebruikt worden maar wel degelijk kunnen 
bijdragen aan een beter leven voor iedereen. 
Bijvoorbeeld heeft de coronacrisis ons geleerd 
dat we veel meer middelen hebben dan we 
ooit dachten. Schoolexamens afnemen in een 
kantoorgebouw of theaterzaal? Terrassen 
bouwen op ongebruikt stukken land? Thuis-

Richtingaanw
ijzers

We kaarten belangrijke 
kwesties of samenlevings-

vraagstukken aan met 
inwoners en collega’s. 

(BF 1-5)

We ondersteunen 
mensen door hindernis-
sen te onderzoeken, te 

doorbreken, te omzeilen, 
te verwijderen of aan te 

kaarten. 
(BF 3, 4)

We zijn zelfkritisch en kijken 
welke hindernissen we als 
professional zélf opwerpen 

door bijvoorbeeld onze over-
tuigingen, onze rolopvatting, 
ons eigen leven dat even niet 

lekker loopt. 
(BF1-5)

‘Collectiviseren is geen hobby voor 
erbij, het is een andere benadering, 
bedoeld voor het ontwikkelen 
van veerkracht op een collectief 
maatschappelijk niveau.’

Welzijnsmedewerker Haarlem

‘Natuurlijk moeten activiteiten 
worden voorbereid en zijn er regels 
en afspraken. Maar als relaties in 
orde zijn, is het voor volwassenen 
makkelijker om vanuit kinderen 
te denken. En voor kinderen 
makkelijker om waarden en normen 
te accepteren.’ 

Marcel van Herpen, pedagoog

De app Kwikstart van Stichting 
Kinderperspectief helpt jongeren 
tussen 16-23 jaar om regelzaken 
die zij tegenkomen als zij 18 jaar 
worden op een rijtje te zetten. Met 
de app kunnen zij zoeken naar 
antwoorden op en informatie over 
allerlei vragen die zij hebben.

Kijk de filmpjes over de  
Doorbraakmethode®. 

Reistip
Onderzoek deze kwestie: ‘Hoe kun-
nen we ervoor zorgen dat mensen 
voldoende ondersteuning krijgen 
zonder dat zij zich nóg kwetsbaarder 
moeten voordoen dan ze in werkelijk-
heid zijn?’

Reistip
Een oordeel kan grote con-
sequenties hebben. Stel de 
vraag: kunnen we er nog eens 
naar kijken? Is het écht  
wel zo?

werken met beeldbellen? Nu de gewoonste 
zaak van de wereld was ooit niet gewoon. Het 
punt is: we hebben een andere bril opgezet of 
onze ‘contextlenzen’ ingedaan, andere kansen 
gezien en die gegrepen! Zie Deel 3 Oefenen met 
Contextlenzen.

https://tinyurl.com/ycepszsb
www.kwikstart.nl
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Hulpbronnen

W e weten hoe een gemiste kans 
voelt. Een volgende keer letten we 
beter op zodat we die kans niét mis-

sen. We weten ook hoe een gouden kans voelt, 
je voelt je een mazzelaar, al is het misschien 
kortstondig. In het leven laveren we tussen 
gemiste en gehaalde kansen. Vaak zijn we ons 
daar niet eens bewust van. Zo laveren we ook 
tussen zichtbare en onzichtbare hulpbronnen. 
Als professional die het gewone leven mee wil 
helpen versterken zijn hulpbronnen onmisbaar. 
Ze zijn waardevol bij het zoeken naar begaan-
bare wegen in het gewone leven omdat ze de 
lasten, risico’s op buitensluiting en hindernis-
sen verminderen. 

We onderscheiden twee soorten hulpbronnen. 
Persoonlijke hulpbronnen en hulpbronnen uit 
de samenleving. Soms lopen ze in elkaar over. 

1 Persoonlijke hulpbronnen
Een belangrijke persoonlijke hulpbron 

is de kwaliteiten van mensen zelf: talenten, 
sterke punten, hoe ze zijn, wat hen typeert, 
wat hen drijft. Verder verstaan we onder 
persoonlijke hulpbronnen de kennis, kunde, 
kracht, materialen en middelen van het kind, 
het gezin, de ouders, medeopvoeders, familie, 
vrienden en directe buren. Voor sommige 
mensen zijn ook de juf of therapeut een hulp-
bron, voor anderen juist niet. Het gaat erom 
wie of wat mensen zelf als een persoonlijke 
hulpbron zien.

Wat fijn als je onderweg mensen tegenkomt die je kunnen vertellen waar je het beste 
strand of café kan vinden. Dat je ergens een baantje aangeboden krijgt om je verdere reis 
mee te bekostigen. Of dat je je tent bij iemand in de tuin mag opzetten. Mensen lopen in 
het gewone leven tegen mooie, fijne en vervelende zaken aan. Het leven is soms grillig, 
meestal onvoorspelbaar. Maar het leven zit ook vol kansen. Met behulp van de juiste 
hulpbronnen kunnen we die kansen beter zien en grijpen. Kansen die voor het oprapen 
liggen, maar ook kansen die we bewust moeten opzoeken of creëren. 

Reistip
Hulpbronnen vind je echt overal. Kijk 
ook eens in buurtblaadjes, op adver-
tentieborden van supermarkten. Maar 
denk ook aan iedereen die iets weet, 
iets heeft en iets kan. 

‘Needy people? 
Let’s talk about 
needed people.’ 
Cormac Russell
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Vragen die je kunt stellen: ‘wie en wat zijn 
belangrijk in je leven?’ Denk hierbij aan de 
volgende levensaspecten: scholing, relaties, 
liefde, leeftijd, werk, vrije tijd, huishouding, 
talentontwikkeling, gezondheid, opvoeding, 
werk, inkomen, huisvesting, rechten, leefomge-
ving, veiligheid en weerbaarheid, spiritualiteit 
of geloof, zeggenschap, privacy, eigenheid en 
identiteit.

2 Hulpbronnen in de samenleving
Onder hulpbronnen in de samenleving 

verstaan we naast kennis, kunde, kwaliteiten, 
kracht, materialen en middelen ook voorzienin-
gen in de directe buurt, wijk, dorp, stad, land en 
de wereld. Hulpbronnen kunnen bijvoorbeeld 
zijn: scholen, kinderopvang, verenigingen, 
universiteiten, sportscholen, geloofshuizen, 
huisartsen, jeugdhonken, speelvelden en clubs. 

Maar ook wetten en regels vastgelegd in 
verordeningen, (gemeentelijke) instanties en 

instellingen die te maken hebben met zorg en 
welzijn, werk en inkomen, gezondheid, justitie, 
huisvesting, vervoer, kunst en cultuur, natuur, 
stadsplanning en ga zo maar door. En dan is er 
nog de specialistische zorg voor geestelijke en 
lichamelijke gezondheid. 

Denk bij hulpbronnen ook aan kleine en grote 
bedrijven, zeker bedrijven die maatschappelijk 
willen ondernemen, buurtinitiatieven, boerderij-
en, de vele fondsen, subsidies, studiebeurzen 
en uitvindingen. Hulpbronnen kunnen ook mid-
delen zijn zoals financiën of gewoon spullen 
zoals speelgoed, tuingereedschap, bouwmarkt-
spullen, knutselspullen, kleding, plattegrond, 
een fiets, een leenbrommer enzovoorts. 

En wat te denken van (social) media waaron-
der documentaires, films, boeken, podcasts, 
vlogs, blogs, Facebook, Instagram, TikTok, 
Twitter, kranten, tijdschriften, huis-aan-huis 
blaadjes, online buurtnieuws en meer. 

‘Het maakt nogal wat uit of je 
over hulpbronnen praat, of dat 
je er ook iets mee doet. Ga je 
echt de wijk in, durf je dat aan, 
maak je een kaart? Neem je het 
heft in handen? Dat vraagt een 
stevige wijkprofessional.’

Peter Rensen, Movisie

Reisbudget
Als je op reis gaat wil je het liefst je eigen plan 
kunnen trekken, zelf je route, bestemming en 
tempo bepalen en verblijven op fijne plekken.
Voordat je plannen gaat maken om op reis te 
gaan kijk je ook eerst op je bankrekening. Heb 
je genoeg geld gespaard voor een verre reis 
of blijf je dichtbij huis? Als je te weinig geld 
hebt, kun je inventief zijn. Misschien kun je 
met ‘gesloten portemonnee’ ergens logeren, 
bijvoorbeeld via kamerruil of couch surfing. Of 
bespaar je op de vervoerskosten door te liften, 
een goedkoop treinabonnement of aan te slui-
ten bij een reisgezelschap. 

Ook als je als professional een stukje meereist 
is het handig om te weten hoeveel geld er is en 
waar dat aan besteed moet worden. Dat is niet 
zo gemakkelijk. Met elke vorm van ondersteu-
ning is geld gemoeid en daarmee ook hande-
lingen die een flexibele inzet van middelen kun-
nen bemoeilijken. Verantwoording, indicaties, 
voorwaarden en vaste budgetten voor vaste 
hulp (-middelen) vertroebelen regelmatig het
uitzicht op een voorspoedige reis. Dan kan er 
niet altijd gedaan worden wat op een bepaald 
moment echt nodig is.

Wij als professionals zijn ons niet altijd bewust 
van de inkomsten en uitgaves bij een goede 
ondersteuning. En dat zou best anders mogen. 

De meesten van ons zouden wellicht meer 
inzicht kunnen hebben over de beschikbare 
financiën. Het geld kan namelijk maar één keer 
uitgegeven worden en dan is het de vraag of 
het bijvoorbeeld ook bijdraagt aan herstel of 
versterking van het gewone leven.

Vragen die een professional of team kan stel-
len over het reisbudget: 
• •  Volgt het geld het kind of volgt het kind het 

geld?
• •  Kunnen financiële middelen worden ingezet 

onder regie van de vaste reisgenoten?
• •  Zijn alle beschikbare middelen in beeld met 

een duidelijk financieel plaatje dat iedereen 
kan inzien?

• •  Ondersteunen en versterken we met ons bud-
get zoveel mogelijk het gewone leven?

• •  Kunnen wij ervoor zorgen om, net als de 
inwoners, geen schulden te maken?

Rotterdamse Douwers is een 
netwerk van Rotterdammers die 
niet aan de zijlijn willen staan. 
Zij bieden hulp aan Rotterdamse 
jongeren die in hun eigen omgeving 
niet de ondersteuning vinden die 
ze nodig hebben op het gebied van 
werk of opleiding, financiën of het 
vergroten van hun netwerk.

‘Een hulpmiddel is het 
teambudget dat professionals 
kunnen inzetten na overleg. 
Niet alle inwoners zijn gelijk, 
dat vraagt ook om ongelijke 
behandeling. Het is niet voor alle 
medewerkers gemakkelijk om 
die verandering in denken en 
doen te realiseren.’ 

Judith Suurmond, Programmamanager 
sociaal domein

Amargi is een initiatief van de 
Coöperatie Goede Gieren. Deze 
organisatie streeft naar een 
Nederland zonder geldzorgen. 
Daarvoor verzinnen ze nieuwe 
methoden en verspreiden ze 
initiatieven die werken.

Geldloket Amersfoort is er 
voor álle inwoners die vragen 
hebben over hun financiën. Veel 
problemen kunnen daardoor 
worden voorkomen omdat mensen 
‘financieel fit’ blijven en zij dan 
geen beroep hoeven te doen op 
(dure) schuldhulpverlening. 

www.geldloket.nl
www.amargi.nl
https://rotterdamsedouwers.nl/
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H
ulpbronnen

Richtingaanw
ijzers

We gaan uit van  
overvloed, kansen en 

hebben hoge verwach-
tingen van (jonge) men-

sen en communities. 
(BF 4)

Wij werken kostenbe-
wust en zoeken naar 

creatieve oplossingen 
om het gewone leven te 

versterken. 
(BF 1, 2, 3, 4)

We onderzoeken welke 
zinvolle hulpbronnen 

(kennis, kunde, kwaliteiten, 
materialen, middelen, denk 
en doe-kracht) bij kinderen, 

jongeren, ouders en hun 
netwerk zelf liggen. 

(BF 1, 2, 3, 4)

We hebben of maken 
verbinding met mensen in 

het dorp of wijk, buurtinitia-
tieven, algemene voorzienin-
gen, instanties en gemeen-

telijke afdelingen om kansen 
voor beter (samen) leven 

te vergroten. 
(BF 2, 3, 4)

Een uitgewerkt overzicht van 
de meeste georganiseerde 
hulpbronnen in het 
zorglandschap 2021, die kunnen 
helpen en hinderen.

Nely Sieffers, landelijk coördinator 
jongeren- en ouderperspectief, OZJ

Lees het boek de  
Doorbraakmethode®. In dit 
boek leer je maatwerk te 
maken als een pro.

• •  Als inwoners schulden hebben, komt dit dan 
door het gedrag van mensen zelf of ook door 
de overheid?*

• •  Kunnen we zuinig zijn waar het kan en gene-
reus waar het moet?

• •  Kunnen we geldpotjes uit allerlei bronnen en 
gemeentelijke domeinen bij elkaar brengen 
en er flexibel mee omgaan?

• •  Met wie kunnen of moeten we samenwerken 
voor een samenhangend plan met een trans-
parant kostenplaatje?

• •  In hoeverre krijgen we de ruimte of kunnen 
we die grijpen om te pionieren?

Uit de praktijk
Een jongen van 14 is niet meer welkom op zijn 
school vanwege ‘gedragsproblemen’. Hij zit 
thuis en daar gaat het ook niet goed. Zijn
ouders kunnen hem niet aan en er is veel 
ruzie dat ook nadelen heeft voor zijn jongere 
zusje. Besloten is om, met toestemming van 
de ouders, de jongen naar een zorgboerderij te 
sturen met een leer-en gedragsarrangement en 
te wachten op een behandelplek in een
jeugdinstelling voor moeilijk opvoedbare jonge-
ren.

Het wijkteam dat met de jongen te maken 
heeft stelt wel vraagtekens. Is dit de minst 
schadelijke oplossing voor iedereen? De jon-
gen wil helemaal niet weg van huis. Bovendien 
mist hij een paar vrienden die hij op school 
altijd tegenkwam en nu niet meer ziet.

Vervolgens maakt het team een kostenplaatje. 
Hoeveel kost het om 2 maanden een zorgboer-
derij te bezoeken? En het vervoer ernaartoe en 
terug? Hoeveel kost het om 3 maanden naar 
een instelling te gaan? Met de kans dat het lan-
ger gaat duren? Het team schrikt van de kos-
ten. Dat kost vele duizenden euro’s! Wat zou 
het team doen als zij beschikking hadden over 
die middelen? Het team zou het willen inzetten 
om met meer mensen uit het netwerk van het 
gezin de diepere wensen in beeld te krijgen. En 
dan bijvoorbeeld goede ondersteuning thuis te 
faciliteren. Of ervoor te zorgen dat de school 
genoeg middelen heeft om de jongen tóch bin-
nenboord te houden. Behandeling zou dichtbij 
huis kunnen plaatsvinden met de nadruk om 
het lastige gedrag te begrijpen. Maar het team 
concludeert ook dat het nog niet zo werkt in 
de praktijk. Omdat het niet past binnen de be-
staande systemen. Toch kan kostenbewustzijn 
wél helpen met de keuzes die het team maakt, 
ondanks bureaucratische hindernissen.

Uit de comfortzone!
Er zijn oneindig veel hulpbronnen. Sommige 
hulpbronnen zijn voor de hand liggend en zet-
ten we direct in, andere hulpbronnen zien we 
over het hoofd. Dat een kind opknapt doordat 
het de hond van de buren een paar keer per 
week mag uitlaten is simpel maar effectief en 
kan toch snel over het hoofd gezien worden. 
Het is misschien een klein stapje om de vele 
lasten van een gezin te boven te komen, maar 
juist die kleine stapjes helpen mee aan een 
groter geheel. Zo knapt niet alleen het kind 
even op, het heeft ook meer contact met de 
buren, andere ‘honden-uitlaters’ en het kan ook 

Reistip
Zoek de kinder- of jongerenwer-
kers in de buurt op. Die weten vaak 
hoe het gewone of ongewone leven 
van jonge mensen eruit ziet. Zij 
werken mee aan een beter leven in 
de eigen omgeving. 

het contact versterken tussen de ouders en 
de buren. En de hond wordt misschien ook 
een trouwe vriend.

Het is belangrijk om open te staan voor de 
veelheid aan mogelijke hulpbronnen en hier 
samen met anderen actief naar op zoek te 
gaan. Het betekent ook creatief willen zijn, 
pionieren en uit de comfortzone stappen die 
onze blik op een beter leven kan vernauwen. 
Want dat vergroot de kansen om lastige 
situaties te verlichten en het gewone leven te 
versterken. 
Zie Deel 2 Op safari in de buurt.

www.doorbraakmethode.nl
www.nelysieffers.nl/downloads
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Eigen Kracht
Als we willen dat mensen zelf een reis kunnen maken dan is ‘eigen kracht’ essentieel. Ei-
gen kracht gaat over veel meer dan zelfredzaamheid - jezelf zien te redden. Het gaat ook 
over samen, met vertrouwde mensen, de schouders eronder zetten zonder dat iemand 
zeggenschap verliest over de koers van zijn eigen reis en de acties die onderweg nodig 
zijn. Net als in het gewone leven.  

‘We zijn opgericht  
om de reflex van 
de samenleving te 
veranderen. Van helpen, 
interveniëren, trajecten 
of oplossingen bedenken 
voor of aan burgers, naar 
de reflex dat burgers 
eerst aan zet zijn.’
Eigen Kracht Centrale

De Jeugdwet en eigen kracht
De Jeugdwet stelt in de Memorie van Toelich-
ting*: ‘Alle kinderen moeten gezond en veilig 
kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en 
naar vermogen participeren in de samenleving. 
Ouders zijn hiervoor eerstverantwoordelijk.’  
Bij de transformatie in het sociale domein 
staat dus de eigen verantwoordelijkheid van 
mensen voorop. Dat maakt dat inwoners niet 
automatisch recht hebben op hulp, maar dat 
de gemeente pas zorg zal leveren als de inwo-
ner ‘op eigen kracht niet in zijn hulpvraag kan 
voorzien’. 

Iedere inwoner dient eerst te kijken naar wat 
hij of zij zelf kan doen, wat de eigen sociale 
omgeving voor hem of haar kan doen of wat 
je zelf voor een ander kan doen. Op zich is dat 
een mooi streven. We weten wat aangeleerde 
hulpeloosheid met mensen kan doen. En we 
weten ook dat we als hulpverlening een aan-
zuigende werking kunnen hebben, zonder dat 

we eigenlijk in beeld hoeven te komen. Daarom 
is op onze ongewone reis het begrip ‘eigen 
kracht’ belangrijk om bij stil te staan. Zeker 
ook omdat verschillende partijen er verschil-
lende invullingen aan geven.

De Wmo en eigen kracht
In de Wmo ligt de focus op meer eigen verant-
woordelijkheid en ondersteuning op maat. De 
Wmo maakt een onderscheid tussen ‘eigen 
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kracht, zelfregie, zelfredzaamheid en eigen 
verantwoordelijkheid.’ Bij de term ‘eigen kracht’ 
vraagt een Wmo consulent zich af: wat kan 
iemand zelf? Bij zelfregie: wat wil iemand? Bij 
zelfredzaamheid: wat kan iemand zelfstandig? 
Bij eigen verantwoordelijkheid: wat moeten of 
mogen mensen zelf doen?
 
Het NJI en eigen kracht
Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) beschrijft 
wat zij onder ‘eigen kracht’ verstaat: ‘preventie 
en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en 
eigen mogelijkheden (eigen kracht) van jeugdi-
gen en hun ouders, met inzet van hun sociale 
netwerk. Het betekent dat gezinnen zoveel 
mogelijk zelf én samen met hun netwerk op-
groeien, opvoeden en ontwikkelen vormgeven. 
Ook meedoen in de samenleving stimuleert de 
zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld door contacten 
te leggen met anderen, actief te zijn in de wijk 
en naar school te gaan. Jeugdparticipatie 
heeft zodoende een nauwe relatie met eigen 
kracht.’*

Eigen Kracht Centrale 
In de jeugdzorg viel de term eigen kracht voor 
het eerst rond 2000 toen de Eigen Kracht Cen-
trale* werd opgericht en het mogelijk maakte 
om met het eigen natuurlijke netwerk in een 
‘eigen kracht conferentie’ een plan te maken 
wanneer er problemen waren bij gezinnen of 
families. Deze benadering was overgenomen 
uit Nieuw-Zeeland waar een ‘Family Group 
Plan’ door de eigen ‘family group’ in 1989 
verplicht werd in de jeugdzorg en waarbij men, 
volgens Maori traditie, mensen de mogelijk-
heid gaf om op hun eigen wijze en met hun ei-
gen mensen problemen op te lossen of fouten 
te herstellen.

Anke Siegers beschrijft de definitie van eigen 
kracht als volgt: ‘Het gaat niet over het uitvoe-
ren van de zorg, maar over het delen van de 
zorgen en besluiten over wat er nodig is aan 
bijvoorbeeld zorg of ondersteuning. Wanneer 
mensen samen besluiten over wat er nodig 
is om de situatie te verbeteren ervaren ze dat 
ze medeverantwoordelijk zijn voor het plan. 
Het gaat om regie en eigenaarschap. Niet de 
uitvoering van het plan, maar de betrokkenheid 
bij het maken van het plan is uitgangspunt. Dit 
zorgt er namelijk uiteindelijk voor dat mensen 
ook betrokken zijn bij de uitvoering’.* 

Wat betekent eigen kracht NIET wanneer we 
het gewone leven willen versterken?
•• Eigen kracht betekent niet ‘zoek het zelf 

maar uit’ - zeker niet wanneer mensen duide-
lijk op hun tandvlees lopen.

•• Eigen kracht betekent niet ‘wij zijn als 
professionals niet meer verantwoordelijk’. 
Bijvoorbeeld wanneer kinderen of gezinnen 
keuzes hebben gemaakt die verkeerd kunnen 
uitpakken. 

•• Eigen kracht betekent niet ‘ik weet wat goed 
voor u is’ - als wij vermoeden dat mensen het 
zelf niet weten.

•• Eigen kracht betekent niet dat één van de 
familieleden uitgeput raakt vanwege te veel 
verantwoordelijkheden.

•• Eigen kracht betekent niet: mensen krijgen 
informatie over door óns te nemen stappen.

•• Eigen kracht betekent niet: er is een cliënten-
raad.

•• Eigen kracht is niet iets waar wij mensen ‘in 
en uit kunnen zetten’.

Wat betekent eigen kracht WEL wanneer we 
het gewone leven willen versterken?
•• Eigen kracht betekent: mensen hebben zeg-

genschap over hun leven en hun omgeving. 
Zij staan aan het roer. 

•• Eigen kracht betekent: wij ondersteunen de 
ouders en andere opvoeders zodat zij hun 
kinderen kunnen ondersteunen en opvoeden. 

•• Eigen kracht betekent: mensen geven ons 
informatie over de stappen die we gezamen-
lijk nemen.

•• Eigen kracht betekent: ‘met alle denk- en doe 
kracht uit de natuurlijke omgeving een veili-
ge, prettige omgeving creëren voor iedereen. 
En als dáár ondersteuning bij nodig is dan 
organiseren we dat. 

•• Eigen kracht betekent: ervan uitgaan dat 
mensen en hun netwerk zelf een uitstekende 
hulpbron zijn qua kennis, kunde en middelen.

•• Eigen kracht betekent: ervan uitgaan dat een 
dorp, wijk, buurt of stad over uitstekende 
formele en informele hulpbronnen beschikt.

•• Eigen kracht betekent: samen zijn we ster-
ker.

•• Eigen kracht betekent ook: empowerment  
Zie ook Eigen kracht als ‘samen kracht’

‘Empowerment is de capaciteit om mensen 
bewust te maken van hun vrijheid om anders 
te zijn, hen te steunen en stimuleren in hun 
ontwikkeling en vervolgens los te laten in het 
vertrouwen dat zij zich maximaal zullen inzetten.’ 
Daan Fousert

De Eigen Kracht Centrale 
faciliteert mensen bij 
het maken van een 
familiegroepsplan als 
uitgangspunt voor hulp. Dit 
plan zorgt dat eigenaarschap 
van probleem en oplossing ligt 
bij de mensen om wie het gaat.

https://tinyurl.com/k28cpc77
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We faciliteren dat 
kinderen, volwassenen en 

de omgeving de kwaliteiten, 
kennis en kunde die ze in zich 
hebben goed kunnen benutten 
om een goed leven te leiden. 

(BF 2, 4) 

We stimuleren de 
empowerment van 

kinderen en gezinnen. 
(BF 3, 4) 

We houden 
ook rekening 

met onze eigen kracht! 
Onze kennis, kwaliteiten 

en kunde kunnen we naar 
tevredenheid inzetten in 

ons werk. 
(BF 5)

Richtingaanw
ijzers

Empowerment: van motor naar optimale  
windkracht
Wij zijn als professional de tijdelijke reisge-
noten op een zeilschip dat gevaarlijk op de 
golven heen en weer slingert. Het is onze taak 
om de boot goed met de kop in de wind te 
leggen en de motor even aan te zetten. Je kunt 
het ook ‘empoweren’ noemen. Empoweren is 
het op gang brengen van een proces waarbij 
mensen meer eigen kracht, macht en zeggen-
schap ervaren over beslissingen en acties die 
van invloed zijn op hun leven. Zo kunnen zij 
met optimale windkracht en in het volste ver-
trouwen zelf verder zeilen met de mensen en 
de bestemming die ze zelf hebben uitgezocht.  
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Deel 2 Samen 
op Reis

Iedereen heeft mensen om zich 
heen. Mensen waar we veel of 
weinig mee te maken hebben, 

die waardevol voor ons zijn en die 
wij zelf waardevol vinden. Of juist 
niet. ‘Een mens is een gezelschaps-
dier’ hoor je regelmatig en voor de 
meesten onder ons klopt dat ook. 
Relaties beginnen zodra we geboren 
zijn en stoppen zodra we afscheid 
nemen van het leven. We hebben de 
hele dag door allerlei soorten con-
tacten met mensen. Soms groeien 
die uit tot uitgebreide persoonlijke 
netwerken of allerlei vormen van 
collectieve netwerken. Al die relaties 
en contacten kunnen een rol spelen 
in het versterken van het gewone 
leven. Zij maken daarmee dus ook 
deel uit van de reis.‘Wie kent er iemand die 

iemand kent die iemand  
kent die iets kan?’ 
Astrid Greven
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Mensen zoeken mensen op 
We leiden ons leven liever niet in ons uppie. 
We vinden het fijn als mensen er voor ons zijn, 
hoe en wanneer we dat zelf graag willen. En wij 
willen er ook voor anderen zijn, in onze eigen 
tijd en op onze eigen manier. We delen graag 
rituelen met elkaar rond geboortes, verjaar-
dagen, jubilea, geloofsfeesten, mijlpalen die 
behaald zijn, dagen die aandacht vragen voor 
iets of iemand, herdenkingen of afscheid. We 
delen dagelijkse besognes met huisgenoten, 
gezinsleden en anderen met wie we regelmatig 
optrekken. We mengen ons tussen anderen op 
festivals, markten, bussen, treinen en vliegtui-
gen, bioscopen, bibliotheken, club- en buurt-
huizen, onderwijsinstellingen, werkplekken, 
sportplekken, kunst- en cultuurplekken. Alleen 
zoiets onverwachts als een pandemie kan daar 
tijdelijk een stokje voor steken. Of wanneer 
het menselijk contact te veel wordt en we de 
natuur of de stilte opzoeken. Maar dat gebeurt 

meestal slechts tijdelijk want het huishouden, 
de school, het werk, een festival, een feest, een 
sport, hobby of een uitnodiging lokt ons weer 
terug tussen de mensen.   

Last van de ander
Natuurlijk zijn er ook lasten. Mensen kunnen 
elkaar erg in de weg zitten. Kinderen en hun 
ouders, collega’s onderling, buren, familiele-
den, leerlingen en leerkrachten en mensen die 
anders denken of doen en dat hardop kenbaar 
willen maken. Zo kunnen ruzies ontstaan. 
Scheidingen. Schorsingen. Buitensluiting. Rod-
del. Achterklap. Pesterijen. Mishandeling. Dat 
kan gebeuren in elke omgeving, ook online. 
Niet voor niets is er een enorm aanbod aan 
communicatietechnieken, boeken, coaches, 
psychologen, advocaten en juristen om rela-
ties tussen mensen te redden of op een goede 
manier te ontbinden. En zijn er buurtbemidde-
laars en andere vrijwilligers die zich inzetten 
voor betere buurtcontacten.

Netwerken van kennis, kunde en kracht
Jonge mensen en volwassenen hebben door 
levenservaring allerlei kennis, kunde en kracht 
opgedaan. En samen met anderen is er hier 
een veelheid aan. Al die contacten ontwikke-
len zich als netwerken, zonder dat we daar 
altijd bewust bij stil staan. Als een rizoom, 
een verzameling van ondergrondse wortelver-
takkingen, kunnen deze netwerken groeien.* 
Netwerken die weer eigen netwerken hebben 
en die netwerken zijn weer verbonden met 
andere netwerken. Het kunnen waardevolle 
hulpbronnen zijn waar we eindeloos uit kunnen 
putten en waar we zelf ook een onderdeel van 
uitmaken. Zo kunnen families, vrienden en 
buren van grote betekenis zijn om samen aan 
fijne relaties te werken en eventueel te herstel-

len. Kunnen buurtgenoten een grote rol spelen 
om plezier tussen mensen te vergroten en 
spanningen te helpen verminderen. Maar wat 
betekent het voor ons, de professional die het 
gewone leven van mensen wil versterken? 

Eigen kracht als samen kracht 
In februari 2021 verscheen het artikel van 
de Associatie Wijkteams over Eigen kracht 
als ‘samen kracht’.* Hierin wordt ook over 
‘eigen kracht’ gesproken en dan in de context 
geplaatst van de kracht van de persoon en 
het netwerk binnen de kracht van een wijk. 
Het gaat hier over persoonlijke en collectieve 
netwerken die werken.

De auteur onderscheidt hier twee soorten net-
werken die het gewone leven kunnen helpen 
versterken: sociale en institutionele. Ze zijn be-
langrijk bij het grip krijgen op individuele vraag-
stukken, maar kunnen ook voor de aanpak van 
collectieve kwesties een grote rol spelen.  
Men spreekt hier over vier dimensies waarin 
een professional, samen met anderen, kan 
werken aan inclusie: 

•• In het persoonlijke leven: werken vanuit het 
individuele sociale netwerk van een inwoner.

•• Tussen de regels: het individuele instituti-
onele netwerk, het terrein van regelingen 
voor een inwoner (een regeling, beschikking, 
kwijtschelding of uitzondering op de regel).

•• In de wijk, het collectieve sociale netwerk: 
werken aan sociale cohesie en aan leefbaar-
heid.

•• Aan de beleidstafel, het collectieve insti-
tutionele netwerk: een professional denkt 
mee over en werkt mee aan een passende 
inrichting van het sociale domein.

Collectieve netwerken en de valkuilen 
Als we het in deze reisgids over ‘collectieve 
netwerken’ hebben dan gaat het over de net-
werken in een gevarieerde, eigenzinnige, mee-
werkende en tegenstribbelende samenleving. 
We bedoelen ’de netwerken in een community 
waartoe iemand behoort’. Collectief netwer-
ken gaat dan over het samen creëren van een 
samenleving voor iedereen! Niet alleen voor de 
mazzelaars of voor de pechvogels maar echt 
voor iedereen.

‘Voor een krachtige en inclusieve samenleving 
zijn sociale verbanden van wijkbewoners 
essentieel. Hoe beter professionals de 
‘collectieve’ opdracht uitvoeren, hoe minder 
inwoners beroep hoeven te doen op individuele 
hulp en ondersteuning. Want als de context 
goed is, gedijt het individu beter.’ 

Associatie Wijkteams
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Vaak hebben professionals het over ‘collectief 
werken met collectieve netwerken’ wanneer zij 
eigenlijk willen zeggen: werken met een speci-
fieke doelgroep. Overigens gaat het dan vaak 
over een doelgroep die door professionals 
ontworpen is - en niet door de mensen uit de 
doelgroep. De meeste doelgroepen komen tot 
stand, zeker binnen de hulpverlening, op basis 
van gebrek of uitzondering en nog te weinig 
op basis van interesse of talent. En áls het al 
op het talent gestoeld is, dan is het alleen voor 
een doelgroep die gebreken vertoont. 

Denk aan de doelgroepen ‘LVB jongeren’, ‘jon-
geren met autisme’, ‘geradicaliseerde jonge-
ren’, ‘kinderen van nieuwkomers’, ooit ‘kinderen 
van vluchtelingen’ en daarvoor ‘allochtone jon-
geren’ of ‘kinderen bij echtscheiding’. Al deze 
doelgroepen gaan over zogenaamde gebreken: 
ze hebben een bepaald te laag of te hoog IQ, te 
afwijkende afkomst, te belastende thuissitua-
tie, te onaangepast gedrag. 

De inspanningen die verricht worden voor deze 
doelgroepen zullen zeker hun vruchten afwer-
pen maar in deze reisgids gaat het vooral over 
diversiteit en de brede blik van het gewone 
leven. Hoe kun je onderdeel zijn van je school, 
je familie, je straat en sociale media en van-

daaruit je netwerken vergroten of versterken? 
Hoe kun je deel zijn van je community op basis 
van je interesses en kwaliteiten ongeacht wie 
je bent, welke afkomst, huidskleur, seksuele 
voorkeuren, handicap, leeftijd, economische si-
tuatie of welk geloof je ook hebt? Zonder eerst 
te moeten behoren tot een doelgroep die vaak 
ook nog een stigma bij zich draagt waardoor 
meedoen in de samenleving eerder moeilijker 
dan makkelijker wordt. En zo eigenlijk weer 
een hindernis vormt om het gewone leven te 
versterken. Wellicht is dit op zichzelf al een 
collectieve kwestie.

Vele vormen van samen op reis gaan
Het is goed dat er wél heel veel aandacht is 
voor netwerken en waarbij het woord SAMEN 
geen loze of modieuze kreet is, maar een 
voorwaarde om vooruit te komen. Kijk bij 
netwerkgericht werken bij Movisie en je wordt 
overstelpt door de vele manieren om samen 
te werken.* Wij gaan dat hier niet herhalen 
want die rijkdom aan manieren is hiervoor al 
uitgewerkt. Maar omdat het een zeer belangrijk 
onderdeel vormt van het soort reizen wat we 
met deze gids maken willen we hier in de vol-
gende onderdelen een aantal aanvliegroutes 
voor netwerkgericht werken extra belichten. 

‘Op het eerste pad richt men de aandacht op de 
behoeften, tekortkomingen en problemen. Dit pad 
wordt het vaakst gekozen, maar het slokt wel het 
overgrote deel van onze financiële middelen en 
menskracht op. Vergelijk hiermee het tweede pad, 
waar men zich juist richt op het zoeken naar de 
kwaliteiten en pluspunten van de gemeenschap.’

John L. McKnight and John P. Kretzmann
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Ieder (jong) mens met een rijk gevuld leven, 
wisselt continu van rol. Rollen in relatie tot 
mensen in je directe omgeving of de sa-

menleving zoals die van zus, broer, oom, tante, 
leerling, vriend, collega, werknemer, werkgever, 
consument, passagier, student, buurtgenoot en 
leeftijdsgenoot. Of rollen die te maken heb-
ben met functies en beroepen zoals die van 
kok, ambtenaar, technicus, leraar, conducteur, 
hulpverlener, vrijwilliger of muzikant. Al die 
verschillende rollen geven ons toegang tot een 
familie, school, werk, verenigingen, sportclubs, 
zelfstandig leven, openbaar vervoer, musea en 
geloofshuizen. Toegang tot anderen, toegang 
tot de samenleving. 
 
Hokjes
Veel jonge mensen en hun ouders die vastlo-
pen, zijn die waardevolle rollen kwijtgeraakt. 
Vaak worden ze door de samenleving gezien 
in slecht gewaardeerde rollen zoals die van 
patiënt, cliënt of hulpvrager. Vaak horen we 
dat zij zich minderwaardig of gestigmatiseerd 
voelen vanwege hun diagnose, wat er in hun 
hulpdossier staat of hoe de overheid hen in 
hokjes plaatst. 

Jongeren bijvoorbeeld die gezien worden als 
‘de ADHD-er, de autist, de Downer, de LVB-er, de 
werkeloze, de thuiszitter, de geradicaliseerde 
jongere, de Anorexia patiënt, de automutilant, 
de allochtoon, de criminele jongere, de lover-
boy, het misbruikte meisje of het kwetsbare 
kind’. Van lieverlee zijn ze zichzelf ook zo gaan 
zien. In veel hulpdossiers staan de diagnoses 
met bijhorende vaak negatieve kenmerken 
het eerst vermeld en vormen deze vaak de 
basis van waaruit hulpverleners jonge men-
sen en hun opvoeders ‘signaleren, analyseren, 
bespreken en behandelen’. Deze stigma’s en 
labels zitten vol met beelden en aannames 
die gewaardeerde rollen van mensen kunnen 
ondermijnen. Iemand die alleen gezien wordt 
in de niet-gewaardeerde rol van ‘cliënt in de 
zorg’ krijgt zo minder mogelijkheden tot rijke 
contacten en ervaringen. Veel jonge mensen en 
volwassenen ervaren dit al hun hele leven lang.

Sociale rollen
De hele dag door hebben we allerlei rollen. Je bent collega, chauffeur, huishouder, dier-
verzorger en dan weer ben je opvoeder, krantenlezer, muziekmaker, kok, feestganger of 
sporter. Maar niet iedereen heeft gewaardeerde rollen die getuigen van een ‘rijk’ leven. 
Sociale Rol Versterking (SRV), is een krachtige denk- en werkwijze om het gewone leven 
te versterken en te verrijken. SRV is gebaseerd op het gedachtegoed van Wolf Wolfens-
berger, die zegt dat verschillende sociaal gewaardeerde rollen onontbeerlijk zijn voor het 
hebben van een goed leven.* 

‘Ik wil niet mijn hele 
leven alleen maar 
cliënt zijn.’
Een jonge moeder

Kijk het filmpje over wat helpt om 
alle jongeren van betekenis te 
laten zijn.

https://tinyurl.com/7uzevaww
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Gewaardeerde rollen 
Sociale rol versterking helpt dit te doorbreken. 
Door SRV gaan we vanzelf meer denken en 
werken vanuit sociaal gewaardeerde rollen en 
de daarbij passende activiteiten. Rollen heb-
ben in SRV nauw te maken met je eigen am-
bities en interesses in plaats van ‘activiteiten 
of interventies’ vanuit het aanbod van zorg en 
welzijn. Rollen gaan namelijk een stap verder 
dan het doen van op zichzelf staande activi-
teiten. In een rol laten we zien wie we zijn. De 
activiteiten die we ondernemen, versterken die 
rol. Het is goed ons te realiseren welke con-
tacten en nieuwe positieve ervaringen we zelf 
door dergelijke rollen opdoen. Bedenk hoe we 
in ons eigen leven nieuwe inspiratie, ervaringen 
en contacten hebben opgedaan: dat was altijd 
terwijl we in een bepaalde rol actief waren. 

Om het gewone leven te versterken helpt het 
wanneer alle ondersteuning, inclusief behan-
deling, erop gericht is dat jonge mensen, net 
als hun leeftijdsgenoten, meer sociaal gewaar-
deerde rollen krijgen. Rollen die in onze samen-
leving hoog staan aangeschreven en die jonge 
mensen kansen geeft om van alle voorzienin-
gen in de samenleving gebruik te maken. Er is 
een veelheid aan rollen, vaak gecombineerd. 
Denk aan de rol van leerling, medestudent, 
muzikant, de rol van broer, oppasser, kok, de rol 
van consument, technicus, verzamelaar, de rol 
van chauffeur, aanvoerder, trainer, de rol van 
ervaringsdeskundige, moeder, vlogger, de rol 
van de speelkameraad, schoolmediator, zoon 
en ga zo maar door.

Kansen aanboren
Door samen te zoeken naar sociaal gewaar-
deerde rollen die passen bij interesses en 
ambities, kan het gewone leven beter vorm 
krijgen. We boren namelijk een zee van kansen 
en mogelijkheden aan zoals:
•• Ontmoetingen met mensen die dezelfde 

interesses hebben
•• Opdoen van liefde en relaties
•• Doen wat leeftijdsgenoten ook doen
•• Op verschillende plekken komen
•• Nieuwe ervaringen opdoen
•• Inspiratie en intrinsieke motivatie krijgen om 

dingen anders te doen
•• Waardering en zelfvertrouwen krijgen
•• Van betekenis kunnen zijn
•• Gevoel ontwikkelen om ergens bij te horen
•• Persoonlijke groei doormaken
•• Verantwoordelijkheden hebben
•• Jezelf beter leren kennen
•• Creativiteit kunnen aanboren

Sociale rollen

We stimuleren dat jonge 
mensen waardevolle rollen 

hebben en van betekenis zijn 
voor zichzelf en anderen. 

(BF 4)

We stimuleren 
jonge mensen om, 

als ze willen, contacten 
met anderen te maken, niet 

te snel vanuit dezelfde labels, 
handicaps of lot maar vanuit 

dezelfde interesses. 
(BF 4)

We stimuleren jonge 
mensen deel te nemen 
aan een omgeving met 
positieve rolmodellen. 

(BF 1,2 4)

Richtingaanw
ijzers

Tips voor professionals en anderen
Werken aan sociaal gewaardeerde rollen  
van (jonge) mensen: 
•• Breng de interesses en ambities van het 

kind, jongere of volwassene in kaart met 
de mensen die om hem of haar geven. 
We beperken ons dan niet alleen tot de 
ouders. Vragen die we kunnen stellen zijn: 
waar wordt hij of zij wel en niet blij van? 
Wat kan iemand goed of waar is iemand in 
geïnteresseerd? Welke rollen zou hij of zij, 
zonder tegenslag, met dezelfde interesses 
en leeftijd vervullen?

•• Kies voor rollen waar anderen met dezelfde 
leeftijd en cultuur trots op zouden zijn en 
voor gewaardeerd zouden worden. 

•• Neem één rol en experimenteer met diverse 
activiteiten die bij deze rol passen. Is de 
rol van muziekliefhebber gekozen? Hoe 
kan het kind, jongere of volwassene nog 
meer in aanraking komen met muziek? 
Welke concerten, tijdschriften, activiteiten 
horen hierbij? Denk aan muziekworkshops, 
muziekstudies, outfits, sociale 
mediamogelijkheden, lidmaatschappen van 
fanclubs, vrijwilligerswerk op festivals etc. 

•• Ga vooral naar plekken die voor iedereen 
bedoeld zijn, zodat daar ook contacten 
gelegd kunnen worden. Ga erop uit, het dorp, 
de wijk, de stad, de samenleving in! Het kan 
dan zijn dat iemand onderwijs wil volgen, 
een student wil zijn. Haal alles uit de kast 
om dit mogelijk te maken! En kijk wie daarbij 
kan helpen. 

‘Onze zoon houdt van 
voetballen. We kunnen met 
hem gaan voetballen. We 
kunnen hem ook lid maken van 
de voetbalclub en dan ontvangt 
hij mailing, is hij onderdeel van 
een team, heeft hij een trainer, 
kan hij in de kantine ijs kopen, 
is hij supporter van de club, 
draagt hij clubkleding, kent hij 
andere voetballers. En wauw, 
als dat balletje eenmaal gaat 
rollen en je kind doet mee in 
het normale leven dan kan hij 
groeien.’

Een moeder

Check de website van 
Sociale Rolversterking 
om meer te weten over dit 
onderwerp.

Lees meer over hoe je kunt 
werken aan een rijk leven. 
Zoals Inclusionlab doet. 

http://www.inclusionlab.nl/een-rijk-leven
http://www.inclusionlab.nl/een-rijk-leven
http://www.inclusionlab.nl/een-rijk-leven
www.socialerolversterking.nl
www.inclusionlab.nl/een-rijk-leven
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Informele 
ondersteuning

Kinderen grootbrengen is een hele klus. Ieder gezin of ouder kent moeilijke tijden en 
niet iedereen kan terugvallen op een ondersteunend netwerk van medeopvoeders in de 
familie, vriendenkring of de buurt. Dit kan extra stress opleveren en allerlei nadelige 
gevolgen hebben. Langdurige stress en overbelasting van gezinnen leidt vaak tot het 
inzetten van formele zorg of hulp. Dat is niet altijd nodig! 

‘Opvoeden is niet alleen 
een taak van ouders, 

maar een gedeelde 
verantwoordelijkheid 

van alle volwassenen in 
het leven van kinderen.’ 

Micha de Winter

Kinderen hebben baat bij sterke sociale 
netwerken rondom hun gezin. Wanneer 
ouders zich meer gesteund voelen 

in het opvoeden, ‘ontspant’ het ouderschap, 
worden plezier en vertrouwen in de opvoe-
ding aanzienlijk vergroot en de individuele 
opvoedingslast minder. Een gevolg van deze 
ontspanning is dat ouders meer ‘goede ouder 
ervaringen’ opdoen, waardoor het vertrouwen 
in zichzelf als opvoeder wordt vergroot. Ouder-
lijk zelfvertrouwen heeft vervolgens weer een 
positieve invloed op de ontwikkeling van kin-
deren (sterke ouders, sterke kinderen). Steun 
van medeopvoeders is daarmee een essentieel 
onderdeel van het bouwen aan een sterke 
pedagogische basis voor ieder gezin. Dat bete-
kent bijvoorbeeld dat ouders steun ervaren bij 
het opvoeden en hiervoor gemakkelijk terecht 
kunnen bij anderen uit hun netwerk. 

Georganiseerde informele ondersteuning
Als een gezin niet kan terugvallen op een eigen 
netwerk van medeopvoeders kun je als profes-
sional ook denken aan het inzetten van georga-
niseerde informele ondersteuning. Betrokken 
medeburgers met hun eigen levenservaring, 
kennis, contacten, ideeën en netwerk worden 
ingezet in gezinnen. Zij geven steun, advies 

en raad, zorgen voor gezelligheid in het gezin, 
helpen met post, administratie en financiën, 
helpen contact te leggen met andere mensen, 
instanties en school, stimuleren om leuke te 
dingen doen, ondersteunen bij de opvoeding 
van de kinderen en het op orde brengen van 
het huishouden. 

Georganiseerde informele ondersteuning is er in 
verschillende vormen. Vaak regelt een professi-
onele coördinator de koppeling tussen gezinnen 
en vrijwilligers die de gezinnen helpt bij het ver-
sterken, herstellen en verrijken van het gewone 
dagelijkse leven. Vrijwilligers kunnen in plaats 
van óf naast de formele zorg worden ingezet. 
Bijvoorbeeld als gezinnen dat netwerk niet zelf 
kunnen organiseren en support willen bij het 
opvoeden van hun kinderen of bij levensvraag-
stukken. Informele steun sluit vaak goed aan bij 
het gewone leven van gezinnen en draagt eraan 
bij dat kinderen fijn thuis kunnen opgroeien. 

JIM (jouw ingebrachte mentor)  
regelt iemand die de jongere 
vertrouwt, een zo genoemde 
mentor. Iemand die hen inspireert, 
energie geeft, dingen leert en als 
nodig ook een keer de waarheid 
kan zeggen. 

https://jimwerkt.nl/
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10 redenen voor het inzetten van 
georganiseerde informele onder-
steuning:
•• Sluit goed aan bij het gewone alledaagse 

leven van gezinnen, zonder dat opvoed-
vragen meteen geproblematiseerd wor-
den.

•• Gezinsleden krijgen de kans om nieuwe 
ervaringen op te doen en ontspannen kind 
of ouder te zijn.

•• De steun is informeel, gebeurt op vrijwilli-
ge basis en is gelijkwaardig.

•• Versterkt de veerkracht van gezinnen, 
neemt stress weg, vergroot het mentaal 
welbevinden en stimuleert de sociaal 
emotionele ontwikkeling van kinderen.

•• Verbindt mensen in het gewone alledaag-
se leven. 

•• Brengt het de-medicaliseren en normalise-
ren van opvoeden en opgroeien dichterbij.

•• Is een alternatief voor of aanvullend aan 
formele zorg door het bieden van prakti-
sche ondersteuning in en rond het gezin.

•• Heeft een preventieve insteek met als 
doel het voorkomen van uithuisplaatsing 
en de inzet van (zwaardere) zorg of jeugd-
bescherming.

•• Ondervangt (een deel van) de lasten en 
problemen waarmee kinderen en gezin-
nen te maken hebben waardoor er minder 
beroep gedaan hoeft te worden op zware 
professionele zorg.

•• Stimuleert de transformatie en kan 
aanzienlijke besparing opleveren voor de 
(jeugd)zorg.

Collectief informele steun voor kind en gezin 
Vanuit een gezamenlijk doel om vastgelopen 
gezinnen met stress te ondersteunen en veer-
kracht van ouders te versterken door nieuwe 
waardevolle contacten, zijn vijf organisaties 
‘het collectief informele steun voor kind en 

gezin’* gestart. Dit zijn Steunouder*, Buurt-
gezinnen*, Samen Oplopen*, Home-Start* en 
MeeleefGezin.*

De ambitie van het collectief is dat voor alle 
kinderen en gezinnen in heel Nederland geor-
ganiseerde informele ondersteuning beschik-
baar is als zij daar behoefte aan hebben. De 
organisaties werken landelijk en ondersteunen 
gezinnen zonder helpend netwerk. Dat doen 
zij door het bieden van een gastvrij thuis aan 
een kind uit een gezin met veel stress. Of 
doordat een vrijwilliger ín een overbelast gezin 
meedenkt en doet. Als na een tijdje de profes-
sionele coördinator zich terugtrekt, blijven de 
‘vraaggezinnen’ en vrijwilligers vaak via een 
vriendschappelijke band aan elkaar verbonden. 
 

Effecten van georganiseerde informele onder-
steuning voor kind en gezin
Alle vijf de initiatieven binnen het collectief 
laten zien dat de ondersteuning door informele 
steun effect heeft en het gewone leven ver-
sterkt. Zo zijn er duidelijke positieve verbeterin-
gen in gezinnen merkbaar:
•• Onderzoek van Home Start laat zien dat de 

opvoedsteun na het vertrek van de vrijwil-
liger in ieder geval tot tien jaar doorwerkt. 
Ouders voelen zich beter in staat om de 
kinderen op te voeden en doen dat op een 
positievere manier. Ook kunnen ouders 
nieuwe uitdagingen beter aan. De kinderen 
reageren er goed op, ze voelen zich minder 
angstig, zijn minder hyperactief en meer 
aanhankelijk.  De vooruitgang is te zien in de 
eerste drie jaar en daarna blijft de geboekte 
winst stabiel. 

Inform
ele ondersteuning

‘Vanuit mijn levenservaring weet 
ik hoe belangrijk het is om zonder 
oordeel te kunnen luisteren naar 
mensen. Als een maatje, zij aan 
zij, als een soort vriendin voor 
bepaalde tijd. Als iemand die 
geen behandelplan heeft, geen 
agenda, niet beperkt in tijd is 
of het aantal afspraken en geen 
bedreiging vormt. Vanuit die rust 
kan een vertrouwensband worden 
opgebouwd met een gezin, in wat 
voor samenstelling dan ook, en 
kan ik als vrijwilliger van Samen 
Oplopen kijken wat op welk 
moment nodig is.’ 

Een vrijwilliger
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We ondersteunen 
ouders/opvoeders in 

het opvoeden van hun kin-
deren thuis en betrekken daar 

eventueel het natuurlijke 
netwerk bij.
 (BF 1,2,3)

We zorgen dat we op 
de hoogte zijn van de reeds 
bestaande (georganiseerde) 

informele netwerken in de buurt en 
faciliteren de inzet hiervan wanneer 

een gezin geen beroep kan doen 
op het eigen netwerk.

 (BF 1,2,3)

We ondersteunen 
de relaties tussen alle 

informele ondersteunings-
netwerken en het gezin die 

het gewone leven helpen 
versterken.

 (BF 1-4) 

Richtingaanw
ijzers

•• Bij Samen Oplopen is het grootste positieve 
verschil voor de gezinnen te zien bij de le-
vensgebieden ‘psychisch welzijn’ en ‘finan-
ciën’. Na de begeleiding geven de gezinnen 
aan beter in hun vel te zitten, zelfstandig hun 
geldzaken te kunnen regelen en financieel 
rond te kunnen komen.

•• Steunouder concludeert dat de inzet van 
een ‘steunouder’ vrijwel altijd rust brengt in 
het gezin. Het zelfvertrouwen van ouder(s) 
neemt toe en het stimuleert ouders om de 
zorg te delen. Voor de kinderen telt vooral 
de verbreding van de leefwereld met andere 
ervaringen en een verbetering van de moto-
rische, sociaal-emotionele en taalontwikke-
ling. 

•• Buurtgezinnen laat zien dat door de inzet 
van een ‘steungezin’ bij de meeste kinderen 
hun sociaal emotionele ontwikkeling en 
mentaal welbevinden zich ontwikkelt. Ook bij 
de ouders groeit hun mentaal welbevinden. 

Deze vorm van ondersteuning geeft nieuwe 
energie, innerlijke rust en een gestage verbe-
tering van het gezinsklimaat.

Kortom, door de inzet van georganiseerde in-
formele steun voor kind en gezin krijgen kinde-
ren een bredere horizon en meer kansen voor 
ontwikkeling; ze kunnen meer onbezorgd kind 
zijn en hebben meer sociale contacten. Hun 
zelfvertrouwen neemt toe, hun schoolpres-
taties verbeteren en hun gedragsproblemen 
verminderen. Ouders hebben rust en minder 
opvoedstress, krijgen een groter netwerk, 
hebben meer vertrouwen in de toekomst en 
meer zelfvertrouwen. Ze hebben een groter op-
voedrepertoire en hun participatie neemt toe.

Kijk het filmpje over 
informele steun vanuit 
het perspectief van een 
gemeente.

https://tinyurl.com/35ycrcbd
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Zo ook in het gewone leven. Het is dan 
belangrijk dat je weet waar je terecht 
kunt als je wat ondersteuning zoekt of 

iets nodig hebt om vooruit te komen. Als je dat 
zelf niet in je natuurlijke omgeving kunt vinden. 
Denk aan een hulpmiddel, advies, informatie en 
allerlei vormen van support en deskundigheid. 

Gemeenten hebben de taak om de zorg aan 
burgers zo laagdrempelig en dichtbij mogelijk 
te organiseren.* Maar ook zo licht als mogelijk 
en zo intensief als nodig. En vooral passend 
bij de (lokale) situatie van inwoners. Maatwerk 
dus en daarbij kijkend naar de hele context 
van het gezin. Zodat er preventief gewerkt kan 
worden en transformatie tot stand komt. Zo’n 
83% van de gemeenten hebben ‘lokale teams’ 
ingericht om invulling aan deze opdracht te 
kunnen organiseren.* 

Wat is een lokaal team? 
In het algemeen kun je zeggen dat een lokaal 
team een groep samenwerkende professionals 
is dichtbij inwoners in een buurt, wijk of dorp. 

Het lokaal team is voor wijk- of buurtbewoners 
het aanspreekpunt voor ondersteuning en hulp 
bij vragen en problemen op het gebied van 
zorg en welzijn, jeugd en gezin, wonen, werk en 
inkomen etc. Een lokaal team werkt in wisse-
lende samenstellingen, samen met en voor 
inwoners rondom individuele vraagstukken, 
maar ook aan collectieve kwesties in een buurt 
of wijk en heeft de opdracht om te handelen 
met een brede en integrale blik. 

‘Soms zit je met een vraag waar je 
zelf niet uit komt. Dan is het fijn om 
te weten dat het buurtteam voor jou 
klaar staat. Je kunt bij het buurtteam 
terecht met vragen over bijvoorbeeld 
gezondheid, financiën of opvoeden 
en opgroeien. Maar ook met vragen 
over (het organiseren van) activiteiten 
in jouw wijk of het ontmoeten van 
buurtbewoners.’ 

Vaart Welzijn

Lokale teams

Kom je in een vreemde stad aan dan is het handig te weten waar je de toeristeninforma-
tie kunt vinden. En dat die geopend is. Daar hoop je dat iemand een taal spreekt die jij 
ook spreekt en dat je een overzichtelijke stadskaart krijgt. Verder is daar wellicht infor-
matie over de verschillende attracties en overnachtingsplekken. Waarschijnlijk weten ze 
ook waar de dichtstbijzijnde supermarkt is omdat je rammelt van de honger. 

‘Wat is het belangrijkste: 
de reisbestemming of  
de reis? Antwoord:  
de reisgenoten.’ 
Gehoord op Radio1 
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Verschillende vormen 
De samenstelling van een lokaal team wordt 
per gemeente verschillend ingevuld. Ze zijn 
er in verschillende vormen en kennen diverse 
benamingen zoals: sociale teams, buurt-
teams, gebiedsteams, kernteams, basisteams, 
wijkteams, VO-teams, Centra voor Jeugd en 
Gezin. In de praktijk wordt vaak alleen over het 
wijkteam gesproken, maar een lokaal team is 
vaak meer dan dat. 

Want er zijn ook, zowel vanuit de vrij toe-
gankelijke zorg (1e-lijn) als vanuit de zorg 

waarvoor je een verwijzing nodig hebt (2e-lijn), 
diverse organisaties in lokale teams werk-
zaam in de wijk. Denk aan teams werk en 
inkomen, welzijnsteams, basisteams politie, 
FACT-teams, regionale expertteams, jeugd- en 
gezinsteams etc. In dit geheel werken pro-
fessionals uit verschillende organisaties en 
domeinen samen. 

Daarnaast zijn onmisbare verantwoorde-
lijke partijen te vinden in de domeinen van 
veiligheid, onderwijs, kinderopvang, (jeugd-)
gezondheidszorg, werk & inkomen, geboorte-

zorg, welzijn, openbare ruimtes, huisvesting, 
plaatselijke ondernemers en ga zo door. 
En verder zouden inwoners, maatschappelijke 
ondernemers, buurtinitiatieven, buurtgroepen, 
politieke partijen of andere belangengroe-
pen ook een belangrijke rol kunnen vervullen 
binnen een lokaal team. Gemeenten hebben 
de ruimte om te kiezen voor de lokaal best 
passende inrichting. 

Een transformatie van denken en doen om zo 
het gewone leven te versterken van inwoners, 
is niet alleen een zaak voor lokale teams. Het 
is een verantwoordelijkheid voor iedereen die 
betrokken is bij het vormgeven van de samen-
leving. Het is dus belangrijk dat transformatie 
samen met alle lokale relevante partners 
plaatsvindt. Zie artikel Deel 1 Transformatie.

Lokale teams en wijkgericht werken
Idealiter vormt de wijk, dorp of stad het 
uitgangspunt voor het bieden van ondersteu-
ning en hulp aan inwoners. We noemen dat 
wijkgericht werken. Deze manier van werken 
neemt de leefwereld als het vertrekpunt om 
te werken aan een veilige en uitnodigende 
leef- en leeromgeving waarin mensen zich zo 
goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarbij 
hoort het inzetten van nabije, toegankelijke en 
natuurlijke hulpbronnen. Ook werkt een lokaal 
team aan het ontmantelen van hindernissen bij 
een goed leven, fijn en veilig thuis opgroeien en 
leren en meedoen in de eigen buurt. 

Wat levert het werken met lokale teams op? 
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat het werken 
met lokale teams meer samenhang in het 

1Start met het bepalen van de ambitie op 
wijkgericht werken in dialoog met de soci-

ale basis: het geheel van organisaties, dien-
sten, voorzieningen en informele netwerken, 
burgeractiviteiten en betekenisvolle relaties 
tussen inwoners onderling en tussen inwoners, 
professionals en de overheid. Zodat mensen in 
sociale verbanden (buurten, groepen, netwer-
ken, gezinnen) samen kunnen leven en kunnen 
participeren in de samenleving.

2  Zorg dat de inrichting van lokale teams 
past bij deze visie. 

3 Lever als lokaal team zelf (kortdurende) 
ondersteuning en zorg voor flexibele 

ondersteuningsmogelijkheden in het leveren 
van maatwerk. En maak voldoende inhoudelij-
ke (specialistische) expertise aan de voorkant 
beschikbaar. 

4 Beleg de regie en betrek jeugd en gezin-
nen daarbij. 

5 Reflecteer als lokaal team op de individu-
ele vraagstukken in de wijk en vertaal die 

naar collectieve kwesties. 

6 Beperk het aantal aanbieders en bouw 
samenwerking op. Werk met leidende prin-

cipes en inclusieve waarden als kompas. 

7 Gebruik de vijf basisfuncties voor lokale 
teams als handreiking om van elkaar 

te weten wat je mag verwachten van loka-
le teams. Het gaat hierbij om inhoudelijke 
componenten vanuit het perspectief van de 
inwoner die, ongeacht de verschijningsvorm 
van het lokale team, geborgd moeten worden 
op lokaal niveau. En de doorontwikkeling van 
de kwaliteit en effectiviteit van lokale teams 
vergroten.  
Zie Oriëntatie, vijf basisfuncties

Tips van gemeenten over  
inrichting lokale teams*

Platform31 bracht in juni 2021 een 
publicatie uit over verschillende 
vormen voor het organiseren van 
werken in wijken. Ze gebruiken 
daarvoor de metafoor van een 
mengpaneel waarin met schuifjes 
geschoven kan worden om een 
gewenst geluid te verkrijgen. Zo 
kan elke gemeente zijn eigen 
compositie kiezen. Met alle 
schuiven op standje ‘dicht’ dan 
hoor je niets, met alle schuiven 
open, gaat het los in de buurt. 
Achter elke keuze en combinatie 
op het mengpaneel schuilen 
afwegingen en aannames, 
bijvoorbeeld om aan te kunnen 
sluiten wat er in de lokale 
omgeving nodig is aan beleid.

https://tinyurl.com/u862jp27


117116

sociale domein oplevert.* Er ontstaat verbin-
ding tussen de verschillende leefgebieden 
waar inwoners in de loop van hun leven mee 
te maken krijgen. Door de betere en passende 
zorg en ondersteuning worden de autonomie, 
betrokkenheid en competenties van inwoners 
vergroot. Zie Deel 1 ABC basisbehoeften.

Daarnaast blijkt uit peilingen onder gemeen-
ten, dat lokale teams onvoldoende toekomen 
aan preventief, outreachend werken, vroegsig-
nalering en het doorontwikkelen van indivi-
dueel aanbod naar collectieve voorzieningen. 
Juist die dingen die op onze ongewone reis 
zo belangrijk zijn om het gewone leven te 
versterken.

Ondersteuning
Voor inwoners maken die verschillende vormen 
en benamingen het niet makkelijker om de juis-
te plek voor hun vraag te vinden. En hebben 
ze het gevoel dat ze vaak nog van het kastje 
naar de muur worden gestuurd. Daarom bieden 
veel gemeenten tegenwoordig onafhankelijke 
cliëntondersteuning aan. Dit zijn professionals 
die gratis beschikbaar zijn voor iedereen die 

vragen heeft rondom zelfstandig leven, zorg en 
ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs 
en werk en inkomen. Een cliëntondersteuner is 
onafhankelijk en denkt mee in het belang van 
de inwoner.*

De vijf basisfuncties (BF) voor lokale teams
Juist omdat lokale teams in de praktijk nog 
onvoldoende eraan toekomen om het gewone 
leven van jongeren en gezinnen te versterken, 
zijn de vijf basisfuncties voor lokale teams 
ontwikkeld*. Deze basisfuncties zijn bedoeld 
voor de verdere ontwikkeling van de inrichting 
van het lokale beleid en uitvoering daarvan 
door lokale teams. Het gaat om de volgende 
basisfuncties: 1. Veilige Leefomgeving, 2. Tij-
dig signaleren van de vraag, 3. Vindbare en toe-
gankelijke ondersteuning, 4. Handelen met een 
brede blik, 5. Leren en verbeteren. Zie Orienta-
tie. De uitwerking van deze basisfuncties ge-
ven gemeenten, lokale teams en professionals 
handvaten om te kijken en handelen met een 
brede blik en kansen te creëren om het gewone 
leven te herstellen of versterken.

Richtingaanw
ijzers

We kijken altijd 
vanuit de context 
van de persoon en 

zijn omgeving. 
(BF 4) 

We reflecteren  
op ons eigen han-
delen en dat van 
onze collega’s.

(BF 5)

We leren en evalueren met 
een brede blik, samen met mensen 
die we ondersteunen, hun netwerk 
en onze partners. Dat doe je door 

deel te nemen aan trainingen, buurt-
bezoeken, wijksafari’s en 

dialogen waarbij het versterken 
van het gewone leven een logisch 

vertrekpunt is. 
(BF 3-5)

We werken (preven-
tief) aan een veilige, 

toegankelijke en vooral 
ook vertrouwde leef-

omgeving. 
(BF 1,2,3)

‘Improviseren is inderdaad 
ongemakkelijk. Het is risico lopen en 
niet zeker weten of je het goed doet. 
Maar dat is nodig om te leren en om 
flexibel en echt betrokken te zijn. En 
dat is precies wat kinderen, tieners 
en hun ouders nodig hebben. Het is 
heel stressvol als de jeugdzorg bij je 
op de stoep staat. Laat de hulpverlener 
zichzelf alsjeblieft de ruimte geven om 
zich flexibel, inventief en betrokken 
op te stellen, en dus kwetsbaar te zijn. 
Dat moet je niet vermijden. Dat moet je 
omarmen.’ 

Mark Mieras, wetenschapsjournalist

Kijk het filmpje dat uitlegt 
wat de 5 Basisfuncties voor 
lokale teams zijn en hoe 
ze kunnen helpen om het 
gewone leven te versterken.

‘Weten is niet genoeg. 
We moeten het 
toepassen. Willen is  
niet genoeg. We  
moeten het doen!’ 
Goethe

https://tinyurl.com/543jb4
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Welkome omgeving 
Een welkome omgeving betekent voor het ene 
kind dat hij of zij kan spelen bij de buren, voor 
de ander dat hij of zij naar school kan in de 
buurt of kan opgroeien in een gezin. 

Nog steeds hebben veel kinderen en jongeren 
te maken met vechtscheidingen, misbruik, 
pesterijen, armoede en allerlei vormen van 
buitensluiting. Een sterke en vertrouwde omge-
ving kan hierin tegenwicht bieden en kan veel 
ellende voorkomen. 

Een vertrouwde gemeenschap voorziet in 
onze universele behoeften: erbij horen, liefde 
geven en ervaren, van betekenis zijn, mogen 
vallen en opstaan, nieuwe dingen leren en 

verdriet en plezier kunnen delen. Een rijkere en 
meer diverse gemeenschap ontstaat wanneer 
iedereen er op zijn of haar eigen manier deel 
aan kan nemen. In zo’n gemeenschap is niet 
alleen die ene ouder verantwoordelijk voor de 
opvoeding, maar in wezen de hele gemeen-
schap. Geen bemoeizuchtige gemeenschap, 
maar een saamhorige, zorgzame en plezierige 
gemeenschap. 

Digitale omgeving
Social media zoals TikTok, Facebook, Insta-
gram en YouTube spelen een belangrijke 
rol in de levens van kinderen, jongeren en 
hun ouders. Dat kan heel helpend zijn maar 
ook remmend werken. Je weet als ouder en 
professional meestal niet goed waar het kind 
online mee bezig is, welke kanalen het kind 
volgt en wat voor soort vrienden hij of zij 
online heeft. Kinderen en jongeren zijn vaak 
sterk beïnvloedbaar en een gemakkelijke prooi 
wanneer de behoefte aan aandacht, erkenning 
en genegenheid groot is. We vermoeden dat 
hoe fijner kinderen en jongeren zich voelen in 
de echte wereld, hoe meer gebalanceerd ze om 
gaan met allerlei facetten uit het gewone leven 
waaronder social media. 

Bouwen aan 
welkome buurten

Het dagelijkse leven van de meeste kinderen en jongeren speelt zich af tussen en met 
andere kinderen, jongeren en volwassenen. Thuis, op school, op straat, op de galerij 
van de flat, in de portiek, bij een club, vereniging of geloofshuis, in een park, speeltuin, 
hangplek of plein maar ook steeds meer op social media. Iedereen wil dat jonge mensen 
opgroeien in een vertrouwde omgeving. Vooral die kinderen en jongeren voor wie dit niet 
vanzelfsprekend is. 

‘My strength is not that 
of an individual but that 
of the collective.’
Maori spreekwoord 
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Minder individuele problemen in een welkome 
samenleving
Het is de moeite waard om als professional of 
vrijwilliger mee te werken aan een welkome 
en vertrouwde omgeving. Zo helpen gezonde 
relaties tegen eenzaamheid, ziekte, werke-
loosheid, armoede, depressie en uitsluiting. 
Dit geldt zeker ook voor kinderen, jongeren en 
hun ouders die het nog te vaak in hun eentje 
moeten rooien. Een welkom ‘Huis van de Wijk’ 
is niet alleen een inloopplek voor ‘kwetsbare 
mensen’, maar voor alle buurtgenoten. We 
kennen de voorbeelden van gezamenlijke 
moestuinen, speeltuinen en ateliers in de wijk. 
Dit kan voor zowel het geïsoleerde als het niet 
geïsoleerde gezin een zegen zijn. De potenties 
in en van een gemeenschap zijn oneindig. Het 
hangt af van de creativiteit van de inwoners en 
hun netwerk, en van ons als professionals. Het 
is aan ons om inwoners aan te moedigen om 
de vele kansen te ontdekken en te grijpen. 

Iedereen is nodig!
Wanneer we iets organiseren met of voor één 
persoon die is vastgelopen, dan kunnen we 
kijken of daar veel meer mensen van kunnen 

profiteren, ook diegenen zonder problemen. 
Denk bijvoorbeeld aan de metafoor van een 
invalidetoilet op een luchthaven. Dat toilet 
blijkt niet alleen handig voor iemand met een 
rolstoel, maar ook voor de alleenreizende mens 
met zware koffers of kleine kinderen. Wanneer 
we iets organiseren met of voor veel mensen, 
laat daar ook de enkeling van profiteren die 

meestal buiten de boot valt. Voor iedereen dus 
een XXL toilet!
Een belangrijk uitgangspunt is dat we ervan 
uitgaan dat iedereen nodig is en kan meebou-
wen aan een fijne en vertrouwde omgeving. 
Zowel fysiek als virtueel. Wat betekent dat 
voor jou als professional? Dat je iemand bent 
die weet wat het is om aandacht te hebben 
voor de leefomgeving. Die aanwezig kan zijn 
en het proces van gemeenschapsvorming 
aanmoedigt, aanjaagt of faciliteert.  
Zo kun je buurtinitiatieven een duwtje in de rug 
geven, kun je eraan meewerken dat kinderen 
naar een school in hun buurt gaan, moedig je 
mensen aan om samen te komen vanwege 

Onderstaande vijf punten vormen samen 
de ruggengraat van het proces naar meer 
democratische groepskracht. Ze geven 
vorm en stevigheid. Bieden houvast en een 
denkframe.*

1. Bewoners ‘in the lead’
2. Focus op relaties
3. Gebaseerd op alles wat we elkaar  

te bieden en geven hebben
4. Bouwen van binnenuit
5. Iedereen is welkom

Asset Based Community 
Development (ABCD) richt zich 
op het betrekken van groepen 
buurtbewoners en wordt 
toegepast in verschillende 
buurten zoals in Rotterdam 
West: Zorgvrijstaat. Lees 
meer op de website van LSA 
Bewoners. 

Buurt in Bloei stimuleert 
de talenten van inwoners 
van Eindhoven en maakt 
deze vertrekpunt van haar 
activiteiten. Door verbindingen 
worden netwerken versterkt.

‘Community is about the 
experience of belonging. 
To belong is to act as 
an investor, owner and 
creator of this place.’ 
Peter Block

https://tinyurl.com/3zfrjbsz
https://tinyurl.com/u3xbxfuf
www.zorgvrijstaat.nl
www.lsabewoners.nl/
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gelijke interesses. Of maak je verbindingen tus-
sen verenigingen en scholen. Een mooi voor-
beeld is dat een verlieslijdende boksschool, 
met overdag een lege zaal, gaat samenwerken 
met een school in de buurt die géén sportzaal 
heeft. Doordat een wijkteam de potentie zag, 
sporten de kinderen nu in de boksschool, krijgt 
de boksschool meer leden en is er sprake van 
een win-win situatie.  
Zie Deel 2 Op Safari door de buurt. 

We werken mee 
aan inclusieve, veilige 
en bruisende buurten 

waarin mensen kunnen 
vallen en opstaan. 

(BF 3,4)

We zorgen ervoor 
dat wat nuttig is voor 
de één ook nuttig kan 

zijn voor de ander, met of 
zonder ‘hulpvraag’. 

(BF 3,4)

Met inwoners 
onderzoeken we welke 

vraagstukken in een wijk 
of dorp spelen en komen we 

meer te weten over de dy-
namiek van een buurt. 

(BF 1-4)

We stimuleren de ver-
binding tussen kinderen, 

jongeren en betekenisvolle 
volwassenen in de buurt. 

(BF 1-4)

Richtingaanw
ijzers

Kijk naar hoe ABCD in de 
praktijk wordt toegepast 
door Birgit Oelkers.

‘Ik ontmoet mensen gewoon op 
straat of in de supermarkt en zie 
dan wat er speelt. Wat ik dan doe? 
Zo min mogelijk. Ik ben er gewoon. 
Neem Clara. Zij zit niet lekker in haar 
vel. Zij heeft wat punten die ze voor 
zichzelf moet aanpakken, en zij heeft 
twee hondjes. Mijn uitgangspunt is: 
ik kom om haar hondjes uit te laten. 
Maar binnen een paar weken hebben 
wij een band gekregen, waardoor 
wij ook onderwerpen op andere 
gebieden gemakkelijk bespreken. 
Gewoon vanuit ons contact en onze 
gezamenlijke interesse, zonder dat 
het via boekjes of protocollen moet.’ 

Een inwoner betrokken bij Zorgvrijstaat

Bouwen aan een bruisende 
community met talloze 
bruismethodes! Lees het boek: 
Bruisen Brouwen Binden.

Reistip
Kijk rond, wees nieuwsgierig en 
laat je verrassen door de buurt 
en haar inwoners. Kijk dan niet 
alleen naar wat fout is, maar 
juist naar wat goud is!

www.bruispunt.nl
https://tinyurl.com/yv88dvc4
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Laten we eens op safari gaan in onze eigen buurt! Het letterlijk in kaart brengen van de 
buurt met al haar bedrijvigheid, bezienswaardigheden, relaties en activiteiten kan enorm 
verrassen. Dan word je je pas echt bewust van wat en wie er is en wat en wie er ont-
breekt. Het is tevens een leuk hulpmiddel voor de vaste en tijdelijke reisgenoten om hun 
directe omgeving beter te leren kennen. En wat er wellicht te halen en te brengen is.

Op safari  
door de 
buurt Op stap 1: In kaart brengen van de buurt

Plattegrond: teken samen of alleen met de 
kinderen, jongeren, ouders, medeopvoeders 
een plattegrond van de buurt op een groot vel. 
Je kunt je GPS daarvoor gebruiken. 
Geef aan waar jij woont. 

Fysieke gebouwen en gebieden
Teken de huizen, galerijen, flats, straten, par-
ken, natuurgebieden, wegen en gebouwen. 
Geef aan waar jij wel eens komt. .
 
Basisvoorzieningen en openbare ruimtes
Teken waar de volgende voorzieningen  
in je buurt zijn:
•• Sociale dienstverlening: clubs, vereni-

gingen, buurthuis, bibliotheek, wijkagent, 
huisarts, consultatiebureau, ziekenhuis, 
welzijnswerk, juridische raadgevers, het 
wijkteam of kind en gezin team, kinderop-
vang, UWV en gemeentehuis.

•• Scholen en opleidingsinstellingen.
•• Openbaar vervoer, haltes en stations.
•• Natuur en ontmoeting: parken, pleinen, 

speeltuinen, hondenuitlaat ruimtes, 
hangplekken, volkstuinen, moestuintjes 
in de wijk, braakliggend terrein en andere 
openbare ruimtes..

•• Kunst en cultuur: musea, beeldentuinen, 
muziek en kunst, festivals, rituelen, 
 feesten.

•• Geloofshuizen, spirituele plekken, kerkhof, 
crematorium.

•• Milieustraat, verlichting, wegen, bankjes, 

bruggen, tunnels, spooroverweg, spoor, 
fietspaden, rotondes etcetera.

Geef aan waar jij wel eens bent.  

Speciale voorzieningen
Teken de speciale voorzieningen in de buurt. 
Liggen ze niet in de eigen wijk? Teken dan een 
pijl hoe je er moet komen, hoever het is en 
hoe je er komt als je daar moet zijn. Denk bij 
speciale voorzieningen aan: coaches, artsen en 
therapeuten: life coaches, vitaliteitscoaches en 
andere coaches, psycholoog, fysiotherapeut, 
logopedist, ergotherapeut, alternatieve en 
andere therapeuten, psychiater, orthopedagoog 
en (alternatieve) artsen. Denk ook aan: dagbe-
steding, speciaal (basis) onderwijs, speciaal 
voortgezet onderwijs. En verder: speciale woon-
vormen, instellingen en zorgboerderijen.

Commerciële basisvoorzieningen
Teken waar ze in je buurt zijn:
•• Food: supermarkt en andere foodzaken.
•• Non-food: kledingzaak, kiosk, boekenwin-

kel, hardware winkel, ijzerwinkel, bouw-
markt, tuinmarkt.

•• Vervoer: taxi- en verhuurbedrijven.
Geef aan waar jij wel eens gebruik van maakt. 

Overige commerciële dienstverlening
Teken waar het café, het restaurant, hotel, 
fietsenmaker, autogarage, rijschool, klussen-
bedrijf, uitzendbureau, makelaar, de loodgieter, 
elektricien, tuinman en anderen te vinden zijn.
Geef aan waar jij wel eens gebruik van maakt.
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Op stap 2: Hebben we alle voorzienin-
gen in beeld? 
Zijn de meeste voorzieningen uit Op stap 1 
genoemd en getekend? Denk aan alle levens- 
aspecten: scholing, relaties, liefde, werk, vrije 
tijd, leeftijd, huishouding, talentontwikkeling, 
politiek, gezondheid/ziekte, dood, opvoeding, 
werk, inkomen, huisvesting, rechten, leefom-
geving, veiligheid en weerbaarheid, transport, 
status, spiritualiteit of geloof, kunst en cultuur, 
natuur, zeggenschap, privacy, eigenheid en 
identiteit.

Op stap 3: Waar ben jij en waar  
zijn de anderen?
Als alles getekend is, stel je de volgende 
vragen: Waar woon jij? Waar gaan je kinderen 
naar de opvang? Waar ga je naar school? Waar 
werk je? Waar wonen anderen die je leuk en 
belangrijk vindt? Wat is er nog meer te zien en 

te beleven in je buurt? Wie of wat kunnen een 
steentje bijdragen aan een beter leven?

Op stap 4: Wat valt op?
Wat valt je op? Waar kom je vaak, zelden of 
nooit? Waar zou je willen of niet meer willen 
zijn of komen? Wat weet je al over je buurt en 
wat nog niet?

Op stap 5: Flexibel individueel reisplan
Kijk samen (met verschillende kleuren) naar de 
antwoorden en maak eventueel van hieruit een 
flexibel individueel reisplan. 
Zie Deel 2 Flexibel Toekomstplan.
1. Wat houdt je bezig? Speelt zich dat af op je 

plattegrond? Waar?
2. Wat is je huidige situatie? Wie of wat (uit 

jouw buurt) zijn daarbij betrokken? 
3. Wat moet er voor jou nú veranderen? Wie of 

wat is daarvoor (uit jouw buurt) nodig? 
4. Wat zijn je verlangens en dromen, nacht-

merries en valkuilen? Hoe kun je daaraan 
(in jouw buurt) werken? 

5. Wat zijn je kwaliteiten, talenten en beper-
kingen? Hoe kun je die wel of niet inzetten 
in jouw buurt?

6. Wat zou je willen dat er gebeurt? Wie of wat 
in jouw buurt zijn er dan wel en niet nodig? 

Op stap 6: Nog meer hulpbronnen  
ontdekken in je buurt
Hoe kom je meer over je buurt te weten? Denk 
aan huis-aan-huis blaadjes en andere lokale 
kranten, buurtapps, advertentieborden bij 
de supermarkt, aankondigingen in gemeen-
schapsgebouwen zoals kerken, moskeeën, 
bibliotheken, gemeentehuis, buurthuizen, 
scholen. 

Op stap 7: Vraagstukken die spelen
We kunnen als professional samen met inwo-
ners verder onderzoek doen naar de vraagstuk-
ken die spelen bij inwoners en buurten. We 
kunnen vervolgens schoolreisjes maken naar 
andere buurten waar deze vraagstukken zijn 
aangepakt. Wat kun je nog meer doen samen?

Op stap 8: Hulpbronnen
Welke hulpbronnen zijn er in de buurt die inwo-
ners van dienst kunnen zijn bij het oplossen 
van vraagstukken? Welke nog niet? Welke 
zouden er moeten zijn? Hoe pakken we dat 
aan? Wie doet wat?

Op stap 9: Flexibel reisplan voor de 
buurt
We kunnen een flexibel reisplan voor de buurt 
maken met en voor inwoners. Dit plan gaat 
over de vraagstukken die spelen in de buurt en 
hoe mensen die willen aankaarten of aanpak-
ken, met wie, hoe en met wat?   

Op stap 10: Hou het overzicht
Nu heb je een prachtige tekening met veel 
informatie. Hang de tekening op en houd bij 
wanneer je weer een iets nieuws hebt gevon-
den of geleerd in de buurt. Het kunnen nieuwe 
mensen zijn of nieuwe hulpbronnen om het 
leven aangenamer te maken. Misschien wel 
niet alleen voor jou, of jouw buurt, maar ook 
voor anderen en andere buurten. 

Op safari door de buurtLees over de buurt als 
museum. Kinderen vertalen 
verhalen van bewoners naar 
kunstwerken die samen een 
expositie vormen in de ramen 
van huizen in de buurt. Zo 
zorgen ze in Tilburg-west 
voor nieuwe ontmoetingen 
tussen jong en oud in de 
buurt.  

Expeditie Enschede geeft 
jongeren samen met hun 
familie, ervaringsdeskundigen, 
wijkcoaches en andere 
betrokkenen de kans vorm 
te geven aan hun dromen en 
wensen voor een goed leven in  
de buurt.

Uit de praktijk van een wijkteam om te 
denken in kansen. ‘De rij-instructeur 
heeft altijd een plek achter in de auto 
en rijdt eigenlijk doelloos door de wijk, 
alleen om te oefenen met het rijden. 
Als hij nou eens iemand meeneemt 
die van a naar b moet en zelf geen 
vervoersmogelijkheden heeft? Dan 
kan de lege plek op de achterbank van 
nut zijn en kan de instructeur daar zijn 
route op afstemmen. Is dat geen win-
win situatie?’ 

Een wijkteam

https://tinyurl.com/pnzs8vwt
https://www.debuurtalsmuseum.nl/
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Vriendschap gaat over ‘wederkerigheid’: 
de ander betekent iets voor jou en jij 
betekent iets voor de ander. Je ver-

trouwt elkaar en kunt op elkaar bouwen. Je 
kunt met elkaar lachen en huilen. Vriendschap 
is onmisbaar en helpend in het leiden van een 
compleet, gewoon leven. Natuurlijk willen we 
het liefste dat vriendschappen spontaan ont-
staan, we denken dat die niet opgelegd kunnen 
worden. Toch kunnen opvoeders en professi-
onals wel degelijk een handje helpen door een 
vruchtbare bodem te leggen waarop vriend-
schappen kunnen floreren. Hoe meer mensen 
meedenken hoe je dat doet, hoe groter de kans 
op waardevolle vriendschappen. 

We geven 20 tips waarmee je kinderen kunt 
helpen om vriendschappen te starten, herstel-
len of versterken!

1 Ga ervan uit dat álle kinderen behoefte 
hebben aan zeggenschap, erbij horen en 

waardering. 

2Stimuleer het samenbrengen van kinderen 
vanwege hun gezamenlijke interesses en 

niet vanwege hun tekortkomingen. 

3Zie overeenkomsten én verschillen als 
rijkdom waarbij kinderen van elkaar leren 

en een band kunnen opbouwen. 

4Kijk of het aanmoedigen of bevorderen 
van vriendschap een duidelijke focus kan 

worden in een toekomstplan, handelingsplan 
of behandelplan.

5Laat kinderen bij conflicten hun kant van 
het verhaal vertellen en help ze hun fouten 

te herstellen.

6Ontdek met elkaar wat het kind in huis 
heeft qua interesses, kwaliteiten, blij-ma-

kers en verlangens.

Vrienden  
voor op reis

Je verloren, eenzaam en afgewezen voelen. Het gevoel dat niemand je leuk vindt. Veel 
kinderen en jongeren kennen dat gevoel. Juist bij het herstellen en versterken van het 
gewone leven, is vriendschap essentieel. Het doet ertoe en zou mooi zijn als meer men-
sen hier gerichte aandacht voor hebben. Dat professionals in zorg, welzijn en onderwijs 
samen met kinderen, jongeren en hun ouders goed nadenken over de waarde van vriend-
schap en hoe je vriendschappen sluit en behoudt. Vriendschappen geven toegang tot 
anderen en daardoor gemakkelijker toegang tot de samenleving.

‘De grootste hindernis 
voor vriendschappen is 
de gemiste kans!’ 
Carol Tashie 

Het onderzoek van Jana 
Vyrastekova van de Radboud 
Universiteit laat zien 
dat leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften 
meer vriendschappen 
opbouwen in reguliere 
scholen. Zij ervaren een 
hogere mate van sociale 
inclusie dan leerlingen in het 
speciaal onderwijs, maken 
meer vrienden en lijken 
minder eenzaam te zijn.

https://tinyurl.com/4pw64drk
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7Onderzoek wie de belangrijke volwasse-
nen in het leven van het kind zijn die een 

vriendschappelijke band met het kind willen 
onderhouden.

8Betrek mensen, clubs of instanties die 
vriendschappen tussen kinderen kunnen 

aanmoedigen.   

9Trap op de rem bij de vraag ‘wat heeft het 
kind nodig?’ en bedenk: een kind heeft niet 

alleen iets nodig, maar kan ook veel bieden! 

10Besteed niet te veel aandacht aan ‘wat 
het kind mankeert’ maar onderzoek wat 

wel en niet goed werkt (bijvoorbeeld in relatie 
tot anderen).

11 Heb hoge verwachtingen van kinderen, 
alle kinderen! Dus niet overvragen, maar 

ook niet ondervragen. 

12Wees alert dat je in je aanpak, program-
ma of spel geen uitsluitingsmechanis-

men inbouwt. Bijvoorbeeld door kinderen te 
laten kiezen wie er in hun groep mag, waardoor 
sommigen steeds niet gekozen worden.

13Ga zorgvuldig om met het recht van 
kinderen om hun mening te geven als 

het gaat over contacten met anderen.

14Probeer minder te focussen op het la-
bel van een kind. Wat een kind mét een 

label wil, wil een kind zonder label misschien 
ook. Iedereen heeft wel eens behoefte aan een 
‘prikkelarme’ omgeving, niet alleen het kind 
met het label autisme.

15Zorg dat elk kind in allerlei rollen kan 
uitblinken en zich positief kan onder-

scheiden. Als andere kinderen zien dat iemand 
iets goed kan, vergroot dat het zelfvertrouwen 
en aanzien in de groep.  
Zie Deel 2 Sociale Rollen.

16Laat strakke regels of afspraken niet de 
kans op vriendschap in de weg staan. 

Wees flexibel en alert.  

17Maak voorzieningen en activiteiten 
toegankelijk voor álle kinderen, ook 

kinderen die niet voldoen aan de gemiddelde 
norm.

De houding van de professional om vriend-
schappen tussen kinderen te stimuleren

•• Je luistert goed en let ook op de li-
chaamstaal.

•• Je fungeert als rolmodel en laat goed 
voorbeeldgedrag zien bij het aangaan van 
contacten.

•• Je spreekt waarderend met en over kinde-
ren, hun ouders of medeopvoeders. (Laat 
zinnen als ‘deze ADHD-er’, ‘dit disfunctio-
nele gezin’, ‘die verslaafde ouders’, ‘onze 
doelgroepers’ achterwege.) 

•• Je spreekt nooit over hoofden van kinde-
ren en hun ouders en deelt nooit onge-
vraagd informatie over hen.

•• Wees een bruggenbouwer in het contact 
leggen met andere kinderen. Als professi-
onal die tijdelijk een stukje meereist, kun 
jij niet beloven de vriend of vriendin van 
een kind zijn. 

‘Dat jongeren voor hun behoefte aan 
geborgenheid en verbondenheid 
vooral zijn aangewezen op elkaar, 
maakt echter ook dat ze erg gevoelig 
worden voor afwijzing van hun 
leeftijdsgenoten. En net die frictie 
zorgt ervoor dat vriendschappen 
tijdens de puberteit niet gemakkelijk 
zijn. Een goed contact hebben met 
vrienden helpt hen vaak niet alleen 
om zichzelf als een ‘succesvol, sociaal 
persoon’ te gaan zien, maar vrienden 
helpen hen door hun feedback ook 
echt bepalen ‘wie ze zijn.’

Elke Denys, Hogeschool West-Vlaanderen

18Zorg dat de speciale activiteiten voor 
kinderen ‘waar iets mee is’ zoveel mo-

gelijk voor álle kinderen ingezet worden om 
stigmatisering tegen te gaan en diversiteit te 
omarmen. 

19Onderzoek de invloeden van sociale 
media op relaties en vriendschappen 

en bespreek de positieve en negatieve aspec-
ten met kinderen en jongeren zonder direct te 
oordelen.

20Gebruik je netwerk. Stel bijvoorbeeld 
de vraag: wie kent er iemand die iets 

kan doen? Bijvoorbeeld iemand die een kind 
wil introduceren bij de voetbalclub en daar-
mee de drempel verlaagt.

We zetten actief in 
op het ontwikkelen, op-

bouwen of voortzetten van 
vriendschappen tussen 
kinderen of jongeren. 

(BF 1-4)

We stimuleren 
dat scholen, clubs en 

verenigingen, buurthuizen 
en geloofshuizen inzetten op 

vriendschappen tussen kinderen 
of jongeren onderling en tussen 

inwoners in het algemeen. 
(BF 4)

We halen 
hindernissen weg 

die kansen tot vriend-
schappen in de  

weg zitten.  
(BF 3)

Richtingaanw
ijzers

Reistip
Ook foute vrienden kunnen 
vrienden zijn. Doe ze als pro-
fessional nooit zo maar af als 
waardeloos. Maar kijk wat hun 
waarde wél kan zijn. 
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Schoolreis

Samen groot worden, spelen, leren en studeren. Een zeer belangrijk onderdeel van het 
gewone leven is dat baby’s, kinderen en jongeren naar opvang en een school in de buurt 
kunnen. En zo de mogelijkheid krijgen om op te groeien tussen leeftijdsgenoten. Daarna 
kunnen zij dan een vervolgopleiding en werk naar keuze volgen.

‘Onze houding is: 
alle kinderen leren 

samen, blijf weg 
van een klinische 

hokjesgeest.’ 
Leerkracht basisschool 

De Korenaar

D it lijkt vanzelfsprekend maar dat is het 
niet voor diegenen ‘waar iets mee is’. 
Die niet voldoen aan wat wij ‘normaal’ 

zijn gaan noemen. Toch is het niet alleen een 
recht van kinderen maar ook een plicht van de 
samenleving om te zorgen dat alle kinderen 
vanaf het begin dezelfde kansen krijgen als 
hun leeftijdsgenoten om te kunnen leren en 
studeren. In het gewone leven gaan kinderen 
állemaal op schoolreis. En zo kan iedereen, 
ook diegenen die moeilijker meekomen, zich 
ontwikkelen tussen andere kinderen. Op hun 
eigen wijze. Zo leren ze samen en zo leren ze 
van elkaar! 
 
Inclusieve kinderopvang
Reguliere kinderopvang is niet altijd beschik-
baar voor bijvoorbeeld kinderen met een beper-
king. Het College voor de Rechten van de Mens 
heeft hier onderzoek naar gedaan en vindt dat 
dit moet veranderen. Er zou een breed toegan-
kelijke en inclusieve kinderopvang nodig zijn 
met goed toegerust personeel dat rekening 
houdt met de diversiteit van kinderen. Dit bete-
kent volgens het College ook dat er een goede 
samenwerking op gang moet komen tussen 
kinderopvang, medisch specialisten, onderwijs 
en (jeugd-)zorg zodat de doorgaande ontwikke-
ling van kinderen zo soepel mogelijk verloopt 

en zij zo gewoon mogelijk kunnen opgroeien in 
hun eigen omgeving tussen andere leeftijdsge-
noten.*

Recht op inclusief onderwijs 
Alle kinderen en jongeren hebben in Neder-
land recht op goed onderwijs. Althans dit is al 
jarenlang een streven van de overheid, door 
bijvoorbeeld de Wet op Passend onderwijs, 
om goed onderwijs in de eigen buurt te bieden 
aan kinderen die moeilijk meekomen. Op grond 
van het VN-Verdrag Handicap én het VN-Kin-
derrechtenverdrag is de Nederlandse Staat 
aan zet om van ‘passend’ onderwijs, inclusief 
onderwijs te maken.*

‘We zien dat leerkrachten vaak als 
eerste opmerken dat een kind afwijkt 
van de norm. Steeds vaker wordt dan de 
vraag gesteld: ‘Wat mankeert dit kind’? 
Een vraagstelling die een biomedisch 
probleem veronderstelt. De oorzaak en 
oplossing worden in het kind gezocht. 
Terwijl je er ook vanuit pedagogisch 
perspectief of vanuit de onderwijscontext 
naar kunt kijken. Wat maakt dat dit 
kind zo op deze omgeving reageert en 
welke pedagogische ondersteuning past 
daarbij? 
 
Bert Wienen, Hogeschool Windesheim
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Het heeft veel voordelen als jonge mensen, 
ongeacht wie of wat ze zijn, in hun eigen 
omgeving met hun leeftijdsgenoten leren en 
opgroeien. Dat betekent dat scholen inclusie-
ver worden en diversiteit als een rijkdom gaan 
zien in plaats van een bedreiging. 

Inclusie in het onderwijs 
Inclusief onderwijs betekent kwaliteitsvol 
onderwijs voor iedereen. Ongeacht handicap, 
migratieachtergrond, taalachterstand of soci-
aaleconomische status.

Een inclusief onderwijssysteem gaat uit van 
diversiteit. Het (h)erkent de talenten van alle 
leerlingen en bouwt erop voort om zo effectief 
aan hun individuele leerbehoeften te beant-
woorden. Een inclusief onderwijssysteem ver-
betert zo de leerresultaten van alle leerlingen.

Onderzoek wijst ook uit dat wanneer leerlingen 
met verschillende onderwijsbehoeften samen 
leren, alle leerlingen een betere schoolse en 
sociale ontwikkeling doormaken en ook na de 
school meer succeservaringen kennen.* 

Geen gelopen race
Ondanks de bewezen voordelen is het aan-
bieden van inclusief onderwijs geen gelopen 
race. We zien nog te weinig inclusieve scholen. 
Er vallen nog te veel kinderen en jongeren 
buiten de boot. Zij voelen of zijn niet welkom 
op bijvoorbeeld hun plaatselijke school of 
onderwijsinstelling. Zij krijgen niet de dezelf-
de kansen als leeftijdsgenoten omdat ze niet 
blijken te passen binnen een bepaald onder-
wijssysteem. Je kunt je afvragen: is het kind er 
voor de school of de school voor het kind? Hoe 
kan een kind schoolgemotiveerd of studiege-
motiveerd zijn als de school of opleiding niet 
kindgemotiveerd genoeg is? 

De realiteit is dat we nog vaak opvang- en 
onderwijsinstellingen onderscheiden op basis 
van het soort beperking en/of talenten dat 
kinderen hebben of welk geloof of welke over-
tuigingen zij of hun families belangrijk vinden. 
Dit betekent dat het voor jonge mensen steeds 
moeilijker wordt om van elkaars kwaliteiten, 
kenmerken, geloof, achtergrond of cultuur te 
leren. En als we niet van elkaars manier van 
leven kunnen leren, is het ook moeilijker om 
elkaar te begrijpen. Iets wat essentieel is voor 
een zorgzame, inclusieve samenleving. 

Verder studeren
Bij het MBO bestaat er sinds 2014 een zorg-
plicht, verankerd in de Wet gelijke behandeling 
handicap en chronische ziekte.* Op grond 
van deze wet moet er voor iedere student die 
een beperking heeft in principe aanpassingen 

gerealiseerd worden: ‘Tenzij dit een onevenre-
dige belasting voor de school vormt’. Dit kan 
een breekpunt worden voor sommige jongeren. 
Toch is het de bedoeling van de zorgplicht 
dat de MBO’s de extra begeleiding en onder-
steuning verbreden tot alle studenten die hier 
behoefte aan hebben. Het gaat er namelijk om 
dat de student succesvol kan zijn. Ook voor 
het HBO en Universiteit geldt een zorgplicht, 

waarbij het afhankelijk is van de situatie waar-
in de jongere zich bevindt en de houding van 
de instelling of de ondersteuning voldoende is 
om goed mee te komen. 

Kijk het filmpje waarin 
kinderen van de inclusieve 
basisschool de Kroevendonk 
vertellen over hun ervaringen.

Wat zien we?

••  Maar liefst 70.000 kinderen en jongeren 
volgen speciaal onderwijs op scholen die 
ver buiten hun eigen leefomgeving liggen. 
Ze groeien op tussen kinderen met dezelfde 
handicap, hebben weinig andere rolmodellen 
en zijn vaak onzichtbaar voor kinderen in de 
eigen buurt.*

••  Er zijn minimaal 15.000 kinderen in Neder-
land die geen of onvoldoende onderwijs krij-
gen en we noemen hen oneerbiedig ‘thuis-
zitters.’ Veel kinderen hebben te maken met 
bijvoorbeeld hoogbegaafdheid of kunnen 
hun gedrag niet aan de school aanpassen. 
Sommigen zijn angstig, anderen opstandig. 
Het zijn kinderen en jongeren die niet de goe-
de ondersteuning thuis of op school krijgen. 
Er is bijvoorbeeld soms te weinig samenwer-
king met het kind, de ouders en hun netwerk 
vanuit de school en er zijn te veel regels en 
procedures. Ook boze, gefrustreerde ouders 
kunnen een slechte reputatie opbouwen bij 
scholen wat (vaak onterecht) slecht uitpakt 
voor hun kind.*

•• Zo’n 10.000 kinderen met een beperking 
gaan nooit naar school. Zij zijn ontheven 
van de leerplicht. Deze kinderen worden ‘niet 
leerbaar’ geacht. Zij gaan (vaak per busje) 
naar dagbesteding, medische of speciale 

kindcentra of dagopvang, zorgboerderijen 
of blijven thuis. Ze krijgen daarbij niet de 
kansen die kinderen zonder beperkingen wél 
hebben. Ze ontwikkelen zich niet samen met 
buurtgenoten en kinderen die geen beperkin-
gen hebben. En ook hun ouders zien zelden 
ouders die in de buurt hun kind op school 
hebben.* 

•• In 2017 gaat 70% van leerlingen naar het 
bijzonder onderwijs. De groei van protestant-
se en katholieke scholen is door de jaren vrij 
stabiel. De groei van islamitische scholen 
is enorm gegroeid, tussen 2009 en 2019 
met 60%. Dan is er nog een groeiend aantal 
privéscholen, huiswerkklassen. Tevens zien 
we na de immigratiegolf in 2015 dat ‘inter-
nationale schakelklassen’(ISK’s) enorm zijn 
toegenomen waar nieuwkomers apart les 
krijgen om na 1 of 2 jaar in te stromen in het 
reguliere onderwijs. 

••  Anno 2020 zien we ook dat er een beweging 
op gang aan het komen is voor meer inclu-
sief onderwijs. Zie bijvoorbeeld het initiatief 
‘Naar Inclusiever Onderwijs’* waarvan de 
visie is dat kinderen uit een wijk sámen naar 
school gaan en dat alle ondersteuning die 
zij nodig hebben naar kinderen toe komt. En 
dus op de school zelf georganiseerd wordt. 
Ook de Onderwijsraad adviseert dat scholen 
inclusiever moeten worden.*

Lees de magazines  
over inclusieve scholen.  
Zo kan het ook!

https://tinyurl.com/4nwtj7yf
https://tinyurl.com/v3yy7mbx
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Naast elkaar in plaats van met elkaar
Veel kinderen en jongeren groeien nog niet sa-
men op met leeftijdsgenoten of buurtgenoten. 
En zeker ook niet met diegenen waarvoor leren 
en meedoen (zeer) moeizaam gaat. Dit heeft 
grote gevolgen voor onze samenleving waarbij 
groepen niet mét maar naast elkaar leren en 
leven. Waarbij de ene groep meer kansen krijgt 
dan de andere. Nog te veel jonge mensen 
moeten vechten om mee te kunnen doen, een 
school of studie af te ronden, stage, werk en 
activiteiten te vinden die bij hen passen en 
waarbij ze van betekenis kunnen zijn. Want als 
de ene leerling zonder bijvoorbeeld een beper-
king later een werkgever is geworden, dan zal 
hij of zij minder snel een baan aanbieden aan 
diegene die moeilijker meekomt want onbe-
kend maakt nog steeds vaak onbemind. Die 
hindernis moeten we zo vroeg mogelijk zien te 
doorbreken. 

Inclusieve leergemeenschap
Om gelijkwaardige kansen te creëren voor 
leren en meedoen in het gewone leven is er 
dus een verandering nodig. Als professionals 
kunnen wij daar invloed op hebben. Dat bete-
kent dat we een beeld moeten hebben hóe het 
anders kan. 

Denk bijvoorbeeld aan hoe een leergemeen-
schap eruit zou kunnen zien. Een plek waar 
kinderen, jongeren, ouders, opvoeders, buurt-
bewoners, opvoedkundig personeel, onder-
wijzend personeel en onderwijsbestuurders 
zich samen sterk maken voor een inclusief, 
zorgzaam leer- en leefklimaat. Ze zijn toegan-
kelijk voor álle jonge mensen (en hun ouders) 

en hebben de juiste pedagogische tact, 
ondersteuning, ruimte, houding en middelen 
waardoor leerlingen en studenten kunnen 
leren, ook diegenen die niet vanzelfsprekend 
meekomen. Het kan een creatieve combinatie 
zijn van wat nu bijzonder, openbaar, speciaal of 
regulier onderwijs of opvang heet.  

Het is voor deze leergemeenschappen belang-
rijk om letterlijk en figuurlijk midden in de loka-
le samenleving te staan, de spil te zijn in een 
welkome buurt. Geen stenen bastion, maar een 
open gemeenschap voor kinderen en jongeren, 
waar ook volwassenen van en met elkaar kun-
nen leren. Het betekent dat niemand er alleen 
voor staat. De baby niet, de peuter niet, de leer-
ling of student niet, de moeder niet, de vader 
niet, de andere opvoeders niet, de leerkracht of 
docent niet, maar ook de buurt niet. 

Een inclusieve leergemeenschap biedt kansen 
op meer kennis en kunde, maar ook op relaties. 
Dat geldt niet alleen voor kinderen en jongeren 
maar ook voor hun ouders, medeopvoeders en 
buurtbewoners. Het biedt de mogelijkheid om 
van elkaar te leren: van elkaars rituelen, manier 
van leven, leren, spelen en onderzoeken. Het 
kan een belangrijke basis en thuisgevoel geven 
aan gezinnen. 

We doen het al
Gelukkig zijn er op kleine schaal kinderopvang 
en scholen voor primair, voortgezet onder-
wijs en beroepsonderwijs die een inclusieve 

speel-ontwikkel- en leersetting omarmen en 
daar de voordelen van zien. Zij sluiten aan op 
het tempo, de leerstijl en de mate van ontwik-
keling en zelfstandigheid van álle kinderen en 
houden rekening met hun cultuur en achter-
grond. Hierbij is er ook veel aandacht voor op-
voedkundig en onderwijskundig personeel dat 
de ruimte, tijd en kennis krijgt om inclusieve 
aanpakken mogelijk te maken met het doel dat 
kinderen en jongeren (maar ook hun begelei-
ders, opvoeders en leerkrachten) kunnen laten 
zien wat ze in hun mars hebben.*
 
Alles op alles zetten
Voor ons als professionals in de lokale teams 
is de samenwerking met jeugdgezondheids-

zorg, geboortezorg, welzijn (kinder- en jonge-
renwerk), opvang- en onderwijsinstellingen in 
de buurt daarom essentieel, zeker wanneer 
kinderen of jongeren dreigen uit te vallen 
of hun situatie thuis slecht is. Wij hebben 
de plicht om met ze samen te werken en de 
toegang naar leergemeenschappen in de 
buurt te vereenvoudigen. Dat gaat soms beter 
als de kinderopvang, school of opleiding zich 
gesteund voelen door buurtbewoners, instan-
ties, geloofshuizen, andere scholen, hun eigen 
bestuurders, samenwerkingsverbanden, ge-
meente en andere betrokkenen uit de plaatse-
lijke omgeving. Ook dáár kunnen wij een rol in 
spelen. Want wat niet is, kan nog komen. 

Schoolreis

‘Als je niet aan mijn 
kwaliteiten wilt werken  
moet je van mijn  
beperkingen afblijven!’
 
Emiel van Doorn

We werken mee 
aan opvang en onder-

wijs dicht in de buurt van 
waar kinderen en jongeren 

opgroeien. 
(BF 1,4)

We werken nauw samen 
met opvang en scholen in de 

buurt en ook andere onderwijsin-
stellingen om te zorgen dat kinde-

ren en jongeren niet uitvallen. 
(BF 1,4)

We zorgen 
ervoor dat kinderen 

en jongeren zich op hun 
eigen wijze kunnen ontwikke-

len tussen andere buurtgenoten 
en zien diversiteit van inwoners 

– jong tot oud - als een rijke 
hulpbron. 

(BF 1,2 3 4)

Richtingaanw
ijzers

Kijk hier het filmpje over  
25 jaar rondom mediërend 
leren van Emiel van Doorn  
van StiBCO.

Kindercentrum Bzzzonder 
biedt kinderopvang en meer 
voor kinderen van ‘nul tot 
honderd jaar.’

Steunpunt onderwijs 
ondersteunt kinderen en 
ouders die vastlopen op 
school. 

https://tinyurl.com/yz2mth7r
https://tinyurl.com/3a55cx2y
www.bzzzonder.nl
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Fouten maken 
en herstellen 

Als er op een school een incident plaatsvindt waarbij een kind bijvoorbeeld op de vuist 
is gegaan met een ander kind, verwachten de betrokkenen zoals ouders, teamleden en 
vaak ook de leerlingen dat er vanuit leiderschap iets wordt gedaan. Ouders verwachten 
bijvoorbeeld van een directeur dat hij of zij kan uitleggen wat er is gebeurd en kan belo-
ven dat dit in de toekomst niet meer zal voorkomen. Mensen willen weten of en hoe de 
dader wordt ‘gestraft’ en hoe het slachtoffer wordt geholpen. 

O nze samenleving is gebouwd op 
wetten, rechten en plichten om in har-
monie met en naast elkaar te kunnen 

leven. Overtreed je de wet dan word je gestraft. 
Zodat je weet dat dit niet getolereerd wordt. 
Een veilige en vertrouwde samenleving bete-
kent in onze westerse cultuur dat overtreders 
gestraft worden, desnoods gevangengenomen 
worden; in elk geval tijdelijke of langdurig uit 
de samenleving moeten verdwijnen. 
 
Twee routes: straf of herstel
Als we willen werken aan een welkome inclu-
sieve samenleving dan is het wenselijk dat we 
beginnen met jonge mensen er zoveel mogelijk 
bij te laten horen, niet buiten te sluiten, tenzij 
zij werkelijk een gevaar vormen. We gaan er 
dan vanuit dat we ze allemaal nodig hebben. 
We kunnen ze straffen en bang maken, maar 
werkt dat dan wel? Is dat wel het beste wat we 
in huis hebben? En is dat de beste oplossing 
voor hun toekomst en onze samenleving?

Stel dat je uit frustratie iets hebt gedaan dat 
echt niet door de beugel kan, hoe zou je dan 
behandeld willen worden? Je mag kiezen uit 
twee routes:

Route 1:
Je wordt fysiek beperkt, toegeschreeuwd, 
gestraft, geslagen, ergens opgesloten, in een 
kleine kale ruimte geplaatst, buitengesloten, 
vastgebonden, gekleineerd, te schande gezet, 
uit huis geplaatst, je huis afgepakt, geschorst 
van school, ontslagen bij werk, tussen mensen 
geplaatst die ook zo boos zijn, afgezonderd 
naar een kleine speciale afdeling, opgepakt en 
ter observatie gesteld, bedreigd door andere 
volwassenen. Je kijkt wel uit een volgende 
keer. Je hebt hiervan geleerd. Maar wat?

Route 2:
Je wordt een poos met rust gelaten, je krijgt 
ruimte, je mag een tijdje heel hard tegen een 
vertrouwde luisteraar schreeuwen, je krijgt de 
kans om te vertellen wat er is gebeurd, hoe je 
je voelt, je kunt samen zijn met iemand die je 
echt vertrouwt, je kunt je gevoelens uiten, je 
kunt veilig stoom afblazen tot je kalmer wordt, 
je kunt jouw kant van het verhaal vertellen 
zonder dat er een oordeel volgt, je krijgt een 
luisterend oor, je krijgt de kans om te laten 
zien dat je het beter doet, je krijgt kans om je 
excuses aan te bieden, je krijgt een opening 
om verder te kunnen gaan met je leven. 

‘Wangedrag komt bijna altijd 
voort uit de behoefte waar 
in essentie niets mis mee is. 
Zoals veilig willen voelen. Van 
betekenis willen zijn.’
Jan Ruigrok
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Je kijkt wel uit een volgende keer. Je hebt hier-
van geleerd. Maar wat?

Wat kies je? Het verbaast niemand dat je voor 
route 2 kiest. Maar heb je wel iets te kiezen of 
krijg je het voor je kiezen?
Helaas maken veel te veel kinderen en jon-
geren (en ook ouders) mee, die boos, angstig 
en verdrietig zijn of pijn hebben, overmand 
door emoties, dat ze geen keuze hebben en 
in route 1 belanden. Ze raken daar vaak nóg 
angstiger, bozer en meer onbegrepen door. En 
worden niet wezenlijk door de samenleving 
beschermd. En als dat jaren standhoudt, heeft 
dit ernstige gevolgen voor hun deelname aan 
de samenleving, die eist dat ze zich gedragen. 

Maar omdat zij zich niet gehoord voelen is er 
een risico dat zij hun emoties op allerlei nega-
tieve manieren uiten. Daar komt nog eens bij 
dat (wan)gedrag bijna altijd voortkomt uit een 
universele behoefte. Denk aan agressie: ‘als ik 

de ander dreig met geweld, of als ik geweldda-
dig ben, voel ik me veilig’. Ook terugtrekgedrag, 
alcohol- en drugsmisbruik, crimineel gedrag, 
aansluiting zoeken bij agressieve, fundamen-
talistische of uitbuitende groeperingen komt 
meestal voort uit behoeften die ieder mens 
heeft: veilig willen voelen, erbij willen horen of 
van betekenis willen zijn. 

Zolang er geen aandacht is voor of construc-
tieve invulling van onvervulde behoeftes zal 
de zogenaamde wangedrager zijn toevlucht 
blijven zoeken in destructief gedrag. En blijven 
we een groeiend aantal jongeren zien die 
slachtoffer zijn van loverboys, drugsdealers, 
roverbendes en andere criminele groepen, al 
dan niet georganiseerd.

Fouten herstellen
Fouten maken we allemaal. En het liefst willen 
we onze fouten kunnen herstellen. Belangrijk 
is dat ook jonge mensen fouten mogen maken 
en het weer kunnen goed maken. Helaas ge-
beurt het te vaak dat fouten gestapeld kunnen 
worden en kinderen en jongeren zo ongewild 
bouwen aan negatieve beeldvorming: hij is een 
stoorzender, zij is een zeurkous, hij is agres-
sief, zij is opstandig, hij liegt altijd, zijn gedrag 
is onhandelbaar, zij is onopvoedbaar. Deze 
beeldvorming wordt ook opgepakt door de jon-
ge mensen zelf: ik ben een stoorzender, ik ben 
agressief, ze moeten toch altijd mij hebben 
en ga zo maar door. En dit beeld kan door de 
jaren heen gevoed, sterker en groter gemaakt 
worden als niemand dit bijstelt. Dit moet voor-
komen en doorbroken worden. Zodat jonge 

mensen niet alleen hun fouten leren herstellen, 
maar ook leren dat ze ertoe doen, belangrijk 
zijn, iets te bieden hebben en de samenleving 
niet zonder ze kan en hen beschermt.

Hoe het mis kan gaan
Kent iedereen Brandon nog?* Een jongen die 
door de jaren heen in een dramatische vicieuze 
cirkel terecht was gekomen waarbij ieder-
een bang voor hem was. Hij eindigde in een 
gesloten instelling en zat drie jaar vast aan een 
ketting. Hij werd steeds agressiever en kreeg 
geen kans zijn gedrag te veranderen maar juist 
te verergeren. Na publieke verontwaardiging 
hierover kreeg Brandon eindelijk een kans 
op herstel. Na een poos zien we hem op het 
strand lopen. Hoe kan het dat hij nu als een vrij 
man over het strand kan lopen? ‘Ik ben nu vrij, 
ik hoef me niet meer los te vechten.’ 

Kent iedereen Alicia nog?* Een meisje dat 
gewoon wachtte op een pleeggezin en uitein-
delijk na jaren op een gesloten jeugdafdeling 
belandde? Ze werd gezien als een ‘speciaal’ 
meisje. Maar ze wilde geen speciaal meisje 
zijn, ze wilde een ‘gewoon meisje’ zijn. Hoe 
specialer ze werd gezien, hoe harder ze in 
opstand kwam. En hoe minder kansen er in de 
instelling bleken voor herstel. De documentaire 
Goede Moeders laat zien hoe ouders die ooit 
fouten hebben gemaakt hun kinderen kwijtra-
ken en niet of moeizaam terugkrijgen.*  

Vragen die je kunt stellen in het conflict met een ander, opgesteld door Echo,  
expertisecentrum voor herstelrecht in het onderwijs.* 

Lees over Ubuntu, een 
onuitputtelijke bron van 
medemenselijkheid. 

‘Bij conflicten wordt de dader vaak 
de outcast, de desperado van de 
school. Herstelrecht brengt daders en 
slachtoffers met elkaar in gesprek. 
De dader krijgt de kans om de schade 
die hij heeft aangericht in overleg 
met het slachtoffer te herstellen. 
Daarmee krijgt hij de kans weer als 
volwaardig groepslid terug te keren 
in de groep waarvan hij eerst echt 
deel uitmaakte.’ 

Jan Ruigrok

➊
Wat ge-

beurde er 
precies? 

➋
Wat dacht 
je op dat 
moment?  

➌
Wat vind je 
er nu van? 

➍
Wat is het 

ergste voor 
jou?

➎
Wie heeft er 
het meeste 

last van? 
Hoe?

➏
Wat is er  
nodig om 

dat te  
herstellen?

https://tinyurl.com/d26rxj4e
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situatie ontstaat. Met de aanname: het is 
moeilijk, maar niet onmogelijk! 
In alle situaties waarin mensen samenleven 
komen conflicten voor. De kwaliteit van een 
samenleving wordt niet gekenmerkt door het 
ontbreken van conflicten, maar door de vaar-
digheid van mensen ermee om te gaan.

Herstelgerichte benadering
Herstelgericht werken is een benadering die 
jonge mensen (en hun ouders) binnenboord 
kan houden. Thuis, op school, in de buurt. Dit 
kan op allerlei manieren. Via bijvoorbeeld her-
stelgerichte bijeenkomsten wanneer iemand is 
benadeeld of de wet heeft overtreden. Het kan 
ook één op één op het schoolplein of in een 
groepssetting. Kinderen zélf kunnen ‘mediator’ 
zijn op hun school en leren hoe conflicten tus-
sen medeleerlingen kunnen worden opgelost. 
Belangrijk is dat kinderen en jongeren zélf 
actief meedenken en bijdragen aan oplossin-
gen, aan hoe ze verder willen. De ‘dader’ en 
‘slachtoffer’ kunnen beiden hun verhaal doen 
en ook het netwerk van hen. Uiteindelijk draait 
het om samenwerking, oprechte excuses leren 
maken, elkaar leren vergeven en een nieuwe 
kans gunnen. Zo werken we aan een herstelge-
richte cultuur waar zowel slachtoffer als dader 
beter van kunnen worden. Herstelrecht bewijst 

inmiddels haar effect in scholen over de hele 
wereld, én daarbuiten. 

Ook volwassenen willen fouten kunnen her-
stellen
Ook ouders, opvoeders en anderen die fouten 
maken en hun kinderen of anderen benadeeld 
hebben moeten de kans krijgen dit te herstel-
len. En voor hen geldt hetzelfde als voor kin-
deren: geef mensen een tweede, derde kans, 
zonder dat er een aanwijsbare onveilige 

We verdiepen ons 
in herstelgerichte 

benaderingen en vraag-
stellingen. 

(BF 1,4)

We hebben oog en 
respect voor een com-

munity waarbij iedereen 
nodig is en harmonieuze re-

laties bevorderd worden. 
(BF 1,4)

We achterhalen wat de 
werkelijke behoefte is van 
jonge mensen waardoor zij 

ongewenst gedrag laten zien. 
En hoe dat om te buigen. 

(BF 1,2.4)

We zijn 
rolmodellen voor 

het gebruik  
van respectvolle,  
waarderende taal. 

(BF 4)

Richtingaanw
ijzers

‘De meisjes die mijn dochter 
hebben mishandeld mochten 
zich beroepen op hun zwijgrecht 
tijdens het verhoor. Dat had 
hun advocaat volgens mij 
geadviseerd. Zo hebben zij geen 
excuses hoeven aanbieden 
of spijt betuigd, niet aan mijn 
dochter of aan ons, als familie. 
Terwijl wij er kapot van zijn. Is 
dit de manier waarop we jonge 
mensen moeten opvoeden? 
Met zwijgrecht in plaats van de 
plicht om je te verantwoorden 
en ons laten zien dat je je 
gedrag wilt verbeteren?’ 

Een moeder

Een belangrijk onderdeel 
van De Vreedzame School 
is mediatie. Mediatie is 
bemiddeling bij conflicten. Alle 
leerlingen leren wat mediatie 
is en daarnaast worden 
enkele leerlingen opgeleid om 
de rol van leerlingmediator 
te vervullen. Zo nemen 
de kinderen eerst zelf de 
verantwoordelijkheid voor het 
oplossen van conflicten in de 
klas of op het schoolplein.

Kijk het filmpje waarin Colin 
Newton van Inclusive Solutions 
het boek ‘Restorative Solutions, 
making it work’ bespreekt. 
Een praktijkboek over hoe 
je ‘restorative interventions 
and approaches in schools’ 
implementeert.

Reistip
Google eens naar ‘dramadrie-
hoek’ en ontdek of je een redder, 
aanklager of slachtoffer bent. En 
hoe je deze rollen kunt aanpak-
ken.

www.devreedzame.school
https://tinyurl.com/4t4hybn6
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Flexibel 
toekomstplan

De toekomst in kaart brengen geeft hoop en iets om naar uit te kijken. Professionals kun-
nen op deze reis een rol spelen in hoe en met wie kinderen, jongeren, ouders en medeop-
voeders invulling willen geven aan hun toekomst. Bijvoorbeeld dat ouders willen dat hun 
kinderen fijn opgroeien, leren en meedoen in de buurt en uiteindelijk kunnen uitvliegen.

O m de toekomst in kaart te brengen, is 
het nodig eerst te achterhalen wat de 
interesses, dromen en ambities van 

kinderen, jongeren en ouders zijn, wie kunnen 
meedenken en hoe je dit gesprek goed met 
elkaar organiseert.  Zie Deel 2 Reisnotities en zie 
Deel 3 Contextlenzen voor een Brede Blik. 

Er zijn vele manieren om verlangens en 
dromen van jonge mensen, hun ouders en 
medeopvoeders in kaart te brengen en uit te 
voeren. Denk aan persoonlijke toekomstplan-
ning, familieberaad, familiegroepsplanning 
of netwerkoverleg. Ze helpen om het gewone 
leven te herstellen en te versterken. 
 
‘Van Plan’
Bij een toekomstplanningsproces komen 
mensen samen die willen dat het goed gaat 
met het kind en actief of passief mee kun-
nen werken aan een toekomstplan. Eigenlijk 
werken ze volgens Jaap Peters van De Limes* 
aan een ‘van plan’ voor de toekomst. Geen vast 
stappenplan dus, want iedereen weet dat plan-
nen snel kunnen veranderen. Een ‘van plan’ 
voor de toekomst is dan meer een leidraad, 
een houvast om stappen te kunnen zetten. 

Denkkracht en doekracht
Het netwerk kan een belangrijke rol spelen 
bij het nadenken over de toekomst of hoe 
het gewone leven weer hersteld of versterkt 
kan worden. Soms is denkkracht nodig, soms 
doekracht. Hieruit volgen dan bijvoorbeeld 
actiepunten die uitgevoerd kunnen worden. De 
kinderen, jongeren, ouders of medeopvoeders 
hebben en houden zeggenschap. Daarna kun 
je regelmatig bekijken of het plan bijgesteld, 
aangetrokken of juist losgelaten kan worden. 

Faciliterende rol
De bedoeling is dat je hier, op uitnodiging, geen 
sturende maar een faciliterende rol in hebt. 
Sommige professionals zijn getraind in het zelf 
voorzitten van een dergelijk proces. Anderen 
zijn getraind om dit aan de families over te 
laten. En dan zijn er nog allerlei tussenvormen. 

Twee vormen in het kort 
1. Persoonlijke toekomstplanning omvat 

verschillende ‘stromingen’ die overgewaaid 
zijn uit Angelsaksische landen en vaste 
grond kregen in Nederland. Kinderen, 
ouders en medeopvoeders brengen op een 
visuele manier in kaart waar ze vandaan 

‘Life is what happens to 
you while you are busy 
making other plans.’ 
John Lennon
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komen, hun levensloop, wat hun dromen, 
wensen maar ook hun nachtmerries zijn. 
Dit is leidend voor een plan van aanpak dat 
met het eigen netwerk ontworpen en vaak 
ook uitgevoerd wordt. 

2. Familiegroepsplan. De Jeugdwet geeft 
inwoners sinds 2015 het recht op een eigen 
familiegroepsplan.* Het plan bevat een 
aanpak dat is opgesteld door de jongere, de 
ouders en mede-opvoeders, bloedverwan-
ten, aanverwanten of andere belangrijke 
personen uit het leven van het kind, de 
jongere of opvoeders. Het is de bedoeling 
dat mensen zelf verantwoordelijkheid 
nemen voor en zeggenschap hebben over 
hun plan. De werkwijze zorgt ervoor dat de 
kring om mensen heen groter of waarde-
voller wordt en verbetert de samenwerking 
tussen families en professionals. 

Flexibel toekom
stplan

We faciliteren 
een aansprekende 

vorm van toekomstplan-
ning samen met betekenis-
volle mensen die willen dat 
het beter gaat met het kind, 

jongere of gezin. 
(BF 1-4)

We zorgen 
ervoor dat jonge 

mensen, hun ouders en 
medeopvoeders (mede)zeg-
genschap hebben over hun 

eigen plannen, qua  
inhoud en vorm.  

(BF 1-4)

We letten erop dat een 
plan helder maakt waar 

iemand naartoe wil werken, 
welke kansen er voor het grijpen 

liggen, welke mogelijkheden geor-
ganiseerd en welke hindernissen 

geslecht moeten worden. 
(BF 1-4)

We zorgen 
ervoor dat wij of 

andere mensen bijhouden 
of er voldoende resultaten 
behaald worden vanuit het 

plan en stellen 
het steeds bij. 

(BF 1-3) 

Richtingaanw
ijzers

Kijk hoe FLOOR 
Jongerencoaching jongeren 
uitnodigt om ‘hun eigen 
plek in te nemen’. FLOOR 
jongerencoaching is er voor 
jongeren tussen de 15 en 30 
jaar die niet de standaardroute 
lopen in het leven.
Of lees de verhalen van 
jongeren zelf hierover.

Lees meer over de aanpak van 
SoNeStra: Sociale Netwerk 
Strategieën. Ontstaan vanuit 
het idee dat het mogelijk is 
dat mensen, jong en oud, met 
hun sociaal kapitaal hun eigen 
kwesties aan kunnen pakken.

‘Het centraal stellen van het 
levensverhaal, zeker wanneer 
de problemen complex zijn, 
stimuleert de professional 
om echt te luisteren en aan 
te sluiten bij het verhaal van 
kind en gezin. Dit verstevigt 
de samenwerkingsrelatie 
en biedt betere kansen voor 
gelijkwaardige samenwerking.’
 
Marjan de Lange 

https://sonestra.nl
https://tinyurl.com/ynyrn8tn
www.floorjongerencoaching.nl
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Reisverslagen

Als we op reis zijn, houden we soms een dagboek bij of beschrijven onze ontdekkingen 
in een notitieblokje. We noteren waar we geweest zijn, wie we tegen zijn gekomen en 
wat we gezien hebben. Soms schrijven we op waar we naartoe willen gaan en welke 
voorbereidingen we dan moeten treffen. 

‘Schrijven is 
zien. Het is altijd 
aandacht geven.’
Kate Dicamillo

D at doe je ook als je mensen onder-
steunt. Een goede notitie of verslag kan 
nuttig zijn voor mensen zelf, voor jou 

als professional en voor anderen om te weten 
wat er speelt en waar naartoe gewerkt gaat 
worden. Het schrijven ervan is vaak verplicht. 
Helaas zien we daarvan ook de keerzijde. 
Dikke dossiers waarbij de verslagen door de 
jaren heen soms ook nog doorspekt zijn met 
(verouderde) problemen, diagnoses, veronder-
stellingen, voorwaarden en adviezen. Dossiers 
die mensen levenslang ‘meedragen’, ook al zijn 
zij zelf veranderd. Dat is vaak niet helpend. 
Integendeel. We kunnen dus alerter zijn op 
onze verslaglegging. Waarom, hoe met wie we 
een verslag opstellen. En wat er dan beslist 
wel of niet in moet komen. Wat je schrijft kan 
positieve én negatieve gevolgen hebben voor 
mensen. Daarom geven we je graag nog wat 
tips mee voor het schrijven van goede versla-
gen.  
 
•• Schrijf het verslag samen met mensen die je 

ondersteunt of leg goed uit wat je wilt gaan 
schrijven en vraag of mensen zich daarin 
kunnen vinden.

•• Zet de datum en naam van de auteur(s) in 
het verslag. 

•• Zet er het doel (of bedoeling) van het verslag 
in.

•• Zorg voor een heldere indeling met een logi-
sche opbouw. Maak bijvoorbeeld een kader 
waarin je de informatie zet over de situatie 
van een kind of gezin én informatie over 
maatschappelijke kwesties waar het kind of 
gezin mee te maken heeft.

•• Zet vooraan wat de verlangens van het kind, 
de jongere of de ouder(s) zijn, als kapstok 
voor het verdere verslag. 

•• Denk na hoe het hele verslag hoop en ener-
gie kan uitstralen voor verandering.

•• Laat in het verslag zien dat het perspectief 
van het kind op alle levensaspecten goed is 
doordacht, samen met het kind, de ouders en 
andere betekenisvolle volwassenen.

•• Doe geen aannames. En doe je dat wel, zeg 
dat het een aanname is.

•• Twijfel langer (of denk nog even na) voordat 
je dingen opschrijft die grote gevolgen kun-
nen hebben, nu of later. 

•• Zorg dat de lasten van mensen in beeld ko-
men maar zeker ook datgene wat blij maakt.
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•• Zorg dat de beperkingen van mensen in 
beeld komen maar vergeet nooit hun kwali-
teiten te benoemen.

•• Zorg dat de interesses van het kind, de jon-
gere, de ouders duidelijk te vinden zijn.

•• Laat zien dat er een grotere kring van bete-
kenisvolle mensen meedenkt en niet alleen 
professionals met de ‘hulpvragers’.

•• Wanneer je in je verslag voorwaarden stelt 
aan kinderen, jongeren, gezinnen of families, 
stel dan ook voorwaarden aan de ondersteu-
ning in het verslag.

•• Probeer het taalgebruik zo gewoon mogelijk 
te houden. Niet schrijven over ‘vader’ dit en 
‘moeder’ dat, maar zet hier een lidwoord of 
bezittelijk voornaamwoord bij. Zoals we dat 
gewoonlijk ook doen. De vader, de moeder, 

haar vader, zijn moeder etc. Gebruik zo min 
mogelijk medische termen, afkortingen en 
jargon.

•• Check of de informatie up to date is. Dus dat 
er geen verouderde informatie over mensen 
steeds opnieuw meegenomen wordt in actu-
ele verslagen.

 Zie Deel 2 Flexibel toekomstplan en Deel 3  
Oefenen met Contextlenzen en het reisover-
zicht. 

We maken onze 
verslagen zo up to 

date, inzichtelijk en toe-
gankelijk mogelijk voor 

iedereen. 
(BF 1-3)

We hebben 
in onze verslag-

geving respect voor de 
zeggenschap en privacy 
van de mensen die we 

ondersteunen. 
(BF 1-3)

We zorgen dat 
verslagen niet alleen de 

schaduwzijdes,  
maar juist ook de  

hoopgevende, kansrijke  
kanten laten zien.  

(BF 1- 4)

De 
kwaliteiten 

en verlangens van 
mensen gebruiken we 
als kapstok voor het 

verslag.
(BF 1-4)

Richtingaanw
ijzers

‘Alles begint bij een glimp. Die 
brengt iets tot leven, een bepaalde 
gebeurtenis; misschien, als we 
geluk hebben, heeft de glimp 
gevolgen en betekenis. Die vonk 
kunnen we aanwakkeren met alles 
wat in ons vermogen ligt.’ 
Raymond Carver 

Lees de blog: ‘Gedegradeerd 
tot moeder zonder lidwoord’.

Malanca Schut

https://tinyurl.com/2fc56ynv
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Zes startvragen 

Vragen stellen en luisteren met aandacht. Meestal vragen we naar de bekende weg, 
leggen we de focus op het probleem en wat wij dan kunnen doen om het op te lossen. 
Om zicht te krijgen op een situatie, kunnen wij mensen aanmoedigen om niet alleen de 
problemen te belichten maar ook over andere zaken te vertellen die spelen. Voor een 
brede blik is meer nodig dan alleen de probleemschets. 

‘Don’t ask what is the 
matter with you? Ask: 
what matters to you?’ 

Cormac Russell

N aar problemen vragen en daarop 
doorvragen geeft ons een goed beeld 
van alle problemen. Maar geeft het 

ons ook een goed beeld van de kwaliteiten die 
mensen in huis hebben? Van díe dingen waar 
mensen veerkrachtig van worden zodat zij hun 
eigen leven weer kunnen oppakken?

In plaats van het stellen van een ‘goed gefor-
muleerde hulpvraag’, zouden we mensen ook 
de kans kunnen geven in hun eigen woorden 
en op hun eigen manier te vertellen wat er 
speelt. Vertellen over hun pijn, angst, schaam-
te of zorgen, maar ook over de dagelijkse din-
gen met geluksmomenten, over blijheid, trots 
en met een knipoog ‘hun goed geformuleerde 
succes’.  

Met oprechte belangstelling luisteren, is de 
eerste stap om het gewone leven te herstel-
len en te versterken. De juiste vragen stellen 
wanneer mensen wat aanmoediging kunnen 
gebruiken. Dan wordt duidelijk waar mensen 

naar verlangen of wat ze niet meer willen. Wat 
mensen als uitzichtloos ervaren of juist als 
hoop. 

Als we goed luisteren kunnen we ook goed  
en effectief handelen. Bijvoorbeeld stress 
helpen verminderen door de snel oplosbare 
stressveroorzakers meteen aan te pakken. Dit 
kan gaan over post openen, huis schoonma-
ken, korte oppas regelen, eten in huis halen, 
even meedenken. Zie Deel 3 Oefenen met 
contextlenzen. 

Praten kan overal
Praten met mensen kan overal. Het hoeft niet 
op kantoor, tegenover elkaar zittend en vaak 
onder tijdsdruk. Praten kan ook tijdens een 
rustige wandeling, op een bankje in het park, 
naast elkaar in de auto, via beeldbellen of 
bij mensen thuis. Maar net wat mensen zelf 
willen. Soms zijn er meer gesprekken nodig om 
vertrouwen op te bouwen. Soms meer stilte. 

Aanmoedigingsvragen voor een eerste beeld

➊
Wat houdt je 

bezig? 

➋
Wat is de 
huidige 

situatie? 

➌
Wat is nú 
urgent?

➍
Wat zijn je 
dromen en 
nachtmer-

ries?

➎
Wat zijn je 
sterktes en 
zwaktes? 

Wat lukt wel 
en wat niet?

➏
Wat zou jij 

willen dat er 
uiteindelijk 
gebeurt?
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Waar, hoe en met wie? 
(Jonge) mensen bepalen waar en hoe ze het 
gesprek willen voeren. En wie er allemaal bij 
het gesprek mogen zijn. Hoe meer mensen uit 
de eigen kring van het begin af aan hun kant 
van het verhaal vertellen en meedenken, hoe 
meer kansen er gezien en gegrepen kunnen 
worden. Dan weten we ook welke soort zaken 
belangrijk zijn en welke ondersteuning wel of 
niet geschikt is.

Zes vragen om een eerste beeld te krijgen om 
het gewone leven te kunnen versterken en 
herstellen.

1 Wat houdt je bezig? 
 Denk daarbij aan vragen zoals: Waar lig je 

wakker van? Waar maak je je zorgen over? 
Waar heb je last van? Waar ben je blij mee? 
Wat geeft je energie? Waar ben je trots op? 

2 Wat is de huidige situatie? 
 Denk daarbij aan vragen zoals: Wat werkt 

wel? Wat werkt niet?

 We kunnen onderzoeken op welk gebied 
iets wel of niet werkt. Op het gebied van: 
scholing, relaties, liefde, werk, leeftijd, 
vrije tijd, huishouding, talentontwikkeling, 
gezondheid, opvoeding, werk, politiek, inko-
men, huisvesting, leefomgeving, veiligheid 
en weerbaarheid, spiritualiteit of geloof, 
zeggenschap, privacy, eigenheid en identi-
teit.

3 Wat is nú urgent?
 Denk hierbij aan alle kleine en grote dingen 

die in de weg staan, het leven ernstig hin-
deren en stress bij de reisgenoten vergro-
ten. Wil een ouder graag een opgeruimd, 
schoon huis omdat hij of zij het zelf niet 
kan opbrengen? Regel iemand (misschien 
uit de omgeving) die daarbij helpt. Pluk 
eerst het laaghangend fruit! 

4 Wat zijn je dromen en nachtmerries?
 Bij dromen of verlangens horen ook de din-

gen die hoop en een beetje plezier bieden. 
Ze laten zien welke weg er bewandeld kan 
worden. Bij nachtmerries horen de dingen 
die misschien het best vermeden kunnen 
worden, waar mensen niets meer van wil-
len. Ze geven duidelijkheid over welke pa-
den beter niét bewandeld kunnen worden. 
Het helpt ons de goede afslag te nemen. 

 De verlangens, dromen en nachtmerries 
kunnen ook per levensaspect belicht 
worden. Het helpt ons de goede afslag te 
nemen. Zie pagina 154-157.  

 
5 Wat zijn je sterktes en zwaktes? Wat lukt 

wel en wat niet? 
 Denk daarbij aan wat mensen goed kunnen, 

wat hun sterke en minder sterke kanten 
zijn. Wat hun kwaliteiten, talenten en beper-
kingen zijn. Wat wel lukt en wat niet.

 Sterke kanten kunnen zijn dat iemand din-
gen goed kan regelen, initiatieven neemt, 
de kat uit de boom kijkt, anderen helpt, 
kookt, sport. Minder sterke kanten kunnen 
zijn dat iemand moeite heeft met con-
tacten, niets echt leuk vindt, niet op gang 
komt, slecht op de gezondheid let. 

 Maar zwakke kanten kunnen óók sterke 
kanten zijn en omgekeerd. Dat hangt van 
het perspectief af van waaruit we kijken. Zo 
kan een jongere moeite hebben met school 

en kritiek uiten. Dat kan een signaal zijn 
dat hij of zij niet wil leren. Maar het kan ook 
zijn dat de school niet voldoet. Dan is het 
juist sterk dat een jongere dat in de gaten 
heeft.

6 Wat zou jij willen dat er gebeurt? 
 Denk aan de korte, middellange en lange 

termijn. Wat zou je willen dat er deze week, 
deze maand of vóór de zomer nog gebeurt? 
Hoe zou je willen dat je leven er over een 
jaar, twee jaar, vijf jaar uitziet?

Vragen om te herhalen
Deze vragen kunnen steeds weer opnieuw 
gesteld worden. Aan het begin van de reis, 
onderweg, aan het einde van de reis, aan het 
begin van een nieuwe reis en ga zo maar door. 
En dan ook steeds de vraag: wat staat ons nu 
te doen? Zie Deel 3 Oefenen met Contextlenzen. 

We stellen ons 
bescheiden op, als 

medemens en luisteren 
aandachtig naar wat mensen 
ons willen vertellen en doen 

wat er moet gebeuren. 
(BF 1-4) We erkennen de 

inspanningen die men-
sen moeten leveren om hun 

leven op de rails te houden en 
stimuleren het vieren van de 
kleine en grote successen. 

(BF 1,2,4)

We gaan er-
van uit dat mensen 

van betekenis willen 
zijn en we onderzoeken 

hoe dat mogelijk ge-
maakt kan worden. 

(BF 1-4)

Richtingaanw
ijzers

Kijk de video waarin jongeren 
vertellen over stigma in de 
jeugdhulp. Wat hebben zij 
als stigmatiserend ervaren 
tijdens hun ‘traject’? En wat 
kun je eraan doen om dit te 
voorkomen?  

Lees meer ervaringen bij 
Netwerk Beter Samen. Een 
netwerk van ouders, jongeren en 
professionals met persoonlijke 
ervaring in de jeugdhulp.

Reistip
Hoe kunnen we ervoor waken 
dat alleen dié mensen voldoende 
ondersteuning krijgen die van 
zich laten horen?  ‘Luister niet 
alleen naar de luide mensen.’

http://www.netwerkbetersamen.nl/
http://www.netwerkbetersamen.nl/
http://www.netwerkbetersamen.nl/
http://www.netwerkbetersamen.nl/
http://www.netwerkbetersamen.nl/
www.netwerkbetersamen.nl
https://tinyurl.com/8ujesdc6
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Droom en 
nachtmerrie 

Een droom en nachtmerrie zijn twee uiterste belevingen die vaak niet uitkomen. Toch 
helpt het denken in uitersten om uit te zoeken welk pad goed voelt en welk pad niet om 
uiteindelijk het pad te bewandelen wat voor iedereen haalbaar is. De droom- en nacht-
merrie kaart, op de volgende pagina, helpt om situaties te ontrafelen met kind, jongere, 
ouder of gezin. En welk pad ze beter wel en niet kunnen volgen. Deze kaart helpt ook 
om je eigen droom en nachtmerries over iemand te onderzoeken en ernaast te leggen. 
Het geeft een goed beeld over waar iedereen naartoe wil en of dat wel dezelfde weg is. 
Wellicht moet er een tussenweg komen, maar niet voordat we alles geprobeerd hebben 
om samen met mensen hun dromen te volgen. Je kunt de kaart samen met de vaste 
reisgenoten of als oefening met een collega invullen.

‘Wie geen dromen heeft, 
heeft evenmin een 
werkelijkheid.’ 
Karel Boullart

1  Tijdspad 
Daarin kun je teruggaan in de tijd. Een paar 

weken, maanden en jaren. Je vult in vanaf welk 
moment je het tijdspad gaat starten.
Op het tijdspad kwam je allerlei situaties 
tegen. Wat werkte voldoende tot goed? Wat 
liep lekker, wat verliep zonder kleerscheuren, 
wat waren de mijlpalen, successen en mooie 
gebeurtenissen? Wat werkte onvoldoende 
tot slecht? Dus wat liep stroef, wat ging voor 
geen meter, wat waren dieptepunten, valkuilen, 
moeilijke of vreselijke gebeurtenissen?

2 Situatie nu 
Beschrijf de huidige situatie aan de hand 

van levensaspecten: scholing, relaties, leeftijd, 
liefde, werk, vrije tijd, huishouding, talentont-
wikkeling, gezondheid, opvoeding, werk, inko-
men, politiek, huisvesting, rechten, leefomge-
ving, veiligheid en weerbaarheid, spiritualiteit 
of geloof, zeggenschap, privacy, eigenheid en 
identiteit. Wat gaat goed en vlot? Wat gaat 
slecht of moeizaam? Wat gaat redelijk?

3 Schets de droom
Wat zou je willen dat er gebeurt? Wat zijn 

je wensen en verlangens? Wat geeft energie? 
Waar hoop je op als je kijkt naar alle levensas-
pecten? Leg het eventueel uit. 

4 Schets de nachtmerrie
Wat zou je beslist niet (meer) willen? 

Waar wil je van wegblijven of van wie? Wat 
boezemt je angst in? Wat werkt niet voor jou 
als je kijkt naar alle levensaspecten? Leg het 
eventueel uit.

5 Vanuit het nu naar de droom 
Welk pad kun je dan volgen? Hoe ziet dat 

pad eruit? Wat en wie kom je tegen op dit pad? 
Waar liggen kansen? Wat werkte ooit goed, kan 
dit wéér werken?

6    Vanuit het NU naar de  
nachtmerrie

Op welk pad moet je beslist niet komen? Hoe 
ziet dat pad eruit? Wat en wie kom je tegen op 
dit pad? Hoe kun je weer terug op het pad van 
de DROOM komen? Wie of wat kunnen dan 
nuttig zijn?

7    Samenvatting  
Wat valt er samenvattend wel en niet te 

doen, waar en bij wie of wat liggen de positieve 
kansen? Waarom? Weten we dit zeker?
 
Stel ook eens de vragen: Welke droom en 
nachtmerrie heeft de buurt? Of: Welke droom 
en nachtmerrie heb jij als professional? 
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Droom
- en nachtm

erriekaart

Kind/gezin

Professional

Tijd

Startdatum

Tijd

Startdatum

Wat werkte voldoende tot goed

Wat werkte voldoende tot goed

Waar gaan we 

aan werken?

Waar gaan we 

aan werken?

Droom 
Gewenste 

situatie

Droom 
Gewenste 

situatie

1
Wat zijn de dromen  
van het kind/gezin/

ouder(s) vanuit allerlei 
levensaspecten?

1
Wat zijn jouw dromen 
voor het kind/gezin/

ouder(s) vanuit allerlei 
levensaspecten?

2
Wat zijn de nachtmer-

ries van het kind/gezin/
ouder(s) vanuit allerlei 

levensaspecten?

2
Wat zijn jouw nachtmer-
ries voor het kind/gezin/
ouder(s) vanuit allerlei 

levensaspecten?

Waar blijven we van weg?

Waar blijven we van weg?

Datum 

Datum 

Wat werkte onvoldoende tot slecht

Wat werkte onvoldoende tot slecht

nu

nu

 Situatie

Situatie

Pad naar 
Droom

Pad naar 
Droom

Pad naar Nachtmerrie

Pad naar Nachtmerrie

Nachtmerrie 
Ongewenste 

situatie

Nachtmerrie 
Ongewenste 

situatie
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Reisverhalen delen

Een belangrijk onderdeel van een reis zijn de reisverhalen en reiservaringen. Tijdens de 
reis maak je van alles mee en deel je deze ervaringen met je reisgenoten, maar ook met 
mensen die je onderweg tegenkomt. Bij het kampvuur, aan de bar in het hotel of op de 
camping. En ook online heb je al tijdens de reis met de wereld je ervaringen kunnen de-
len. Thuisgekomen doe je dat misschien nog een keer aan de hand van je foto’s en films 
en vertel je over wat je hebt meegemaakt, wie je ontmoet hebt en wat je ervaringen met 
het gebied of land dat je hebt bezocht zijn geweest. 

‘In werken met ervaringen, 
vertellen mensen wat ze 
jou willen vertellen. En dat 
allemaal gericht op dat 
wat zij meemaken zodat 
je inzicht kan vergroten 
en verbeteracties kan 
ontwikkelen. Daarmee is 
werken met ervaringen 
meer een veranderaanpak 
dan een vorm van 
onderzoek.’ 
Marco Koning

E rvaringen delen over je leven en wat je 
meemaakt, is al zo oud als de mens-
heid. Dat is ook wat je ziet gebeuren op 

een feestje, in de kroeg, rondom de koffieau-
tomaat op het werk, met vrienden op de bank. 
Mensen delen hun verhalen, reageren, worden 
geraakt en delen vaak ook hun eigen ervaring. 
Zo ontstaat er verbinding. 

Het gebruik van social media versterkt dat nog 
eens enorm. Daar kun je 24 uur per dag verha-
len lezen, horen en zien. Je ervaringen delen is 
belangrijk omdat het anderen kan inspireren, 
kan zorgen voor herkenning en het kan men-
sen op nieuwe gedachten brengen. Verhalen 
kunnen ook gebruikt worden om aandacht te 
vragen voor lasten die mensen ervaren. Of voor 
de dingen waar mensen blij van worden. Ze 
kunnen helpen om elkaar op een idee te bren-
gen. Al verhalend (of vertellend) geven mensen 
betekenis aan hun eigen verhaal. Denk aan de 
vele praatprogramma’s op TV, documentaires, 
blogs, podcasts, TikTok, Facebook, Instagram 
en de vlogs van bijvoorbeeld influencers en 
andere trendsetters. Het delen kan ook via 

boeken, kranten, tijdschriften, proza, poëzie, 
kunst, spoken word, rap, muziek, tekeningen en 
andere manieren van communiceren.   
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We faciliteren dat 
ervaringen van jonge 

mensen, hun opvoeders 
en andere betrokkenen ver-

zameld kunnen worden. 
(BF 5)

We zorgen 
ervoor dat men-

sen betekenis kunnen 
geven aan hun eigen 

verhaal. 
(BF 5)

We ontdekken pa-
tronen die ons kunnen 
vertellen wat we goed 

doen en beter kunnen doen 
en nemen hierop actie. 

(BF 5)

Richtingaanw
ijzers

Ruimte en tijd maken om ervaringen te delen
Op onze ongewone reis zijn de verhalen over 
de persoonlijke ervaringen van de reisgenoten 
een belangrijk middel om het gewone leven te 
versterken. Reisverhalen helpen om de bele-
ving en onderliggende verlangens en behoef-
ten van de betrokkenen bekend te maken. Door 
ervaringen te delen kun je je spiegelen aan 
anderen of gespiegeld worden. Ze helpen je 
om emoties te verwerken en om in te zien waar 
het beter had gekund en ze roepen herkenning 
en empathie op. Ze geven kleur en geur aan 
de systemen en cijfers en maken een ‘casus’ 
persoonlijk. Persoonlijke verhalen kunnen de 
motor voor het versterken van het gewone 
leven zijn want verhalen hebben impact, moti-
veren en worden doorverteld, doorgezongen of 
van beelden en geluiden voorzien. 

Het gaat niet alleen om de ervaringen van de 
kinderen, jongeren en gezinnen, maar van alle 
reisgenoten. Door alle perspectieven aan het 
woord te laten komen, ontstaat er meer onder-
ling begrip en interesse in de ander. Dan kan de 
ene én de andere kant van het verhaal gehoord 
en ontdekt worden. Al die ervaringen bevatten 
belangrijke informatie over wat er goed gaat 

en wat er beter kan. En welke onderliggende 
patronen er zijn, waar we ons (nog) niet van 
bewust zijn.  

Leren en verbeteren door geschreven verhalen
Om erachter te komen wat echt belangrijk 
is, kunnen alle reisgenoten met elkaar hun 
ervaringen delen en opschrijven. De vertel-
lers geven vervolgens zelf betekenis aan hun 
verhaal. Dat kan door mensen te vragen welke 
titel ze hun verhaal zouden geven als het gepu-
bliceerd wordt. Dat zegt namelijk iets over hun 
beleving. Je kunt ook aan elkaar vragen welke 
emoties het verhaal teweegbracht. Soms 
heeft de verteller er een andere visie op dan 
de luisteraar. En zo zijn er nog meer vragen te 
bedenken om het verhaal te ‘duiden’. Hoe meer 

Hoe ervaren gezinnen, 
hulpverleners en leraren de 
jeugdhulp? Wat maken zij 
mee? Waar lopen zij tegenaan? 
En wat kunnen we daarvan 
leren? Door ervaringsverhalen 
te verzamelen en die te 
koppelen aan warme data 
ontstaat er in Twente inzicht 
in de betekenis van zorg. Dat 
biedt aanknopingspunten 
om de jeugdhulp door te 
ontwikkelen.

Meer weten over hoe je 
narratief onderzoek kunt 
inzetten als gemeente om de 
ondersteuning te verbeteren? 
Kijk hoe de gemeente 
Enschede dat aanpakt.

Kijk hoe het online vertelpunt 
in Enschede gebruikt wordt 
om de hulpverlening te 
verbeteren.

‘Wat mij helpt zijn mensen die 
niet aan de grote kluwen trekken, 
maar één eindje pakken en ermee 
aan de slag gaan. Die zorgen dat 
mijn studieschuld kwijtgescholden 
wordt; die mij hun auto lenen 
wanneer dat nodig is; die met mij 
koken en we zo samen ontdekken 
hoe ik van weinig geld toch nog 
een lekkere maaltijd kan maken. 
En bovenal helpen mensen mij die 
niet opgeven als ze het niet weten, 
maar net zo lang doorgaan totdat 
iemand het wel weet.’ 

Een moeder

ervaringen er gedeeld worden, hoe meer 
patronen er ontdekt kunnen worden. Vanuit 
die patronen kun je met elkaar verkennen 
wat er anders en beter kan tijdens de reis. 
Aan de hand van verhalen kun je structureel 
en op verschillende van elkaar leren. Eén 
van de mogelijkheden is het narratieve par-
ticipatieve onderzoek dat wordt uitgevoerd 
door Story Connect.*

https://tinyurl.com/4uhubej7
https://tinyurl.com/7erm3zta
https://tinyurl.com/cf5vfram
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Deel 3 Oefenen met 
context lenzen 

‘Include one 
can benefit all, 
include all can 
benefit one.’ 
Helen Claus

Mensen lopen om allerlei 
redenen vast. En die re-
denen kunnen elkaar ook 

nog ’s beïnvloeden. Als je met een 
brede blik kijkt naar waar mensen 
vastlopen, onderscheid je persoon-
lijke en samenlevingsfactoren die 
het leven klemzetten en weer vlot 
kunnen trekken. Ook het stellen van 
de goede vragen maakt duidelijk 
waar de schoen wringt en hoe bepa-
lend de hele context van iemands 
leven is. Doe bij je werk dus vooral 
je context lenzen in! En bevraag je 
vragen dan nog eens!
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E en brede blik is nodig om alle factoren 
in beeld te krijgen die het leven van 
mensen beïnvloeden: zowel persoonlij-

ke- als samenlevingsfactoren. Onder persoon-
lijke factoren verstaan we datgene wat voor 
kinderen, jongeren, ouders en medeopvoeders 
zélf mee kan spelen in de ontstane situatie. 
Samenlevingsfactoren zijn de factoren in de 
omgeving en samenleving waar kinderen, 
jongeren, ouders, medeopvoeders (en ook 
professionals) mee te maken krijgen en die 
invloed hebben op die situatie. De persoonlij-
ke en samenlevingsfactoren lopen vaak door 
elkaar heen.

Luisteren 
Luisteren is essentieel. Dat lijkt een open deur. 
Maar luister je om een diagnose te stellen, te 
indiceren of een aanbod te bepalen? Of luister 
je naar wat iemand los daarvan wil vertellen? 
Kortom: kun je met belangstelling en voldoen-
de tijd naar iemand luisteren waarbij je de 
zware caseload, beoordelingen en je reddersin-
stinct even thuislaat? 

Soms moet je snel ingrijpen en kom je niet toe 
aan een uitgebreid onderzoek. Maar in veel 
gevallen is het essentieel dat je de tijd neemt 
om te luisteren, aandacht hebt en dus wezen-
lijk contact maakt. 

Als je met een brede blik wilt kijken, is het 
belangrijk dat je ook luistert naar diegenen die 
belangrijk zijn in het leven van mensen, hun 

familieleden, vrienden en buurtgenoten. Zij 
werpen vaak een nieuw licht op de situatie. 
Want mensen die klem zitten zullen in een 
eerste contact niet bij voorbaat alles aan je 
voor willen leggen. Dat vraagt om een vertrou-
wensband. Hoe meer mensen meedenken, hoe 
duidelijker de context wordt, hoe meer ideeën 
er zijn, hoe meer kansen mensen hebben.

Contextlenzen voor een brede blik
Onderstaande negen factoren helpen bij het 
in beeld brengen van de context van een kind 
en gezin. Ze helpen situaties te ontrafelen om 
tot de essentie ervan te komen en daarna de 
samenhang te gaan zien. Als we deze factoren 
voor ogen houden, zijn we in staat onderscheid 
te maken in wat er in het persoonlijk leven van 
mensen speelt en de rol van de omgeving of 
samenleving. En hoe die factoren van invloed 

zijn op de situatie. Dan weten we daarna ook 
wat ons te doen staat.
Let op: het is belangrijk dat we de negen factoren 
die nu volgen in gezamenlijkheid zien en niét als 
een stappenplan van 1 naar 9. 

1 Persoonlijke lasten 
Met persoonlijke lasten bedoelen we de 

dingen waar mensen mee worstelen of als hun 
schaduwzijde zien. 
Denk hier bijvoorbeeld aan drankmisbruik, 
geweld, lawaai, echtscheiding, verwaarlozing, 
vervelende herinneringen, ziekte, problemen 
met familieleden, problemen met de hulp- 
verlening, verlies, zorgen, angst, verdriet en 
pijn. 

Vragen die je kunt stellen: 
•• Zijn er anderen die met je mee kunnen den-

ken of helpen bij het vertellen van je verhaal? 
Zijn we nog iemand vergeten? 

•• Hoe en waar zou je je verhaal willen 
vertellen? 

•• Wat wil je vertellen? 
•• Wat is op dit moment het belangrijkste  

voor je? 
•• Waar worstel je mee? 
•• Waar heb je nu last van? 
•• Wat zou je hierover willen vertellen? 
•• Welk verhaal komt steeds terug?
•• In welke situatie waren de lasten minder? 

Kan die situatie herhaald worden? 
Wat staat ons nu te doen?

2 Persoonlijk welbevinden
Besteed aandacht aan de dingen waar 

mensen blij van worden, (best) tevreden over 
zijn, energie van krijgen. 
Denk hier bijvoorbeeld aan een fijne wandeling, 
een spontane omhelzing, een meester die aar-
dig is, een buur die voor je kookt, kwijtschelding 
van een schuld, een buurtfeest, een goeie grap. 

Vragen die je kunt stellen: 
•• Wat zijn of waren betere of fijne momenten? 
•• Hoe kunnen die herhaald worden? 
•• Waar kun je even gelukkig van worden? 
•• Wanneer voel je je tevreden? 
•• Wat zou je nú even lucht geven?
Wat staat ons nu te doen?

‘Sociale professionals 
moeten zich richten op de 
‘tussenruimte’. Als het verschil 
tussen mensen zo vastzit, gaat 
het om het vinden van een bron 
van gemeenschappelijkheid. 
Dat doe je door je oordeel 
tijdelijk op te schorten. Je 
creëert een lege ruimte, zodat 
je kunt luisteren. Zodat je 
de spanning van diegene die 
vertelt, kunt voelen.’ 

Halleh Ghorashi, Hoogleraar  
diversiteit en integratie
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3 Persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen 
Hieronder verstaan we de unieke en per-

soonlijke kenmerken die bij mensen (zijn gaan) 
horen. 
Denk hier bijvoorbeeld aan karaktertrekken, 
aanleg, gedrag, erfelijkheid, fysieke of geestelij-
ke kracht, beperking of handicap.
Kwaliteiten kunnen het leven zowel positief als 
negatief beïnvloeden. Zo kunnen vaardigheden 
en talenten van iemand negatief uitpakken 
wanneer er het woordje ‘te’ voor staat. Bijvoor-
beeld als iemand altijd erg behulpzaam is.
Wanneer mensen hun eigenschappen positief 
kunnen inzetten, geeft dat veerkracht om het 
leven, ook bij tegenslag, aan te kunnen.
Mensen hebben cognitieve, sociale en emoti-
onele vaardigheden. Bijvoorbeeld meedenken 
over oplossingen, je mening durven geven, zelf 
hulp bieden, boos kunnen worden, technisch 
inzicht hebben, gesprekken voeren, helpen met 
huishouden, humor en compassie hebben. 

Vragen die je kunt stellen: 
•• Waar ben je goed in? Wat kun je? Wat weet 

je? 
•• Wat werkt voor jou? 
•• Hoe kun jij van betekenis zijn? Wat kan jij 

bijdragen? 
•• Hoe ga je om met je (voor jou) mooie en 

minder mooie eigenschappen? 
•• Hoe zou jij jezelf omschrijven? Wat zeggen 

anderen over jou of jouw karakter? 
•• Welk gedrag past gewoonlijk bij jou? 
•• Welke handicaps spelen een rol in je leven? 
•• Wat helpt of hindert je door erfelijkheid, 

karakter, ervaring?
 Wat staat ons nu te doen?

4 Persoonlijke verlangens 
Persoonlijke verlangens zijn de wensen 

en ambities van mensen. Datgene waar ze van 
dromen. Soms lijken zelfs de meest eenvou-
dige wensen een utopie voor mensen in een 

lastige situatie. Het is belangrijk dat we weten 
wat wezenlijke basiswensen zijn om een ge-
woon leven te kunnen leiden. 
Denk hier bijvoorbeeld aan zelfstandig wonen, 
werk vinden, thuis wonen, naar school kunnen, 
dat de ruzies ophouden, een dagboek bijhou-
den, kunnen dansen of voetballen. 

Vragen die je kunt stellen: 
•• Wat zou je willen dat er gebeurt? 
•• Als je mag dromen, hoe ziet die droom eruit? 

Waar verlang je naar? 
•• Wat zou je hoop geven? 
•• Wat is urgent? 
•• Wat is noodzakelijk voor je? Wat kan er 

direct geregeld worden?
Wat staat ons nu te doen?

5Persoonlijke nachtmerries
Onder persoonlijke nachtmerries verstaan 

we alles wat mensen niet, veel minder of nooit 
meer willen: de dingen waar mensen bang voor 
zijn en die energie en hoop laten verdwijnen. 
Denk hier bijvoorbeeld aan het verlies van 
dierbaren, verlaten worden door een ouder, 
ruzies die niet bijgelegd worden, bureaucratie, 
niet mee mogen doen, zeggenschap kwijtra-
ken, verbroken relaties, verkeerde hulp krijgen, 
angst voor rampspoed, geen werk hebben, 

geen thuis hebben, ernstige ziektes, niet het 
gewone leven kunnen leiden.

Vragen die je kunt stellen: 
•• Wat zou je willen dat niet (meer) gebeurt? 
•• Wat is je grootste angst? Wat zou de nacht-

merrie weghalen of verminderen? Hoe zou je 
over 5 jaar terug willen kijken op nu? En over 
20 jaar? Wat moet daarvoor gebeuren? 

•• Wat mag dan niét meer gebeuren? Wie of 
wat kan je daarbij helpen?

Wat staat ons nu te doen?

6Persoonlijke hulpbronnen 
Hulpbronnen zijn waardevol bij het zoeken 

naar wegen die leiden naar het gewone leven. 
We hebben al een belangrijke hulpbron beke-
ken: de kwaliteiten van mensen zelf. Verder 
verstaan we onder persoonlijke hulpbronnen 
de kennis, kunde, kracht, materialen en midde-
len van het kind, het gezin, de ouders, medeop-
voeders, familie, vrienden en directe buren. 

De vraag die je kunt stellen: 
•• Wie en wat is belangrijk in je leven vanuit de 

verschillende levensaspecten? 
Wat staat ons nu te doen?

Levensaspecten 
Het onderzoeken van de onderstaande leven-
saspecten helpt bij het ontwikkelen van een 
brede blik. Hoe zit het met issues rond: scho-
ling, relaties, liefde, leeftijd, werk, vrije tijd, 
huishouding, talentontwikkeling, gezondheid, 
politiek, opvoeding, werk, inkomen, huisves-
ting, rechten, leefomgeving, veiligheid en 
weerbaarheid, spiritualiteit of geloof, zeggen-
schap, privacy, eigenheid en identiteit.

Reistip
Als wij willen onderzoeken waar 
een goed leven uit kan bestaan 
dan kunnen de Kwaliteit van leven 
domeinen volgens Schalock ons een 
handje helpen. Te weten: Emoti-
oneel welbevinden, Persoonlijke 
relaties, Materieel welbevinden, 
Persoonlijke ontwikkeling, Licha-
melijk welbevinden, Zelfbeschik-
king, Sociale Inclusie, Rechten, 
Spiritualiteit en geloof.*
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7 Risicofactoren om buitengesloten te raken 
van de samenleving 

Onder risicofactoren verstaan we alle factoren 
waarbij de kans groot is dat mensen vastlopen 
of buitengesloten raken van de samenleving. 
Denk hier bijvoorbeeld aan werk kwijtraken, 
gaan scheiden, uitvallen op school, niet kun-
nen lezen, taal niet begrijpen, moeilijk gedrag 
laten zien, puber zijn, andere cultuur of geloof 
hebben, andere genderidentiteit, seksuele voor-
keur hebben dan gangbaar is, verslaafd aan 
drank, drugs, sociale media en meer.

Vragen die je kunt stellen: 
•• Wat of welke situatie maakt dat mensen 

vastlopen of buitengesloten raken, gediscri-
mineerd of gestigmatiseerd worden? 

•• De vervolgvraag is dan: Wat is de werkelijke 
kwestie waar dit kind, jongere, ouder of gezin 
maar ook andere mensen mee te maken 
hebben? 

•• En de vragen daarna: Is dit een collectieve 
kwestie van de samenleving? Wat is onze rol 
als professional hierin? Wie pakt het op?

Wat staat ons nu te doen?

8 Hindernissen in de samenleving 
Onder hindernissen verstaan we de 

obstakels die we als samenleving én verzor-
gingsstaat opwerpen en die mensen verhinde-
ren om hun gewone leven te herstellen of te 
versterken. Vaak raken mensen die het risico 
lopen om buitengesloten te raken, daardoor 
verder in de put. Mensen kunnen zich door die 
hindernissen nóg meer gehandicapt, eenzaam, 
arm of verstoten voelen. 

Denk bijvoorbeeld aan wachtlijsten, verkeerde 
inkoop, ontoereikend aanbod, schadelijke aan-
names, labels, ongeschikte of afgebrande hulp-
verleners, ontoegankelijk vervoer, afvinklijstjes, 
organisatiebelangen, (financiële) verkokering, 
doelgroepsdenken.

Vragen die je kunt stellen: 
•• Welke hindernissen komen mensen tegen 

die de samenleving zelf heeft opgegooid of 
die wij als professionals (onbedoeld) zelf 
hebben gecreëerd?  

•• De vervolgvraag is dan: Wat is hier de wer-
kelijke kwestie waar dit ene kind, jongere, 
ouder of gezin maar ook andere mensen 
mee te maken hebben?

•• En de vragen daarna: Is dit een collectieve 
kwestie van de samenleving? Wat is onze rol 
als professional hierin? Wie pakt het op?

Wat staat ons nu te doen?

9 Hulpbronnen in de samenleving
Hulpbronnen zijn waardevol om de lasten, 

de risico’s op buitensluiten en hindernissen te 
verminderen. Er zijn oneindig veel hulpbron-
nen: voor de hand liggende maar ook hulpbron-
nen die we over het hoofd zien. Het is belang-
rijk ze te definiëren, het laat ons zien dat er 
veel meer mogelijkheden zijn dan we denken. 
Het betekent ook creatief willen zijn, pionieren, 
uit onze comfortzone stappen en de brede blik 
voorop te stellen.  

Onder hulpbronnen in de samenleving verstaan 
we: kennis, kunde, kwaliteiten, kracht, materi-
alen, middelen en voorzieningen in de directe 
buurt, wijk, dorp, stad, land en de wereld. 
Denk hier bijvoorbeeld aan alle voorzieningen 
in de wijk, winkels en bedrijven, instanties 
voor zorg, welzijn, cultuur en sport, openbare 
ontmoetings- en recreatieplekken, spullen, 
financiële middelen, buurtinitiatieven en ga zo 
maar door. Zie Deel 1 Hulpbronnen en Deel 2 Op 
Safari in de Buurt.
 
Vragen die je kunt stellen: 
•• Welke hulpbronnen in de buurt, wijk, dorp of 

stad kunnen bijdragen aan het herstellen van 
het gewone leven? 

•• Welke kansen zijn er al? Welke kansen zou-
den er potentieel kunnen of moeten liggen?

Wat staat ons nu te doen?

Helikopterview
De bovenstaande aspecten zijn vooral bedoeld 
ter inspiratie. Je kunt ze gebruiken in je werk 
met mensen maar ze zijn ook een leidraad 
om te zien in hoeverre je mee kunt werken 
aan de transformatie binnen de jeugdhulp. En 
in hoeverre jouw organisatie jou helpt dit te 
realiseren. Onderzoek naar goede voorbeelden 
bij vijf gemeentes wijst uit dat deze transfor-
matie kan slagen als voldaan wordt aan een 
aantal succesfactoren. Ze staan hieronder in 
een kader. 

Succesfactoren uit de publicatie Eigenwijs 
Transformeren van het Verweij Jonker Insti-
tuut, om de transformatie te doen slagen.*
•  •  Bewust worden van de verschillende manie-

ren van kijken van betrokken organisaties
•  •  Van elkaar leren en zo vakmanschap verder 

ontwikkelen
•  •  Ondanks verschillen toch samen een nieuwe 

weg inslaan en een door alle partijen gedra-
gen visie ontwikkelen

•  •  Gebruik maken van de veelheid aan hulpbron-
nen en vaardigheden van professionals, vrijwil-
ligers en de mensen die vastgelopen zijn.

•  •  Oplossend vermogen van de community 
gebruiken

•  •  Luisteren naar elkaars verhalen en ervarin-
gen

•  •  Minder focus op zorg, problemen en infra-
structuur, meer focus op mensen

•  •  Kunnen pionieren
•  •  De blik gericht houden op kansen en moge-

lijkheden

Een flexibel reisplan 
Hoe brengen we alle factoren bij elkaar zodat 
we verder kunnen? Een reis kan nog zo goed 
gepland zijn: onderweg kom je altijd verras-
singen tegen. Een reisplan of toekomstplan 
kan wel als leidraad dienen en geeft richting. 

‘Naar je luisteren en bij je blijven, ook 
als je de weg helemaal kwijt bent. 
Als ik terugkijk is dat wat ik zelf het 
meeste heb gemist.’ 
Ditty Eimers 

Luister naar de leerzame 
podcast van Floortje 
Scheepers ‘Hoe de GGZ 
verandert’. Een podcast 
over veranderingen in de 
GGZ bedoeld om anderen te 
inspireren en te motiveren. 
En nauw aansluit bij het 
versterken van het gewone 
leven.

https://tinyurl.com/cw3mpvpn
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Reisoverzicht Reisoverzicht

 

Flexibel individueel reisplan 
voor de reisgenoten

Flexibel samenlevingsreisplan 
voor de professional

Succesfactoren transformatie

 

Om het gewone leven te versterken: wat gaan we doen en niet 
meer doen? Wie doet of laat wat, wanneer, waar en hoe? 

Wie zijn de vaste en  
tijdelijke reisgenoten?  

Ontrafelen
Wat zouden de vaste reisgenoten willen vertellen?

Om de samenleving te versterken: wat zijn de collectieve kwes-
ties, trends of samenlevingsvraagstukken? Hoe kaarten we die 
aan? Wat gaan we doen en niet meer doen? Wie doet of laat wat, 
wanneer, waar en hoe?

Werken we aan de succesfactoren voor de transformatie? Wat 
doen we al, wat gaan we doen en niet meer doen? Wie doet of laat 
wat, wanneer, waar en hoe? 

Persoonlijke lasten      Persoonlijk welbevinden

Persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen

Persoonlijke verlangens     Persoonlijke nachtmerries

Persoonlijke hulpbronnen

Risicofactoren om buiten de samenleving     Hindernissen in de samenleving 
te vallen (collectieve kwesties)     (collectieve kwesties) 

Hulpbronnen in de samenleving

Brede blik voor op reis Flexibel reisplanDatum en plaats
Dit plan kan getekend, geschetst, 

geschreven, gesproken zijn
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Als het maar flexibel is en mensen die je 
ondersteunt zich eigenaar van het plan voelen. 
Verder weet je nooit wat je tegenkomt en moet 
je ruimte hebben om te kunnen mee bewegen 
en doen wat op een bepaald moment nodig is 
en goed voelt. Of het nu wel of niet in het plan 
staat. 

Een flexibel reisplan voor individuen 
Als wij als professionals betrokken raken bij 
het leven van mensen dan is het goed om mee 
te werken aan een tijdelijk en flexibel plan dat 
perspectief biedt; waarin staat wat mensen 
willen dat er gebeurt, wie verantwoordelijk is 
voor stappen in het proces en waarbij de fac-
toren die een duidelijke rol spelen in het leven, 
worden uitgelicht. 

Belangrijk is nogmaals dat mensen zeggen-
schap hebben over hun eigen plannen. Ze 
hebben recht op het uiten van hun mening, 
kunnen zich laten horen en worden serieus 
genomen. Wat vinden ze belangrijk? Wie willen 
ze betrekken bij hun plannen? Hoe willen ze nu 
of in de toekomst hun leven leiden? Wat en wie 
kan hen daarbij ondersteunen?

Het reisplan kan een beschreven plan zijn op 
een A-viertje, een schets, een tekening, een rou-
tekaart of een mondelinge afspraak. Het hangt 
ervan af wat je samen afspreekt. Zolang het 
maar ‘meebeweegt’ met het leven van mensen. 
Zie Deel 2 Flexibel Toekomstplan en Deel 2  
Reisnotities.

Een flexibel reisplan voor de samenleving
Om het gewone leven te kunnen versterken is 
een toegankelijke, welkome samenleving nodig. 
Dat geldt voor iedereen. Niet alleen voor men-
sen die vastlopen in het leven of voor ‘kwetsba-
re doelgroepen’. Iedereen wil een samenleving 
waarin je je welkom, gehoord en gewaardeerd 
voelt; ongeacht je diagnose, bankrekening, 
afwijzing van school of handicap. 

Wat voor reisplan kunnen we maken voor 
de samenleving en wie doen daaraan mee? 
We kunnen ons afvragen: welke collectieve 
kwesties, trends of samenlevingsvraagstuk-
ken komen bij herhaling terug? Waarom lopen 
mensen vast en hoe kunnen we dat aanpak-
ken of aankaarten? Welke hulpbronnen zijn 
er al en welke zijn nog nodig? Hoe kunnen we 
met de krachten en kwetsbaarheden van de 
gemeenschap het gewone leven van inwoners 
versterken of herstellen? Wie kunnen hierover 
meedenken?

En: hoe kunnen ook ánderen die wij niet onder-
steunen, profiteren van hetgeen wij met elkaar 
hebben bedacht of opgebouwd? Anderen die 
ook ondersteuning zoeken, maar ook mensen 
die dat (nog) niet nodig hebben? 

Deel 3 Oefenen m
et contextlenzen

Metafoor: Google photo

Denk aan hoe één enkele reiziger kan 
profiteren van de reis van miljoenen 
die foto’s maken via google photo’s. 
Denk aan hoe miljoenen mensen via 
google photo’s kunnen profiteren van 
de foto’s van de reis van één enkele 
reiziger.
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‘Een reis 
is de beste 
leerschool.’ 
Lonely Planet

Wij als professionals 
willen het goede doen 
en dat lukt ook vaak. 

We zetten ons in om het leven van 
kinderen, jongeren, ouders en me-
deopvoeders wat beter te maken. 
Als optrekkende mist. Zodat men-
sen hun reis kunnen voortzetten. 
We willen onze ervaringen delen 
en ervan leren. Dat roept heel wat 
vragen op.  

Deel 4 Onze  
reislessen  
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W e hopen dat deze ongewone reis-
gids je helpt om je werk zodanig 
in te vullen dat je er plezier aan 

beleeft, en je geïnspireerd raakt door de nieuwe 
kansen en mogelijkheden die je ziet. Deze reis-
gids kan je echter evengoed frustreren, omdat 
je merkt dat je niet toekomt aan datgene wat je 
wilt bereiken. 

Ook jij als professional kan namelijk verdwa-
len tussen stelsels, wetten, SKJ vereisten, 
protocollen, verwachtingen en belangen van 
iedereen. Bijvoorbeeld loop je het risico dat 
je, door allerlei inspanningen en ingrijpende 
afwegingen die je geregeld moet maken, over-
werkt raakt en in de controle modus schiet. Je 
probeert dan vooral te redden wat er te redden 
valt en je krijgt of hebt dan niet de tijd en aan-
dacht om te pionieren en te leren. Ongemerkt 
en onbedoeld doe je dan niet meer wat je zo 
graag wilt doen: zorgen dat kinderen en gezin-
nen hun gewone leven weer op de rails krijgen.
 
Toch, al maak je één kleine stap om het gewo-
ne leven te versterken, dan heb je misschien 
iets in gang gezet wat nét de bal op een goede 
manier aan het rollen brengt. Al is het maar 
door het stellen van die ene gewone of onge-
wone vraag!

De reis gaat door
Aan de meeste reizen komt vroeg of laat weer 
een eind. Terwijl de reis voor de mensen die 
we ondersteunen doorgaat, met of zonder 
hulp. Misschien wel goed om even met hen stil 
te staan hoe en met wie iedereen verder wil 
reizen, individueel, als gezin, als groep mensen 
of als samenleving. 

Uitlokkende vragen voor een terug-en  
vooruitblik
We hebben een aantal ‘uitlokkende’ vragen ver-
zameld die helpen bij de reis en die de kwes-
ties die in de samenleving spelen boven tafel 
halen. Je kunt willekeurig uit de vragen kiezen 
of andere vragen erbij zoeken. Nodig vooral de 
mensen die we ondersteunen en hun netwerk 
uit bij het beantwoorden. 

•• Wat was in het kort de 
persoonlijke situatie van 
kinderen, jongeren, ouders 
en hun persoonlijke net-
werk op het moment dat je 
in beeld kwam? 

•• Wat was de situatie in de 
omgeving?

•• Wat waren de meest urgen-
te wensen van mensen of 
de buurt?

•• Zijn die goed en snel ge-
noeg vervuld? 

•• Was er een toekomstplan? 
En zo ja, wat waren de 
belangrijkste zaken in het 
toekomstplan? Zijn die 
aangekaart of uitgevoerd? 
Hoe en met wie?

•• Zijn de lasten van mensen 
verminderd?

•• Hebben mensen nu duidelij-
ker wat hun kwaliteiten en 
eigenschappen zijn?

•• Hebben mensen nu duide-
lijker wat hun beperkingen 
zijn?

•• Hebben mensen nu duide-
lijker wat hun nachtmerries 
of schaduwkanten zijn?

•• Welke positieve overtui-
gingen hebben mensen nu 
over zichzelf?

•• Welke positieve overtui-
gingen hebben mensen nu 
over hun omgeving?

•• Is het risico om buiten-
gesloten te raken kleiner 
geworden?

•• Zijn er minder hindernissen 
vanuit de samenleving?

•• Welke persoonlijke hulp-
bronnen waren nuttig?

•• Welke hulpbronnen uit de 
samenleving waren nuttig?

•• Welke (onverwachte) 
kansen hebben mensen 
kunnen grijpen?

•• Waar zouden mensen niets 
meer van willen? Waar veel 
meer van?

•• Is het gewone leven gedeel-
telijk of in het geheel weer 
hersteld of versterkt? 

•• Heeft er iets in jouzelf, 
de omgeving, buurt, wijk 
moeten veranderen om het 
gewone leven te herstellen 
of versterken?

•• Zijn collectieve vraagstuk-
ken verhelderd, aangekaart 
of opgelost?

•• Wat is of was onderweg 
verrassend, interessant, 
eyeopener, leerzaam, tegen-
valler of meevaller?

•• Zijn er anderen die van de 
ervaringen kunnen leren?

•• Zijn er anderen die van de 
goede uitkomsten kunnen 
profiteren?

•• Wat leren mensen die we 
ondersteunen van en met 
elkaar? 

•• Wat leren wij van mensen 
die we begeleiden of onder-
steunen? 

•• Wat betekent dit voor onze 
competenties?

•• Hoe leren we verder van en 
met elkaar?

•• Wat zou je mij willen advi-
seren? 

•• Wat staat ons nu te doen?

Reistip
Ontdek wat wél werkt. Geef je 
handeling een cijfer. Wat zit er 
allemaal in dat cijfer? Zou het 
slechter kunnen gaan? Hoe komt 
het dat het niet slechter gaat?

Het is noodzakelijk dat we feedback krijgen van iedereen over onze rol en ons 
gedrag als professionals. 



181180

Wat heb je er zelf van opgestoken?
Het is zinvol om je af te vragen wat je geleerd 
hebt, wat wel en niet werkte. Of je werkelijk 
met een brede blik hebt kunnen ondersteu-
nen. Of er ruimte is voor ontwikkeling. Of je 
je gehoord voelt. En met wie je goed kunt 
optrekken. 

We hebben steeds vragen aan de vaste reis-
genoten gesteld. Veel van die vragen kun je 
jezelf, als tijdelijke reisgenoot, ook stellen maar 
zeker ook aan collega reisgenoten waarmee 
je wellicht een ‘zelfschurend team’ vormt. De 
vragen zullen weer andere vragen oproepen en 
daarmee ongemak, plezier en nieuwe inzichten 
geven. Het zal schuren, maar de tegeltjeswijs-
heid: zonder wrijving geen glans kan hier goed 
van pas komen!

•• Wie kunnen er meepraten en meedenken? 
Wie zijn je collega’s, je partners, je kritische 
vrienden?

•• Wat zijn je lasten?
•• Waar word je blij of krijg je energie van?
•• Wat zijn je kwaliteiten en eigenschappen?
•• Wat zijn jouw dromen of verlangens?
•• Wat zijn jouw nachtmerries?
•• Wat zijn jouw schaduwkanten of  

beperkingen?
•• Wat pak jij goed en gemakkelijk aan?
•• Wat vermijd je nog?
•• Welke overtuigingen zijn negatief en  

schadelijk?

•• Welke overtuigingen zijn positief en  
helpend?

•• Wat zijn de risico’s om buitengesloten te 
raken?

•• Wat zijn de hindernissen die je ervaart in de 
samenleving?

•• Wat en wie zijn je hulpbronnen?
•• In hoeverre werk je aan de succesfactoren 

die de transformatie doen slagen?
•• Wat zie je als gewenste ontwikkelingen?
•• Op welke manier kun je met een brede blik je 

werk (blijven) doen?
•• Hoe kun je verder leren van en met elkaar? 

Welke rol hebben de mensen hierin die je 
ondersteunt?

•• Wat kunnen anderen van jou leren?
•• Wat staat je nu te doen?
•• Wat betekent dit voor je competenties?

‘Als je het voor me knipt, voor 
me opent, voor me tekent, 
voor me klaarzet en voor me 
vindt, dan leer ik vooral dat jij 
het beter kunt dan ik.’ 

Topwijs

Vragen die je elkaar kunt stellen als je 
je ervaring en beleving wilt delen. Uit: 
‘Wat je ziet doe je zelf’ van Verbeelders 
van Verandering.*

Startvragen kunnen zijn:
•  Wat houd je op dit moment bezig?
•  Wat zou jij willen dat er gaat gebeuren?
•  Wat is er blijven plakken?
•  Wat is er bij jou in beweging gebracht?
•  Wat heb jij geleerd tot nu toe?
•  Wat vraagt vandaag jouw aandacht?

Verdiepende vragen kunnen  
dan nog zijn:
•  Wat heeft dat voor jou gedaan?
•  Wat merk je aan jezelf als je dat zo vertelt?
•  Op welke manier houdt dat je bezig?
•  Welk effect hebben deze vragen op jou? 

Word je nieuwsgierig, gespannen of 
geïnspireerd?

•  Hoe is het om dat zo te zeggen?

Breng de antwoorden  
op je eigen manier in 

beeld. Houd het vooral 
eenvoudig maar vergeet 
nooit je successen, hoe 
klein of groot ook. Ver-

geet nooit je tadaas!

TO DO

TA  D A !

Ik
Wat staat mij nog te doen

Wat is mijn droom
Wat is mijn uitdaging

Wat ga ik morgen anders 
doen

Ik
Wat heb ik al bereikt

Wat is en was mijn bijdrage
Wat heb ik geleerd

Welke overtuigingen heb ik 
veranderd

Zelfschurend 
team

Wat staat ons nog te doen
Wat is onze droom

Wat is onze uitdaging
Wat gaan wij morgen anders 

doen

Zelfschurend 
team

Wat hebben wij al bereikt
Wat is en was onze bijdrage

Wat hebben wij geleerd
Welke overtuigingen hebben 

wij veranderd

? !
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Beweging 
Brede Blik

Reizen is bewegen. Van het ene gebied naar het andere. Van hot naar her. Bewegen be-
tekent letterlijk veranderen van plaats, stand of houding. We hopen dat deze ongewone 
reisgids iets bij je in beweging heeft gezet, iets in je wakker heeft gemaakt of je beves-
tigt op de weg die je al ingeslagen bent. 

‘Change the 
world, change the 
conversation.’ 
Cormac Russell

We willen met jou een beweging op 
gang brengen, samen met andere 
professionals en betrokken inwo-

ners, die mee willen werken aan het herstellen 
of versterken van het gewone leven van (jonge) 
mensen en gezinnen die zijn vastgelopen. 
Die de urgentie zien voor verandering. En 
aansluiting zoeken met anderen die met een 
brede blik willen kijken en werken. Mensen die 
inspiratie zoeken, elkaar scherp houden en 
onderzoeken hoe we het gewone leven niet uit 
het oog verliezen. Met als doel dat iedereen 
meedoet aan de samenleving.  

Kritiek
Professionals hebben dit beroep gekozen om-
dat ze zich sterk willen maken voor kinderen 
en jongeren in de knel. Maar eenmaal on the 
job is het vaak moeilijk om je idealen vast te 
houden en doe je je uiterste best om in elk 
geval een paar mooie kleine kansen te creëren. 
Veel jeugdprofessionals worden soms moede-
loos van de vele kritiek die hen overspoelt en 
we zien steeds meer professionals die bijvoor-
beeld hun werk in de jeugdzorg verlaten. De 
kranten staan vol van zaken die fout gaan. En 
de reactie van de professional is dan logischer-
wijs verdedigend: waarom staat er niet in wat 

goéd gaat? Er gaat veel goed maar we moeten 
de ogen niet sluiten voor wat helaas niet goed 
gaat. 

Urgentie voor een brede blik  
Zo zien we dat, ondanks goede bedoelingen, 
steeds meer jonge mensen apart worden 
gezet, apart worden gelabeld en apart worden 
gemáákt. Ze vallen massaal buiten de boot. 
Vele duizenden kinderen zijn buitengesloten 
van de samenleving of leven in onveilige situa-
ties. Niet alleen thuis maar ook in instellingen 
en bij instanties. Nog te veel ouders staan er 
alleen voor. Zij worden alleen verantwoordelijk 
gehouden voor de opvoeding. Opvoeden is 
geen sinecure en zeker niet als je relatie, je 
netwerk, je werk, je wijk en de school van je 
kinderen je in de steek laten en niemand je bij 
staat om de verbinding met anderen te maken. 

Dit alles kan niet de bedoeling zijn van alle 
inspanningen.

Er is een transformatie nodig. Het roer moet 
om. Dan kan die tomeloze energie van profes-
sionals naar het versterken en herstellen van 
het gewone leven gaan in plaats van steeds 
gefocust te zijn op problemen en oplossingen 
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die niet goed genoeg werken. Dan horen bui-
tensluitingsmechanismes tot de uitzonderlijke 
noodzaak en niet tot de dagelijkse praktijk. Dát 
is wat er dan in de kranten staat. 
Zie Deel 1 Transformatie.
 
Misschien hoeven we soms slechts eerlijk naar 
onszelf te kijken. Dan weten we hoe voorspel-
baar, maar ook hoe wispelturig onze mense-
lijke wensen en acties soms kunnen zijn. Hoe 
in beton gegoten plannen of dossiers die je 
‘levenslang’ geven voor bepaald gedrag, in ons 
eigen ongerijmde leven niet zouden werken. 

Blikopener
Dat het ingewikkeld kan zijn om vanuit een 
brede blik te kijken, weten we maar al te goed. 
Daarom hebben we deze reisgids gemaakt. 
Niet als stappenplan maar meer als blikopener. 
Als je dingen voortaan écht anders wilt doen, 
geven we je graag de volgende werkzame 
principes mee om gezamenlijk een beweging 
brede blik op gang te brengen.

Wat je doet moet kloppen
We weten vanuit onderzoek naar veranderpro-
cessen dat als je iets écht wilt veranderen, je 

handelen op alle vlakken moet kloppen. Wat 
je doet moet kloppen met wat je wilt, denkt en 
voelt. Wat je vastlegt in regels en afspraken 
moet kloppen met wat mensen kunnen en 
willen. En als je je nek uitsteekt omdat je iets 
wilt, helpt de bescherming van een groep die 
hetzelfde wil. Consistent handelen heet dat. 
Als er ergens iets niet klopt, ontstaat er ruis en 
komt de verandering niet op gang.

Spreek je uit 
Dit vraagt dat je je duidelijk uitspreekt over 
wat je wilt bereiken, waardoor anderen die dit 
ook willen zich erbij aan kunnen sluiten. Hierin 
denken we overigens graag met je mee. Deze 
Ongewone Reisgids is slechts het begin. Wat 
je wilt bereiken komt vaak voort uit het urgen-
tie gevoel ‘ik wil dit niet langer’. We nodigen je 
uit om vanuit een brede blik na te denken ‘hoe 
dan wel’ en hier denkkracht van mensen om je 
heen bij te betrekken. In deze reisgids kun je 
lezen hoe anderen dit hebben gedaan.

Hobbels overwinnen 
Dat je hobbels tegenkomt in het toepassen 
van een brede blik is onvermijdelijk. Soms is 
het gewoon ronduit frustrerend. Zeker als een 
gewoon fijn leven op het spel staat van iemand 
om wie je geeft. Deze hobbels komen vaak 
voort uit verschil in belangen, die dilemma’s 
blootleggen. Op dat punt begint het echte 
veranderen. Als het je lukt om nieuwsgierig te 
blijven naar de blik van een ander en niet te 
reageren vanuit boosheid, ongeduld, angst of 
je eigen gelijk, is de kans groot dat er ruimte 
ontstaat om anders naar hetzelfde vraagstuk 
te kijken. Mensen die kritisch naar hun eigen 
rol durven kijken en anderen hierbij om hulp 
vragen, krijgen vaak meer voor elkaar. 

In deze reisgids staan handvatten om je werk 
kritisch vanuit het gewone leven te belichten. 
Met ándere vragen die je zowel aan de mensen 
stelt die je ondersteunt als aan jezelf en je 
collega’s. In feite zijn het dezélfde vragen. De 
antwoorden kunnen je verwarren maar helpen 
om je zojuist verworven brede blik niet snel 
weer te vernauwen.

Deel actief wat werkt 
Het werkt zeer motiverend als je met elkaar 
kunt delen wat heeft gewerkt. Het stimuleert je 
creatieve vermogen en zet je aan tot denken: 
kan dit in mijn situatie misschien ook werken? 
Daarom willen we mensen bij elkaar brengen 
die willen leren. Heb je zelf een inzicht dat 
je wilt delen of juist een vraag? Laat het ons 
weten, dan denken we met je mee!

Kom zelf in beweging 
Wil je graag dat ook anderen meer vanuit een 
brede blik gaan handelen? Begin dan gewoon 
zelf, door ruimte en veiligheid te organiseren 
om te experimenteren. Door momenten te 
kiezen waarop mensen vanuit verschillende 

invalshoeken met elkaar in gesprek kunnen en 
zich kunnen spiegelen. 

Voorkom dat je andere mensen wilt veran-
deren, dat werkt niet. Dan wordt veranderen 
vooral ‘ver van anderen’. Als je in elke hande-
ling uitstraalt waar je voor gaat, laat je anderen 
ervaren wat dit oplevert en kunnen ze uit vrije 
wil kiezen om mee te doen. Dan komt er een 
beweging op gang.

Waarom meedoen met de beweging brede 
blik?
De meeste professionals, vrijwilligers of men-
sen die vanuit hun ervaring mensen ondersteu-
nen, willen hun werk goed en zorgvuldig kun-
nen doen. Met een groot hart en compassie 
voor de medemens in nood. Je gunt de ander 
een betekenisvol leven waarin geregeld een 
glimlach te zien is. Dát motiveert jou om dit 
werk te doen, om door te zetten, vasthoudend 
te zijn en krachten te verzamelen met ande-
ren en voor elkaar te boksen wat voor elkaar 
gebokst moet worden.

We weten dat het werk niet eenvoudig is. Maar 
soms lijkt jouw werk onnodig moeilijk. Dan ben 
je meer bezig met voldoen aan verplichtingen 
dan aandacht geven aan mensen die dat nodig 
hebben. Dan ben je meer bezig met redden 
dan aandacht hebben voor de veerkracht van 
mensen en hun netwerk. Dan ben je meer 
bezig met een kind en de ouders zelf dan met 
de omgevingsfactoren die juist veel van de 

‘Kinderen hebben maar één 
toekomst, daar moeten we dus 
waanzinnig zuinig op zijn!’ 

Eelco Eerenberg,  
wethouder gemeente Utrecht

‘De mens is een verdeeld 
wezen. We willen veiligheid en 
spanning. We willen vrij zijn 
en gebonden. We zijn bang om 
verlaten te worden en om te 
worden verstikt. We willen aan 
onze driften toegeven en ze 
bedwingen.’ 

Paul Verhaeghe, hoogleraar Universiteit Gent
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ellende veroorzaken. Dan ben je meer bezig 
met toegang tot de zorg, dan toegang tot de 
samenleving waarvan zorg een onderdeel is. 
Je dwaalt dan ongewild en onbedoeld af van 
het gewone leven en het versterken daarvan. 

De beweging brede blik wil jou uitnodigen om 
de toegang tot de samenleving voor iedereen 
mogelijk te maken. Een samenleving waarbij 
iedereen van betekenis is. Waarbij iedereen 
zijn werk goed en zorgvuldig kan doen zonder 
onnodige bureaucratie, wachtlijsten, inkoop-
verplichtingen etc. Waarbij je plezier hebt in 
je werk en ziet dat je niet langer dweilt met de 
kranen wagenwijd open. Waarbij je de kans 
krijgt om samen te werken met anderen aan 
een beter leven van kinderen, jongeren en 
ouders, maar ook aan een betere leefomge-
ving met inwoners. De beweging wil bovenal 
duidelijk maken dat ondersteuners de ruimte 
moeten hebben om met aandacht, belang-
stelling en nieuwsgierigheid naar het verhaal 
van mensen te luisteren. Niet om hokjes af te 
vinken maar om te weten welke stappen, hoe 
grillig ook, gezet kunnen worden om het leven 
van mensen weer op de rails te krijgen, ervoor 
zorgend dat ze zeggenschap behouden en 
hun kennis en ervaring mee kunnen nemen in 
eventuele besluiten. Daar komt veel creativiteit 
bij kijken!

Een beweging die een manier van werken in 
gang zet waarbij je er nooit alleen voor staat. 
Want de beweging wil mensen bijeenbrengen 
die dezelfde wensen en liefde voor hun werk 
hebben als jij. Die elkaar scherp houden en 
willen werken met een brede blik op het leven 
met al zijn franjes, rafels en gouden randjes. 

Kijk op: www.bewegingbredeblik.nl

Metafoor: speedboot Tina

‘Ik vergelijk onze tijdgeest met een speedboot, 
TINA genaamd: There Is No Alternative. Die 
boot vaart heel snel, en vooraan staan blitse 
jongens in dure pakken met hun haren in de wind 
magnumflessen Champagne leeg te spuiten, terwijl 
hun mooie vrouwen kirren van plezier. Achteraan 
vallen mensen uit de boot, omdat het zo snel gaat 
en er geen relingen zijn. Door het geraas horen 
de succesboys dat niet. En achter die speedboot 
varen wij, de psychiaters en de psychologen, in 
rubberbootjes. Wij vissen de overboord gevallen 
sukkelaars op en geven ze droge kleren. 

Maar onze rubberbootjes kunnen amper volgen, 
waardoor het heel moeilijk is om die patiënten 
weer op de speedboot te krijgen. De overheid zegt 
nu dat die boot nog harder mag gaan, en dat de 
rubberbootjes van de psychiaters te duur zijn: 
‘Laten we de mensen zwemvesten geven, dan 
verdrinken ze ook niet.’ 

Néé, die speedboot moet trager varen, en 
achteraan moet er een stevige reling komen, een 
sterke sociale zekerheid, zodat minder mensen in 
het water vallen. Want vergis u niet: de meesten 
hebben geen psychiatrische afwijkingen, maar 
zijn gewone mensen die de ratrace niet meer 
aankunnen. Je zou kunnen zeggen dat degenen die 
wel succesvol zijn de gekken zijn, om het woord 
‘psychopaten’ niet te gebruiken.’* 

Dirk de Wachter, psychiater 

http://www.bewegingbredeblik.nl 
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Initiatiefnemers van de 
ongewone reisgids voor 
het gewone leven

De visie op het versterken van gewone leven is in al het werk van Astrid Greven, 
Helena Hartholt en Mario Nossin terug te vinden. 

Astrid werkte 10 jaar in de jeugdzorg in 
Nieuw-Zeeland en stond daar aan de 
wieg van de Eigen Kracht Conferen-

ties (1989) en andere herstelpraktijken. Ze 
is vanaf 2000 in Nederland als onderzoeker, 
trainer en spreker actief betrokken geraakt bij 
de verschillende netwerken en organisaties 

die werken aan sociale inclusie. 
In Nederland heeft ze inclusief 
onderwijs onder de aandacht 
gebracht met verschillende 
publicaties, lezingen en trainin-

gen. Ook begeleidt ze scholen in 
het vormgeven van een inclusieve 

schoolcultuur. Als ontwikkelaar bij het team 
wijkgericht werken van OZJ werkt zij aan het 
versterken van het gewone leven. Zij put daar-
bij uit haar jarenlange ervaring in het werken 
met kinderen, jongeren, ouders, hun netwerk 
en met professionals uit het sociaal domein. 
 
Helena werkte in de belangenbehartiging voor 
mensen met een beperking en aan de imple-
mentatie van het VN-verdrag Handicap. In haar 
eigen bedrijf werkt ze als buitenboordmotor 
voor gemeenten, scholen en zorginstellingen 
aan het ontwikkelen, opstarten en uitvoeren 
van projecten en onderzoek rondom sociale 
inclusie en mensenrechten. Daarnaast is Hele-

na bestuurder van een coöperatie 
van ondernemers in Drenthe die 
werken aan duurzaamheid en 
sociale inclusie. Helena werkt 
bij OZJ als ontwikkelaar voor het 
team wijkgericht werken en zet haar 
jarenlange ervaring op het gebied van bestuur-
lijke ondersteuning en opzetten van nieuwe 
initiatieven in.

Mario Nossin richtte begin 2000 Stichting Per-
spectief op, een kenniscentrum voor inclusie 
en zeggenschap. Hiermee kreeg het begrip 
van een inclusieve samenleving een duidelijk 
gestalte in Nederland. Perspectief 
heeft dit in de praktijk gebracht 
door het uitvoeren van evalua-
ties binnen organisaties in de 
langdurige zorg om de kwaliteit 
van leven en inclusie van mensen 
te vergroten. Daarnaast droeg Mario 
bij aan de transformatie in het sociale domein 
als bestuurder van de Wijkteams in Enschede, 
medeoprichter van de Coalitie voor Inclusie en 
de Associatie Wijkteams. Als ambassadeur 
wijkgericht werken heeft hij een impuls kunnen 
geven aan het gedachtegoed ‘het versterken 
van het gewone leven’ en is daarmee aan de 
slag gegaan in de praktijk van alledag.  
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Reisbieb

Hier vind je alle online bronnen en links 
van deze Ongewone reisgids.  Ze zijn 
gesorteerd naar het artikel waarin ze 
genoemd zijn en zoveel mogelijk in de 
volgorde geplaatst waarin ze in de tekst 
voorkomen. 

Er zijn talloze lokale projecten, fondsen, 
activiteiten en mensen die in buurten, wijken 
en scholen werken aan het versterken van 
het gewone leven van kinderen, jongeren en 
gezinnen. En daarmee ook aan de gemeen-
schapszin van een buurt of wijk. Daardoor is er 
veel materiaal dat het werken aan het gewone 
leven ondersteunt, zowel in het binnen- als 
buitenland. Bijvoorbeeld persoonlijke verhalen 
en ervaringen die mensen kunnen inspireren, 
maar ook onderzoek dat laat zien waar knel-
punten zijn of aantoont hoe nieuwe initiatieven 
het verschil kunnen maken. Dat materiaal is er 
in allerlei vormen: podcasts, documentaires, 

vlogs en blogs, promotieonderzoek, uitkom-
sten van werkplaatsen en ga zo maar door. Het 
ondersteunt het werken met een brede blik en 
zorgt ervoor dat het gewone leven in het vizier 
blijft.

We werken momenteel aan een online Reis-
desk waarin nog veel meer te vinden is over 
het versterken van het gewone leven. Deze 
willen we aanvullen met behulp van jou als 
lezer van deze reisgids. Dat kan nu al via info@
bewegingbredeblik.nl   Alvast bedankt!

Lees het interview ‘In gesprek met 
Mario Nossin en Astrid Greven’ in 
het ‘Magazine wijkgericht werken’ 
over wat zij over het versterken 
van het gewone leven verstaan: 
https://tinyurl.com/4twjsddm 

mailto:info@bewegingbredeblik.nl
mailto:info@bewegingbredeblik.nl
https://tinyurl.com/4twjsddm
https://tinyurl.com/4twjsddm
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Artikel Laat je inspireren!
- Website van de Beweging van Nul: 

www.bewegingvannul.nl
- Website van het Netwerk Beter 

Samen: https://netwerkbetersamen.nl 
- Website van de Stichting Kinder-

perspectief: www.kinderperspectief.nl 
- Website van het ondersteuningsteam 

Zorg voor de Jeugd, (OZJ):  
www.voordejeugd.nl 

- Filmpje ‘Opgroeien naar 
volwassenheid’, Spirit Jeugdhulp: 
https://tinyurl.com/haw6mkan 

- Publicatie ‘Basisfuncties voor lokale 
teams in kaart’, KPMG:  
https://tinyurl.com/h9ujc26e 

Artikel Navigatie, hoe gebruik je de reisgids?
- Publicatie ‘Basisfuncties voor lokale 

teams in kaart’, KPMG:  
https://tinyurl.com/h9ujc26e  

- Filmpje ‘All that we share’, TV2: 
https://tinyurl.com/2ssd3s9p 

Artikel Orientatie, wat kun je onderweg 
verwachten?
- Publicatie ‘Basisfuncties voor lokale 

teams in kaart’ KPMG:  
https://tinyurl.com/h9ujc26e  

- Informatie over de Norm voor 
opdrachtgeverschap, VNG:  
https://tinyurl.com/2ut3jz9v   

-	 De	Nationale	Onderwijsfilm	2018	
‘Spiegeldromen’, 2Doc:  
https://tinyurl.com/2w783z67	

- Magazine ‘De Utrechtse aanpak in het 
sociaal domein, model en werking 
in de praktijk’, Gemeente Utrecht: 
https://tinyurl.com/5yhkht2b 

Deel 1: Brede Blik

Artikel Het gewone leven versterken
- Documentaire ‘Alicia’, 2Doc:  

https://tinyurl.com/7yk3z9tv 
- Documentaire ‘Rotjochies’, 2Doc: 

https://tinyurl.com/e2etxfyr   
- Website Maasja Ooms:  

www.maasjaooms.nl  
- Artikel over documentaire ‘Rotjochies’: 

‘Problemen oplossen met mensen die 
ook willen dat het goed met je gaat’ 
inclusief	filmpje	met	reactie	van	o.a	
Mario Nossin op deze documentaire: 
https://tinyurl.com/3xcc84f9	

Artikel ABC Basisbehoeften
- Publicatie ‘De eindjes aan elkaar 

knopen, cruciale vragen bij 
financiële	problematiek	in	de	wijk’,	
Platform	31.	Vanaf	pg	54	over	de	
zelfbeschikkingstheorie Deci en Ryan: 
https://tinyurl.com/rcezmkmz 

- Artikel ‘Therapie doet kinderen in 
jeugdzorg soms meer kwaad dan 
goed’, Peer van der Helm:  
https://tinyurl.com/3e9dmjs9 

- Interview ‘In gesprek met Mario 
Nossin en Astrid Greven’ in het 
‘Magazine wijkgericht werken’, Voor de 
Jeugd:	https://tinyurl.com/4twjsddm	

- Filmpje ‘Wat is het belang van 
universele behoeften bij wijkgericht 
werken?’, OZJ:  
https://tinyurl.com/962er2b4		

Artikel Transformatie
- Verbetertraject Toegang Sociaal 

Domein, VNG:  
https://tinyurl.com/uph93m53    

-	 Website	van	Garage	2020:	 
www.garage2020.nl	

-	 De	filmpjes	‘Wat	is	de	bijdrage	
van wijkgericht werken aan de 
transformatie in de jeugdhulp?’, OZJ: 
https://tinyurl.com/s6m329zb en ‘Wat 
helpt het in de praktijk brengen van 
de transformatie?’,OZJ:  
https://tinyurl.com/k75yfv9r 

- Artikel ’Co-teaching: beter omgaan 
met diversiteit’, Steunpunt Passend 
Onderwijs:  
https://tinyurl.com/k99jyfz

- Publicatie ‘Zeven goede gewoonten 
voor de inkoop van Jeugdhulp’, OZJ: 
https://tinyurl.com/yh7rdrkw 

- Interview ‘In gesprek met Mario 
Nossin en Astrid Greven’ in het 
‘Magazine wijkgericht werken’, Voor de 
Jeugd:	https://tinyurl.com/4twjsddm	

Artikel Veilig op reis
- Informatie over de meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling van 
Veilig Thuis:  
https://tinyurl.com/k2r9ff6v 

- Notitie ‘op de Groei’, Beweging 
van Nul: www.bewegingvannul.nl/
opdegroei 

- Website van KINGS, hulp voor het 
hele gezin: https://tinyurl.com/
wyapsehc   

- Artikel ‘Kracht en regie van het gezin’ 
over familienetwerkberaden, NJI: 
https://tinyurl.com/sv46jwvr	

- Artikel ‘Nog steeds geen afname 
aantal uithuisplaatsingen in 
Nederland’, NPO 3, Argos:  
https://tinyurl.com/29b85mua	

- Website Beweging van Nul:  
www.bewegingvannul.nl

- De Zorg en ondersteuning Evaluatie 
Tool (ZET): https://tinyurl.
com/2z2vxkva 

- Informatie over de Zorg en 
ondersteuning Evaluatie Tool (ZET): 
https://tinyurl.com/3vtn75a   

- Toezicht Sociaal Domein:  
www.toezichtsociaaldomein.nl

- Programma Integraal Werken in de 
Wijk: www.integraalwerkenindewijk.nl 

- Informatie beweging StroomOp: 
https://tinyurl.com/4b58czbz	

- Website Dutch Child Center:  
www.dutchchildcenter.nl 

- Programma ‘Geweld hoort nergens 
thuis’:	https://tinyurl.com/8nwa7nv3	

  
Artikel Gezond op reis
- Website Institute for Positive Health 

over positieve gezondheid: www.iph.nl 
- Artikel ‘Mensen groeten elkaar weer, 

zien naar elkaar om’, positieve 
gezondheid en de coronacrisis, 
Movisie:	https://tinyurl.com/4ebz6nhp	

- Artikel ‘Wat kan positieve gezondheid 
brengen?’, IPH:  
https://tinyurl.com/4yxh5zz4	

- Verslag Tijdelijke Werkgroep Sociale 
Impact van het Coronavirus:  
https://tinyurl.com/3en289se	

- Artikel ‘Jeugdhulp in tijden van 
corona. Ervaringen tijdens de eerste 
golf’, Joyce Weeland, Floor van Rooij: 
https://tinyurl.com/54mdtuwe	

- Artikel ‘Heel veel bewoners willen al 
werken aan hun gezondheid en hun 
gedrag’ inclusief Filmpje ‘Gezond en 
gedrag in Deventer’, Bettery:  
https://tinyurl.com/dxeaba5c 

- Informatie over VoorZorg, NCJ:  
www.ncj.nl/voorzorg 

- Artikel ‘Jeugdhulp in tijden van 
corona. Ervaringen tijdens de eerste 
golf’:	https://tinyurl.com/54mdtuwe	
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Artikel Rechten voor op reis
- Informatie over de Universele 

verklaring van de rechten van de 
Mens, Amnesty International:  
https://tinyurl.com/yyz9f4uv	

- Informatie over het 
Kinderrechtenverdrag, Save 
the Children: https://tinyurl.
com/2haafhkh 

- Website College Rechten van de Mens 
www.mensenrechten.nl   

- Website Kinderombudsman:  
www.dekinderombudsman.nl 

- VN-rapportage over het 
Kinderrechtenverdrag:  
https://tinyurl.com/3p33jkkb 

- Informatie over het VN-verdrag 
Handicap, Iederin:  
https://tinyurl.com/zf6s63sf 

- Informatie over de Lokale inclusie 
agenda, VNG:  
https://tinyurl.com/yhrefdze 

- Website Zet een streep door 
discriminatie: www.discriminatie.nl 

- Artikel ‘Ieder het zijne, hoe werkt dat 
in de praktijk?’ Divosa op Vrijdag met 
Piet Hein Donner:  
https://tinyurl.com/mkwy84zj

- Website Defence for Children:  
www.defenceforchildren.nl 

- Website Kinderrechten met 
vindplekken www.kinderrechten.nl  

-	 Website	Artikel	1:	www.art1.nl
- Filmpje over kinderrechten:  
https://tinyurl.com/43tanjr4	

Artikel Brede blik op preventie
- Informatie eerste evaluatie van de 

Jeugdwet, ZonMw: 
https://tinyurl.com/r95ujesp 

- Artikel ‘De terugkeer van de 
samenlevingsopbouw’, Radboud 

Engbersen: https://tinyurl.
com/3p2cajdt 

- Website Collectieve Aanpak  
gemeente Utrecht, Lokalis:  
https://tinyurl.com/vr8r7bc3	

- Website Child Friendly Cities:  
www.childfriendlycities.org 

- Informatie Beweging van Preventie 
naar Potentie, VNG:  
https://tinyurl.com/mna8h6er	

- Website Presentie: www.presentie.nl   
- Filmpje presentiebenadering, Andries 

Baart: https://tinyurl.com/2kcmxwaf 

Artikel Risicofactoren voor buitensluiting
- Website met Andere Ogen: www.

aanpakmetandereogen.nl 
- Informatie over het Onderwijsconcept 

Eduwiek, school voor inclusief 
onderwijs, Roelof van Echtencollege: 
https://tinyurl.com/4ayy82rm	

Artikel Hindernissen in de samenleving
- Artikel ‘Schrapsessies Rita Verdonk’: 
https://tinyurl.com/pacfbn8u		

- Filmpje ‘Hoe kun je hindernissen bij 
wijkgericht werken ontmantelen?’, 
OZJ: https://tinyurl.com/2ph6kht3 

- Website Kwikstart: www.kwikstart.nl 
- Artikel ‘Het geheim van 

collectiviserend werken’, Buurtwijs:  
https://tinyurl.com/3weajjza 

- Filmpjes doorbraakmethode® ‘Van 
Kans naar Perspectief’:  
https://tinyurl.com/ycepszsb 

- Blog Marcel van Herpen:  
https://tinyurl.com/9pj6yeu 

Artikel Hulpbronnen
- Artikel ‘ABCD methode is actueler dan 

ooit tevoren, wat kunnen we van het 
verleden leren’, Peter Rensen:  

https://tinyurl.com/xbprr7tx
- Website Rotterdamse Douwers: 

https://rotterdamsedouwers.nl/ 
- Geldloket Amersfoort:  

www.geldloket.nl 
- Website Amargi: www.amargi.nl 
- Maatwerk Magazine:  
https://tinyurl.com/exj5r4bu	

- Website en boek De Doorbraak-
methode®:www.doorbraakmethode.nl  

- Download ‘Landschap hulp, steun en 
zorg voor gezinnen in Nederland juni 
2021:	www.nelysieffers.nl/downloads	

Artikel Eigen Kracht
- Memorie van Toelichting Jeugdwet: 
https://tinyurl.com/ay335et4	

- Informatie over de ‘Sterke basis  
voor de jeugd’, NJI:  
https://tinyurl.com/aebsspdp 

- Informatie Eigen Kracht Centrale over 
familiegroepsplan:  
https://tinyurl.com/k28cpc77	

- Website Eigen Kracht Centrale:  
www.eigen-kracht.nl 

- Artikel ‘Het grote misverstand Eigen 
Kracht… door Anke Siegers, Nederland 
Kantelt:	https://tinyurl.com/49ej89my	

- Pioniersmagazine Daan Fousert: 
https://tinyurl.com/9ybk3268	

Deel 2 Samen op Reis

Artikel Introductie Samen op Reis
- Artikel ‘Netwerksamenleving’,  

het Programmahuis:  
https://tinyurl.com/x8jfkt34	

- Publicatie ‘Eigen Kracht als 
samenkracht, werken in netwerken 
aan een inclusieve samenleving’, 
Movisie:  
https://tinyurl.com/jpm4dvh7	

- Publicatie ‘Wijkontwikkeling op eigen 
kracht’, John L. McKnight en John P. 
Kretzmann:  
https://tinyurl.com/3wm947nz	

- Artikel ‘Netwerkgericht werken in de 
praktijk’, Movisie:  
https://tinyurl.com/rwe4udhj	

Artikel Sociale Rollen
- Website Social Role Valorization,  

Wolf Wolfensberger:  
https://wolfwolfensberger.com/ 

- Filmpje ‘Wat helpt om alle jongeren 
van betekenis te laten zijn?, OZJ: 
https://tinyurl.com/7uzevaww 

- Website Sociale Rolversterking:  
www.socialerolversterking.nl    

- Website Inclusionlab, werken aan een 
rijk leven: www.inclusionlab.nl/ 
een-rijk-leven 

- Artikel ‘Het goede leven’:  
https://tinyurl.com/sj7ytfrn   

Artikel Informele ondersteuning
-  Website JIM, jouw ingebracht mentor: 

https://jimwerkt.nl/ 
- Artikel ‘Informele steun’:  
https://tinyurl.com/868ak6fk

- Factsheet het Collectief Informele 
Steun.	https://tinyurl.com/42a9raur	
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- Website Steunouder: 
https://steunouder.nl/ 

- Website Buurtgezinnen:  
www.buurtgezinnen.nl 

- Website Samen Oplopen:  
https://samen-oplopen.nl/

- Website Home- Start:  
www.home-start.nl

- Website Meeleefgezin:  
https://meeleefgezin.nl/  

- Filmpje ‘De formele zorg over Samen 
Oplopen, manager Sociaal Team 
en Centrum voor Jeugd en Gezin’: 
https://tinyurl.com/35ycrcbd 

Artikel Lokale teams
- Informatie over de decentralisatie  

van overheidstaken:  
https://tinyurl.com/hf6prrmm  

- Publicatie ‘Sociale (wijk) teams vijf  
jaar	later’:	https://tinyurl.com/4ejeca34	

-   Rapport ‘Basisfuncties voor lokale 
teams in kaart’: https://tinyurl.com/
h9ujc26e

- Publicatie ‘Organisatievormen in het 
wijkgericht werken’:  
https://tinyurl.com/u862jp27	

- Publicatie ‘Tien aandachtsgebieden 
voor functioneren sociale wijkteams’:  
https://tinyurl.com/9hd3a9wf 

- Informatie over onafhankelijke 
cliëntondersteuning:	 
https://tinyurl.com/y9rspums 

- Rapport ‘Basisfuncties voor lokale 
teams in kaart’:  
https://tinyurl.com/h9ujc26e  

- Filmpje ‘de 5 basisfuncties voor lokale 
teams en wijkgericht werken’, OZJ: 
https://tinyurl.com/543jb4	

- Artikel ‘Durf te improviseren, dan is 
samenwerken simpel’, Mark Mieras: 
https://tinyurl.com/6xty559p 

Artikel Bouwen aan welkome buurten
- Artikel ‘Ondersteuning bij ABCD 

methode’, LSA bewoners:  
https://tinyurl.com/k37f85hc		

- Publicatie ‘Asset Based Community 
Development (ABCD)’:  
https://tinyurl.com/u3xbxfuf 

- Website Zorgvrijstaat:  
www.zorgvrijstaat.nl 

- Website LSA-bewoners:  
www.lsabewoners.nl 

- Publicatie over Buurt in Bloei, WIJ 
Eindhoven:  
https://tinyurl.com/3zfrjbsz

- Artikel ‘Hoe werkt Asset Based 
Community Development (ABCD)’: 
https://tinyurl.com/pmkrtahb 

- Artikel ‘Soms heb je meer aan de 
buurvrouw dan aan de psychiater’, 
Zorgvrijstaat:  
https://tinyurl.com/7sztprew 

- Filmpje ‘Birgit Oelkers over ABCD en 
Wijkaanpak’:  
https://tinyurl.com/yv88dvc4	

- Website Bruispunt over de 
bruismethode: www.bruispunt.nl 

Artikel Op Safari door de buurt
- Publicatie ‘Expeditie Enschede, 

erend op weg naar een inclusieve 
samenleving’: https://tinyurl.com/
pnzs8vwt	

- Website de buurt als museum:  
www.debuurtalsmuseum.nl 

- Artikel Vrienden voor op reis
- Artikel n.a.v onderzoek ‘Leerlingen 

met extra ondersteuningsbehoeften 
bouwen meer vriendschappen in 
reguliere scholen’, Jana Vyrastekova: 
https://tinyurl.com/4pw64drk	

- Artikel ‘Vriendschap bij kinderen: 
waarom het zo belangrijk, maar ook 

moeilijk is’, Elke Denys:  
https://tinyurl.com/r7vbbj3m 

Artikel Schoolreis
- Notitie ‘Op weg naar inclusieve 

kinderopvang’: https://tinyurl.com/ 
3csehdek  

- Artikel ‘Waarom is inclusief onderwijs 
belangrijk?’:   
https://tinyurl.com/27w4y5v2	

- Artikel ‘Wat mankeert dit kind, wat 
mankeert ons onderwijs’, Hogeschool 
Windesheim.  
https://tinyurl.com/46awkf4r	

- Factsheet ‘Inclusief onderwijs als 
kinderrecht’, Defence for Children: 
https://tinyurl.com/6zfrrw4d

- Magazines ‘Zo kan het ook  
scholen’,	In1school:	 
https://tinyurl.com/v3yy7mbx  

- Informatie Wet gelijke behandeling 
handicap of chronische ziekte (Wgbh/
cz):	https://tinyurl.com/4y7mcss6	

- Filmpje ‘Naar inclusiever onderwijs’ 
Kroevendonk:  
https://tinyurl.com/4nwtj7yf				

- Artikel Speciaal onderwijs om wie gaat 
het?,	In1school:	 
https://tinyurl.com/mh46hnre

- Artikel ‘De staat van de thuiszitters’, 
Ouders en Onderwijs:  
https://tinyurl.com/2f7k99fc 

- Artikel ‘Geen recht op inclusief 
onderwijs voor grote groep  
kinderen’,	In1school:	 
https://tinyurl.com/3xsk2fzu 

- Website Naar inclusiever onderwijs: 
www.naarinclusieveronderwijs.nl

- Publicatie ‘Steeds Inclusiever’, 
Onderwijsraad:  
https://tinyurl.com/8rjam4hd	

- Website Kindcentrum Bzzzonder: 

www.bzzzonder.nl   
- Steunpunt Onderwijs:  

https://tinyurl.com/3a55cx2y 
- Website Samen naar School:  

www.samennaarschool.nl 
- Scholenkaart Inclusief 

Onderwijs:https://tinyurl.
com/3dp52pau 

- Filmpje ‘Stibco 25 jaar:  
https://tinyurl.com/yz2mth7r 

Artikel Fouten maken en herstellen
- Website Echo. Herstelrecht in het 

onderwijs:  
www.herstelrechtinhetonderwijs.nl 

- Website Jan Ruigrok: www.rigardus.nl    
- Filmpje ‘Brandon al drie jaar 

vastgeketend aan muur’ :  
https://tinyurl.com/8ta3u5hp	

- Documentaire ‘Alicia’, 2Doc:  
https://tinyurl.com/hhcmbsdf 

- Artikel ‘Ubuntu: een onuitputtelijke 
bron van medemenselijkheid’, 
MaatschappijWij:  
https://tinyurl.com/d26rxj4e	

- Documentaire ‘Goede Moeders’,2Doc: 
https://tinyurl.com/mtnxvrm9 

- Filmpje ‘Restorative Solutions making 
it work, book review’, Colin Newton: 
https://tinyurl.com/4t4hybn6	

- Website De Vreedzame School:  
www.devreedzame.school 

Artikel Flexibel plan voor de toekomst
- Informatie Jaap Peters, de Limes: 
https://tinyurl.com/89t28kmk	

- Informatie Familiegroepsplan, VNG: 
https://tinyurl.com/23pywhzs 

- Website Floor Jongerencoaching:  
www.floorjongerencoaching.nl		

- Verhalen jongeren Floor 
Jongerencoaching: 
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	https://tinyurl.com/ynyrn8tn	
- Website SoNeStra:  

https://sonestra.nl/ 
- Artikel ‘Het levensverhaal centraal’, 

Marjan de Lange:  
https://tinyurl.com/474j66um	

Artikel Reisverslagen
- Blog ‘Gedegradeerd tot moeder  

zonder lidwoord’, Malanca Schut: 
https://tinyurl.com/2fc56ynv 

Artikel Zes startvragen
- Filmpje ‘Jongeren over stigma in de 

jeugdhulpverlening over jongeren 
stigma in de jeugdhulpverlening’, 
https://tinyurl.com/8ujesdc6	

- Website Netwerk Beter Samen:  
www.netwerkbetersamen.nl 

Artikel Reisverhalen delen
- Artikel ‘Leren van ervaringen; in 

Twente wordt data gekoppeld aan 
ervaringsverhalen’:  
https://tinyurl.com/7erm3zta 

- Artikel ‘Anders sturen en 
verantwoorden in het sociaal domein; 
transparant en innovatief’:  
https://tinyurl.com/4uhubej7				

- Online Vertelpunt ‘Help jij mee 
de hulpverlening in Enschede te 
verbeteren?’:  
https://tinyurl.com/cf5vfram 

- Website Story Connect:  
www.storyconnect.nl 

Deel 3 Oefenen met contextlenzen
- Artikel Zorg en Welzijn, Halleh 

Ghorashi:  
https://tinyurl.com/y5hukm2j 

-	 Informatie	over	de	8	Dimensies	
Schalock, Movisie:  
https://tinyurl.com/8abnwnp4	

- Artikel ‘Waarom grijpt de psychiatrie nog 
steeds zo vaak naar dwangmaatregelen? 
Voorlopig mag je deze afdeling niet af’, Ditty 
Eimers: https://tinyurl.com/8yuxtcnm 

- Publicatie ‘Eigenwijs Transformeren’, 
Verweij Jonker Instituut:  
https://tinyurl.com/xmvnvfnt 

Deel 4 Onze Reislessen
- Website Verbeelders van verandering: 

https://tinyurl.com/42w9wxjn 

Artikel Beweging Brede Blik
- Artikel ‘Het voordeel van de twijfel’, 

Dirk de Wachter, Paul Verhaeghe: 
https://tinyurl.com/rn8d9sed	

https://tinyurl.com/ynyrn8tn
https://sonestra.nl/
https://tinyurl.com/474j66um
https://tinyurl.com/2fc56ynv
https://tinyurl.com/8ujesdc6
http://www.netwerkbetersamen.nl
https://tinyurl.com/7erm3zta
https://tinyurl.com/4uhubej7
https://tinyurl.com/cf5vfram
http://www.storyconnect.nl
https://tinyurl.com/y5hukm2j
https://tinyurl.com/8abnwnp4
https://tinyurl.com/8yuxtcnm
https://tinyurl.com/xmvnvfnt
https://tinyurl.com/42w9wxjn
https://tinyurl.com/rn8d9sed


www.bewegingbredeblik.nl
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