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Samenvatting 

De jeugdzorgprofessional staat onder druk. Cliënten zijn mondig geworden en stellen hoge eisen 

aan de professional. Organisaties willen risico’s minimaliseren en werken daarom met 

tijdrovende registratiesystemen. Tragische incidenten met kinderen die onder toezicht van 

jeugdzorg stonden, zoals de dood van peuter Savanna, zorgen voor veel kritiek op de jeugdzorg 

in de media. Het algemene beeld van de jeugdzorg in Nederland is dat jongeren met lichte 

problemen te snel specialistische hulp krijgen, terwijl jongeren met complexe problemen 

onvoldoende geholpen worden (Rouvoet, 2009). Dit onderzoek heeft als doel om een bijdrage te 

leveren aan de verbetering van de zorg voor jeugd. In de zoektocht naar een antwoord op dit 

ingewikkelde vraagstuk, richt dit onderzoek zich niet op structuren of organisaties in de 

jeugdzorg, maar op verbetering van het werk van degenen die de jeugdzorg in de praktijk 

handen en voeten geven: de jeugdzorgprofessionals. 

Probleemstelling 

Een moderne professional kan niet langer autonoom handelen, maar moet in verbinding staan 

met zijn omgeving, stellen wetenschappers uit het domein van Publiek Management 

(Noordegraaf & Steijn, 2012). Tegelijkertijd lopen professionals uit het sociale domein het risico 

door de druk met alle winden mee te waaien (Schilder, 2012). De jeugdzorgprofessional wordt 

in dat geval een speelbal van zijn cliënten, organisatie en de maatschappelijke omgeving. Om 

complexe problematiek van ouders en hun kinderen te kunnen oplossen moeten de professional 

en het professionele oordeel echter weldegelijk een belangrijke rol spelen in de jeugdzorg. De 

jeugdzorgprofessional moet daarom verbonden en weerbaar zijn. Vergroting van de 

weerbaarheid draagt zo bij aan verbetering van de kwaliteit van jeugdzorg. In dit onderzoek is 

gekeken naar de druk die op de jeugdzorgprofessional wordt uitgeoefend en in hoeverre de 

jeugdzorgprofessional bestand is tegen deze druk – en hij dus over weerbaarheid beschikt. 

Vervolgens is ook gekeken naar leerprocessen in het werk van de jeugdzorgprofessional. Van 

leren wordt namelijk verondersteld dat het een bijdrage levert aan het vergroten van de 

weerbaarheid van de jeugdzorgprofessional. De probleemstelling heeft geleid tot de volgende 

hoofdvraag die in dit onderzoek is beantwoord:  

Hoe gaan jeugdzorgprofessionals om met druk op hun werk en welke leerprocessen dragen 

bij aan het vergroten van hun weerbaarheid? 

Conclusies 

De jeugdzorgprofessionals die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, ervaren verschillende 

vormen van druk in hun werk. Druk die wordt uitgeoefend door de organisatie waarin ze 

werken, wordt vaak niet als erg belemmerend ervaren. Jeugdzorgprofessionals ervaren, ondanks 

aansturing door het management en registratiesystemen, voldoende ruimte om zelfstandig 

beslissingen in hun werk te nemen. Registraties zijn in sommige gevallen vervelend door de tijd 

die ze vragen, maar vaak zien jeugdzorgprofessionals wel de noodzaak van deze registraties in. 

Druk die wordt uitgeoefend door de media en door de overheid wordt als lastig ervaren, maar 

speelt slechts een rol op de achtergrond. Druk van cliënten wordt nauwelijks gevoeld. Voor 

effectieve hulp is het inspelen op wensen en eisen van cliënten juist erg belangrijk, stellen 

respondenten in dit onderzoek. De druk leidt in de onderzochte organisaties niet tot 

onwerkbare situaties. Jeugdzorgprofessionals geven zelfs aan over het algemeen zeer tevreden 

te zijn met hun werkomstandigheden.  
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Toch is er geen reden om tevreden achterover te leunen. De druk op jeugdzorgprofessionals zal 

in de komende jaren verder toenemen door de Transitie jeugdzorg en de daaraan gekoppelde 

bezuinigingen. Maar ook de kwaliteit van de jeugdzorg laat volgens velen nog te wensen over. Ik 

concludeer bovendien dat de reactie van jeugdzorgprofessionals op de druk van cliënten, 

wellicht veroorzaakt door de huidige zelfredzaamheidideologie – het versterken van de eigen 

kracht van cliënten - iets te modern is (Boutellier, 2012). Alle moderne professionals hebben te 

maken met mondige cliënten - en natuurlijk moet er naar hun wensen geluisterd worden - maar 

jeugdzorgprofessionals en hun managers zetten de wensen en eisen van hun cliënten in veel 

gevallen wel heel erg centraal. Deze ontwikkeling doet geen recht aan de complexe 

opvoedingsvraagstukken waar ouders en kinderen in de jeugdzorg mee te maken hebben. En ze 

doet zeker geen recht aan crisissituaties, waarin de veiligheid van een kind in gevaar is. De 

jeugdzorgprofessional moet luisteren naar de wensen van zijn cliënten (verbonden zijn), maar 

voor de jeugdzorgprofessional staat een hoger doel, het veilig en onbekommerd opgroeien van 

een kind, op de eerste plaats (Website Jeugdzorg Nederland, 2013). Als de situatie er om vraagt, 

gaat de professional daarom in tegen wat mondige cliënten van hem vragen (weerbaar zijn).  

Aanbevelingen 

Ik doe vier aanbevelingen om de weerbaarheid van jeugdzorgprofessionals te vergroten. Ten 

eerste adviseer ik organisaties om met hun professionals een dialoog te voeren over de spanning 

tussen het meegaan met de wensen van cliënten en het professionele oordeel. Ten tweede 

adviseer ik organisaties te blijven investeren in leerprocessen van jeugdzorgprofessionals. 

Bezuinigingen op dergelijke leerprocessen gaan op termijn ten koste van het 

probleemoplossend vermogen van jeugdzorgprofessionals. Goedkoop wordt dan duurkoop. Ten 

derde adviseer ik tijdens leerprocessen steeds de verbinding te leggen tussen leren van 

praktijkervaringen en leren van wetenschappelijke vormen van kennis. Jeugdzorgprofessionals 

geven de voorkeur aan de eerste vorm van leren, maar het leren van wetenschappelijke vormen 

van kennis levert een grotere bijdrage aan het vergroten van hun weerbaarheid. De verbinding 

tussen deze twee vormen van leren kan vooral gelegd worden door tijdens intervisie en 

casuïstiek besprekingen wetenschappelijke kennis te integreren. Ten vierde adviseer ik om 

gedragswetenschappers in te zetten om de verbinding tussen het leren van praktijkervaringen 

en wetenschappelijke vormen van kennis tot stand te brengen. Gedragswetenschappers kunnen 

met hun wetenschappelijke achtergrond en praktijkervaring fungeren als boundary spanner 

tussen het leren van wetenschappelijke vormen van kennis en het leren van praktijkervaringen.  

Een andere kijk op professionele autonomie in de jeugdzorg 

In het publieke domein en ook in de jeugdzorg is de laatste jaren veel aandacht voor het 

vergroten of herstellen van de autonomie van professionals. Zeker in de jeugdzorg is een 

veelgehoorde klacht dat professionals het slachtoffer zijn van managementpraktijken en 

overmatige bureaucratie (Noordegraaf & Steijn, 2012). Dit onderzoek geeft een andere kijk op 

dit ruimtevraagstuk. Jeugdzorgprofessionals ervaren in de praktijk in de meeste gevallen 

voldoende ruimte om zelfstandig beslissingen te nemen in hun werk. Ook met de overmatige 

bureaucratie lijkt het mee te vallen. Daarnaast heb ik geconstateerd dat er veel verwarring is 

over de betekenis van het begrip autonomie. De definitie die de jeugdzorg gebruikt, heeft een 

aantal begrenzingen die de vraag doen rijzen of de jeugdzorg wel echt als doel heeft om de 

professionele autonomie van jeugdzorgprofessionals te vergroten. Het begrip weerbaarheid lijkt 

in dit geval meer op zijn plaats.   
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Voorwoord 

Als jongen van twaalf spitte ik iedere morgen bij het ontbijt de krant door op zoek naar maar één 

ding: het laatste nieuws van mijn cluppie FC Utrecht. Tijdens het schrijven van mijn scriptie 

voelde ik me weer als die jongen van twaalf. Alleen heb ik de plaatselijke voetbaltrots ingeruild 

voor de jeugdzorg. Een op het eerste gezicht opmerkelijke wissel, al zie ik ook een parallel. Maar 

daarover later meer.  

De jeugdzorg was voor mij een onbekende wereld, waarmee ik precies een jaar geleden kennis 

maakte, toen Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, 

een bezoek bracht aan onze Publiek Management-klas. Wat hij precies vertelde, weet ik niet 

meer, maar ik herinner me een man die – en dan druk ik me voorzichtig uit - behoorlijk 

prikkelende uitspraken deed over de jeugdzorg en zijn organisatie. Daar genoot ik eigenlijk wel 

van. Die man paste wel bij mij, dacht ik, en enkele klasgenoten beaamden dat.  

Ik merkte dat het verhaal van Erik Gerritsen veel energie in mij losmaakte. Berichten over de 

jeugdzorg trokken steeds meer mijn aandacht. Vaak waren dat weinig positieve berichten 

trouwens: te veel bureaucratie, tekort schietende hulpverleners, gebrekkige samenwerking, 

ernstige incidenten, tekort aan geld… Maar in al die problemen zag ik vooral uitdagingen. 

Uitdagingen om het beter te doen. Noem het een aangeboren voorliefde voor de underdog – daar 

is de parallel met de plaatselijke voetbaltrots.  

Al snel was voor mij duidelijk dat ik mijn onderzoek wilde doen bij het Nederlands 

Jeugdinstituut (NJi). Want ik kwam erachter dat als je iets over de jeugdzorg wilde weten, je 

steeds daar terecht kwam. Op mijn verzoek reageerde Marianne Berger, programmaleider 

professionalisering van het NJi. Zij vroeg mij onderzoek te doen naar de ontwikkeling van 

professionele autonomie in de jeugdzorg. Zo kwam ik terecht op een droomplek: in de sector die 

zo mijn aandacht had getrokken, in de organisatie waar ik wilde zijn en een onderzoek naar 

waar het in de jeugdzorg volgens mij echt om gaat: verbetering van de kwaliteit van het werk dat 

jeugdzorgprofessionals doen.    

Wat mij voor altijd zal bijblijven? Niet zozeer de theorie over klassieke en moderne 

professionals, vrees ik, maar wel de ongelofelijke inzet van mijn achttien respondenten; 

managers, gedragswetenschappers en vooral jeugdzorgwerkers. Alleen al de tijd en moeite die 

zij namen om mij over hun werk te vertellen. En het plezier en de trots waarmee ze dat deden. 

“Waar spreken we dan af? Moet ik ergens naar toe komen?”, hoorde ik meerdere malen door de 

telefoon als ik een afspraak wilde maken voor een interview. Als dat geen toewijding is…  
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Naast dat ik dank verschuldigd ben aan de respondenten, ben ik dat ook aan Marianne Berger. 

Zij heeft mij de kans gegeven dit onderzoek bij het NJi te doen en heeft met haar feedback veel 

bijgedragen aan de kwaliteit ervan. Marianne, ik kan alleen maar dromen van de dag dat ik de 

helft zoveel van de jeugdzorg weet als jij! Verder ben ik uiteraard dank verschuldigd aan mijn 

scriptiebegeleiders Karin en Mirko. Zij hebben voor een fantastisch studiejaar gezorgd en 

inhoudelijk veel bijgedragen aan mijn kennis over professionals in het publieke domein. Ik 

bedank de drie organisaties die mij de ruimte gegeven hebben kostbare tijd van hun 

medewerkers te gebruiken voor mijn onderzoek: Nidos, Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp en 

TriviumLindenhof. Ook dank aan mijn collega-onderzoekers, Renée en Martine, die mijn scriptie 

niet alleen van nuttige feedback voorzagen, maar ook hard doorwerkten, zodat ik geïnspireerd 

werd dat ook te doen (al waren ze uiteindelijk toch eerder klaar). Dank aan Marc, die als geen 

ander begrijpt dat het niet alleen maar gaat om wat er staat maar ook hoe het er uit ziet. Dankzij 

hem ziet de scriptie er uit, zoals ze er nu uit ziet. Tot slot dank aan mijn geweldige vader, moeder 

en zus. Jullie zijn super! 

Oskar van de Vijver 
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1. Inleiding 

In het inleidende hoofdstuk wordt het onderwerp van deze scriptie geïntroduceerd. Daarna volgen 

de probleemstelling, de doel- en vraagstelling, het theoretisch perspectief, de onderzoeksaanpak en 

de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van dit onderzoek. De inleiding wordt 

afgesloten met een leeswijzer.  

1.1 De jeugdzorgprofessional onder druk 

 ‘Kinderen de dupe van fouten bij jeugdzorg’, schrijft het Algemeen Dagblad op zaterdag 17 

augustus 2013 met grote letters op haar voorpagina. De krant stelt dat kinderen ten onrechte uit 

huis zijn geplaatst door fouten in rapportages van jeugdzorgwerkers. In de krant vertelt een 

moeder over het onrecht dat haar is aangedaan. Haar zoontje is uit huis geplaatst, terwijl er 

aantoonbare fouten staan in het rapport waarop de uithuisplaatsing gebaseerd is. 

Kinderrechters, kinderadvocaten en hoogleraren ondersteunen haar verhaal. Volgens hen zijn 

rapportages van jeugdzorgwerkers vaak onder de maat. Ze zouden in veel gevallen niet over de 

vaardigheden beschikken om goede rapportages te schrijven. Kamerleden reageren bezorgd op 

de conclusies. Jeugdzorg belooft beterschap (AD, 17 augustus 2013). Het artikel in het AD is 

slechts één voorbeeld van de druk die op jeugdzorgprofessionals wordt uitgeoefend. In de media 

staan vaker berichten over het falen van jeugdzorg. Het algemene beeld van de jeugdzorg is dat 

jongeren met lichte problemen te snel specialistische hulp krijgen, terwijl jongeren met 

complexe problemen onvoldoende geholpen worden. “Zo wordt voortdurend het beeld bevestigd 

van een jeugdzorg die kwalitatief tekort schiet. Daardoor liggen jeugdzorgwerkers, organisaties en 

verantwoordelijke bewindslieden voortdurend onder vuur”, schrijft oud-minister voor Jeugd en 

Gezin André Rouvoet in 2009 in een rapport over de jeugdzorg (Rouvoet, 2009).  

Ik vraag mij af hoe de zorg voor jeugd verbeterd kan worden. In de zoektocht naar een antwoord 

richt ik mij niet op structuren of organisaties, maar op het werk van degenen die de jeugdzorg in 

de praktijk handen en voeten geven: de jeugdzorgprofessionals.  

Geef professionals de ruimte! 

De Nederlandse houding ten opzichte van professionals veranderde vrij radicaal ten tijde van de 

opkomst van de politieke beweging van Pim Fortuyn, net na de eeuwwisseling. Waar 

professionals eerst nog werden gewantrouwd (Tonkens, 2003, p. 150-151), portretteerde de in 

2003 aangetreden regering met daarin het CDA en de Lijst Pim Fortuyn professionals als 

slachtoffers van managementpraktijken. Opinieleiders en andere politieke partijen sloten zich 

later hierbij aan. Het discours rondom professionals veranderde zo in korte tijd. De grote 

problemen van de publieke sector, zoals de gebrekkige kwaliteit van dienstverlening, de lange 
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wachtlijsten en de alsmaar stijgende kosten, werden toegeschreven aan een wildgroei van 

bureaucratie en managers. Als oplossing werd voorgesteld om het aantal managers te 

verminderen, bureaucratische procedures af te schaffen en de professionele autonomie te 

herstellen. Professionals zouden weer de ruimte moeten krijgen om zelf beslissingen te nemen 

in hun werk. De overtuiging was dat door het herstellen van de professionele waarden de 

problemen van de publieke sector zouden worden opgelost (Noordegraaf & Steijn, 2012, p. 15). 

Tien jaar later is het discours over professionals en het herstel van hun autonomie nog steeds 

dominant aanwezig in debatten over professionals. Ook in de jeugdzorg is een beweging gaande 

in de richting van versterking van professionele autonomie. Vanaf 2007 werkt de jeugdsector 

aan de professionalisering van haar beroepskrachten (Berger et al., 2010, p. 5). Eén van de 

pijlers waar het professionaliseringsproject zich op richt, is de versterking van professionele 

autonomie. Volgens de sector houdt dat in dat jeugdzorgprofessionals moeten streven naar een 

situatie waarin ze eigen beslissingen kunnen nemen (Wilde et al., 2012, p. 6). In een ander 

document wordt gesproken over een “kanteling van structuur in the lead naar professional (en 

cliënt) in the lead (Dronkers, 2012, p. 1).” Deze uitspraak past ook in het beeld van een (te) 

bureaucratische jeugdzorg. De jeugdzorg is volgens velen in de afgelopen dertig jaar overspoeld 

met regels, obstakels, klachtprocedures en kwaliteitssystemen (Pijnenburg, 2010, p. 3). Door te 

werken aan vakbekwame professionals enerzijds en ruimte voor professionals anderzijds, zal de 

kwaliteit van jeugdzorg de zo gewenste impuls krijgen, is de redenering. 

Een ander geluid 

Wetenschappers uit het domein van Publiek Management verzetten zich tegen het heersende 

discours over professionals en het herstel van hun autonomie. Zij vinden het twijfelachtig of de 

bureaucratie wel zo hard is gegroeid en managers daarvoor verantwoordelijk gesteld kunnen 

worden. Ze nemen grotere krachten in de maatschappij waar, die de positie van professionals 

onherstelbaar hebben veranderend. Cliënten van professionals zijn steeds hoger opgeleid en 

mondiger geworden. De relatie tussen de professional en zijn cliënt is als gevolg daarvan 

gelijkwaardiger geworden. Cliënten hebben zich ontwikkeld tot semi-experts en accepteren niet 

zomaar meer beslissingen van professionals (Hupe & Van der Krogt, 2012, p. 62-63). Daarnaast 

heeft de wens om betere, efficiëntere en transparantere dienstverlening geleid tot een groei van 

verantwoordingsmechanismen. De invloed van cliënten, organisaties en de maatschappelijke 

omgeving op het werk van professionals is als gevolg van dit alles gegroeid. De wetenschappers 

schetsen een beeld waarin andere partijen dan professionals en hun beroepsgroepen bepalen 

hoe het werk van professionals er uit ziet. Er is een strijd om eigenaarschap van het werk van de 

professional ontstaan (Noordegraaf & Steijn, 2012, p. 234). Het claimen van autonomie is wat 

hen betreft misplaatst. Ze zien autonomie als een eigenschap van een klassieke professional uit 
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een ver verleden. De wetenschappers stellen – met de veranderde werkomstandigheden van 

professionals als een gegeven - dat het handelen van moderne professionals verbonden moet 

zijn. Ze spreken over de opkomst van hybride professionals. In plaats van zich af te sluiten van 

hun omgeving, door zich te richten op herstel van hun professionele autonomie, verbinden 

hybride professionals hun professionele oordeel met de wensen en eisen van hun cliënten, 

organisatie en de samenleving (Noordegraaf, 2007, p. 774-775).  

Geen ruimte, maar weerbaarheid   

Met de conclusie dat moderne professionals verbonden moeten zijn met hun omgeving, zijn de 

(kwaliteits)problemen van de jeugdzorg nog niet opgelost. Uit het artikel in het AD over de 

slechte rapportages van jeugdzorgwerkers blijkt namelijk ook dat de toenemende druk 

jeugdzorgprofessionals kwetsbaar heeft gemaakt. De krant schrijft over een flinke toename van 

het aantal uithuisplaatsingen als gevolg van de dood van de 3-jarige peuter Savanna. De peuter 

stond onder toezicht van jeugdzorg toen zij in september 2004 door zware mishandeling van 

haar moeder en stiefvader om het leven kwam. Na de dood van Savanna moest de gezinsvoogd 

zich voor de rechter verantwoorden. Ze werd uiteindelijk vrijgesproken, maar de rechter 

oordeelde wel dat de gezinsvoogd steken had laten vallen (Website NOS, 16 november 2007). 

Angst voor nieuwe missers is in de jaren na Savanna doorgeslagen naar te vroeg ingrijpen door 

jeugdzorgprofessionals, stellen Tweede Kamerleden in het artikel. De stijging van het aantal 

uithuisplaatsingen door de Savanna-zaak en de kritiek die daarop door Tweede Kamerleden 

wordt geuit, laten zien dat jeugdzorgprofessionals door toenemende druk een speelbal dreigen 

te worden van media, politici, beleidsmakers en cliënten. Verbondenheid moet niet doorslaan in 

afhankelijkheid. In een promotieonderzoek naar professionalisering van maatschappelijk 

werkers, een aan de jeugdzorg verwante beroepsgroep, schrijft Schilder dat maatschappelijk 

werkers door de toenemende druk “het risico lopen met alle winden mee te waaien (Schilder, 

2012, p. 285).” 

Weerbaarheid en kwaliteit van jeugdzorg 

Hoewel wetenschappers hebben aangetoond dat het streven naar autonomie geen recht doet 

aan de omstandigheden waarin moderne professionals werken, is het andere uiterste – namelijk 

dat professionals als gevolg van druk met alle winden meewaaien – ook geen aantrekkelijk 

alternatief. Om aan complexe problematiek van jeugdigen en hun opvoeders te kunnen oplossen, 

zijn jeugdzorgprofessionals nodig die meer zijn dan een speelbal van hun cliënten, hun 

organisatie en de maatschappelijke omgeving. De wil van professionals mag dan geen wet meer 

zijn, om complexe problemen te kunnen oplossen moet het professionele oordeel weldegelijk 

een belangrijke rol spelen in de beslissingen die jeugdzorgprofessionals in hun werk nemen. 

Jeugdzorgprofessionals moeten daarom enerzijds verbonden zijn met hun omgeving, maar 

http://nos.nl/artikel/65741-vrijspraak-voor-gezinsvoogd-savanna.html
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anderzijds óók weerbaar. Jeugdzorgprofessionals moeten accepteren dat ook andere partijen 

dan zijzelf en hun beroepsgroep invloed hebben op hun werk, maar slechts tot op een bepaalde 

hoogte. Daarbij is het van belang dat ze niet zonder meer autonomie claimen, maar een zekere 

mate van weerbaarheid ontwikkelen wanneer zij in gesprek zijn met hun cliënten of manager. De 

veronderstelling in dit onderzoek is dat weerbare jeugdzorgprofessionals bijdragen aan 

verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg. Het artikel in het AD en het promotieonderzoek 

van Schilder tonen aan dat deze weerbaarheid nog geen vanzelfsprekendheid is.  

Leren vergroot de weerbaarheid  

Om de kwaliteit van jeugdzorg te verhogen, moet de weerbaarheid van jeugdzorgprofessionals 

worden vergroot. Een van de manieren om dat te doen is door middel van leren. Door het leren 

van beroepsinhoudelijke en theoretische kennis en kunde ontwikkelt de professional zich. Het 

professionele oordeel van de jeugdzorgprofessional wint zo aan kwaliteit en als gevolg daarvan 

zal ook het zelfvertrouwen van de professional groeien. “Zo wordt hij weerbaarder om de 

onzekerheid die kenmerkend is voor zijn beroep te lijf te gaan en de druk van omstandigheden te 

weerstaan”, stelt Schilder in haar promotieonderzoek (Schilder, 2012, p. 24). De veronderstelling 

van dit onderzoek is daarom dat een lerende jeugdzorgprofessional in staat is om tegelijkertijd 

verbonden én weerbaar te zijn. Als gevolg daarvan zal de kwaliteit van jeugdzorg zijn 

noodzakelijke impuls krijgen. Hoe het leren in de praktijk kan worden vormgegeven, is 

onderdeel van dit onderzoek.  
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1.2 Probleemstelling 

Er wordt druk uitgeoefend op het werk van jeugdzorgprofessionals. Deze druk kan afkomstig 

zijn van de media, zoals het krantartikel aan het begin van dit inleidende hoofdstuk, maar druk 

kan ook worden uitgeoefend door het management van de organisatie waarin de professional 

werkt of door de cliënten van de professional. Professionals kunnen op verschillende manieren 

reageren op de druk die hun omgeving op hen uitoefent. In de inleiding stelde ik dat 

professionals in verbinding moeten staan met hun omgeving, maar ook tot op zekere hoogte 

bestand moeten zijn tegen de druk die zij ervaren. Ze moeten weerbaar zijn. Door die 

weerbaarheid worden jeugdzorgprofessionals geen speelbal van hun omgeving en blijft het 

professionele oordeel een belangrijke rol spelen in de beslissingen die jeugdzorgprofessionals in 

hun werk nemen. Een kwalitatief goed en meewegend professioneel oordeel is noodzakelijk om 

complexe problematiek van de cliënten van de jeugdzorg te kunnen oplossen. Vergroting van de 

weerbaarheid van jeugdzorgprofessionals leidt daarom tot een betere kwaliteit van jeugdzorg.  

Weerbaarheid ten opzichte van cliënten, organisaties en de maatschappelijke omgeving is bij 

professionals in het sociale domein niet vanzelfsprekend. Hun beroepsdomein heeft zich minder 

ontwikkeld en professionals zijn minder hoog opgeleid dan klassieke professionals zoals artsen 

(WRR, 2004, p. 86). Mondige cliënten, aanhoudende bezuinigingen, decentralisaties, 

stelselwijzigingen en de invoering van marktwerking hebben hun situatie er niet makkelijker op 

gemaakt. De weerbaarheid van jeugdzorgprofessionals staat onder druk (Schilder, 2012, p. 285).  

In dit onderzoek is de druk op jeugdzorgprofessionals de onafhankelijke variabele. De druk heeft 

invloed op de weerbaarheid van jeugdzorgprofessionals. De weerbaarheid van 

jeugdzorgprofessionals is daarom de afhankelijke variabele van dit onderzoek. Van de variabele 

leren veronderstel ik dat hij iets doet met de relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke 

variabele: leren maakt professionals weerbaarder ten opzichte van de druk die zij ervaren. Het 

kernmodel van dit onderzoek ziet er als volgt uit:  

 

 

Druk Weerbaarheid 

Leren 
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1.2.1 Doelstelling en vraagstelling 

De doelstelling komt voort uit de probleemstelling van dit onderzoek. De doelstelling van dit 

onderzoek is:  

Achterhalen hoe jeugdzorgprofessionals omgaan met de druk die zij ervaren in hun werk en 

bepalen welke vormen van leren bijdragen aan het vergroten van hun weerbaarheid.  

 

De vraagstelling in dit onderzoek is:  

Hoe gaan jeugdzorgprofessionals om met druk op hun werk en welke leerprocessen dragen bij aan 

het vergroten van hun weerbaarheid?  

1.2.2 Deelvragen 

Om de vraagstelling van dit onderzoek te kunnen beantwoorden, maak ik gebruik van een aantal 

theoretische en empirische deelvragen.  

De theoretische deelvragen van dit onderzoek zijn:  

1. Wat zijn professionals en met welke ontwikkelingen hebben zij te maken? 

2. Hoe oefenen organisaties, cliënten en de maatschappelijke omgeving druk uit op het 

werk van professionals? 

3. Hoe gaan professionals om met druk die zij in hun werk ervaren?  

4. Welke vormen van leren dragen bij aan het vergroten van de weerbaarheid van 

professionals?  

Bij de beantwoording van de eerste theoretische deelvraag schets ik een algemeen beeld van 

professionals en beschrijf ik vervolgens met welke ontwikkelingen zij te maken hebben. Ik 

onderscheid drie logica’s van werk, die bij moderne professionals door elkaar heen zijn gaan 

lopen en hebben geleid tot de opkomst van het fenomeen mixed-up professionalism. Bij de 

beantwoording van de tweede theoretische deelvraag beschrijf ik hoe de twee nieuwe logica’s in 

het werk van de professional, de organisatie- en cliëntlogica, druk uitoefenen op het werk van 

professionals. Bij de derde deelvraag beschrijf ik de reacties van professionals op de druk die zij 

in hun werk ervaren. De reactie van professionals op de druk bepaalt hun weerbaarheid. Bij de 

laatste theoretische deelvraag beschrijf ik welke vormen van leren kunnen bijdragen aan het 

vergroten van de weerbaarheid van professionals.   
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De empirische deelvragen van dit onderzoek zijn:  

1. Welke druk oefenen organisaties uit op het werk van jeugdzorgprofessionals en hoe 

gaan jeugdzorgprofessionals met deze druk om? 

2. Welke druk oefenen cliënten en de maatschappelijke omgeving uit op het werk van 

jeugdzorgprofessionals en hoe gaan jeugdzorgprofessionals met deze druk om?  

3. Welke vormen van leren gebruiken jeugdzorgprofessionals in hun werk en welke 

bijdrage leveren deze vormen van leren aan het vergroten van hun weerbaarheid?  

Bij de beantwoording van de eerste en de tweede empirische deelvraag beschrijf ik de druk die 

de organisatie- en de cliëntlogica uitoefenen op jeugdzorgprofessionals en hoe 

jeugdzorgprofessionals reageren op deze vormen van druk. Bij de beantwoording van de derde 

empirische deelvraag beschrijf ik welke vormen van leren jeugdzorgprofessionals op dit 

moment gebruiken in hun werk. Vervolgens beschrijf welke vormen van leren een bijdrage 

leveren aan het vergroten van hun weerbaarheid.  

1.3 Theoretisch perspectief 

In deze paragraaf staat een overzicht van de belangrijkste theoretische concepten die in dit 

onderzoek worden gebruikt. De concepten worden verder uitgewerkt bij de beantwoording van 

de theoretische deelvragen in het derde hoofdstuk van dit onderzoeksrapport.   

1.3.1 Klassieke en moderne professionals 

Dit onderzoek maakt het onderscheid tussen klassieke en moderne professionals. Moderne 

professionals hebben, anders dan klassieke professionals, te maken met (mondige) cliënten, 

organisaties en een samenleving die veel van professionals verwachten en eisen. Verschillende 

coördinatiemechanismen van werk (professionele logica, organisatielogica en cliëntlogica) zijn 

als gevolg daarvan door elkaar heen gaan lopen. Er is sprake van het fenomeen mixed-up 

professionalism. Moderne professionals weten de verschillende logica’s in hun werk met elkaar 

te verbinden (Freidson, 2001; Noordegraaf, 2007).  

1.3.2 Druk op professionals  

Moderne professionals hebben te maken met druk op hun werk. Deze druk is voornamelijk 

afkomstig van de nieuwe logica’s in het werk van de professional: de cliënt- en organisatielogica. 

Cliënten zijn mondig en stellen hoge eisen, terwijl media voortdurend op zoek zijn naar fouten 

van professionals. Daarnaast is er strijd over wat goed handelen van professionals is en leiden 

aanhoudende bezuinigen ertoe dat organisaties professionals dwingen om zo efficiënt mogelijk 

te werken. Deze druk werkt bovendien vaak tegenstrijdig. Terwijl we als cliënt van een 

professional verwachten dat we de beste zorg krijgen, verwachten we als burger vooral 
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efficiënte en goedkope dienstverlening. Deze tegenstrijdige verwachtingen leiden ertoe dat de 

professional het nooit goed kan doen: de professional staat voortdurend onder druk (Boutellier, 

2012; Hupe & Van der Krogt, 2012; Schilder, 2013; Tonkens et al., 2012).  

1.3.3 Weerbaarheid van professionals  

Professionals kunnen op verschillende manieren reageren op druk. Grofweg zijn er drie reacties 

te onderscheiden. Professionals kunnen niets doen en proberen ‘het beste ervan te maken’ 

(coping), ze kunnen actief worden in netwerken (networking) of overgaan tot actie (activism). 

Ook combinaties van deze reacties zijn mogelijk. Kijkend naar professionals in het sociale 

domein, dan valt op dat professionals daar vaak kiezen voor de eerste reactie. Sociale 

professionals zijn over het algemeen minder goed georganiseerd dan andere professionals en ze 

zijn loyaal aan hun organisatie en cliënten. Bovendien is de kennis waarop zij hun beslissingen 

moeten baseren erg onzeker. Dat maakt sociale professionals kwetsbaar ten opzichte van 

mondige cliënten en veeleisende organisaties (Hupe & Van der Krogt, 2012; Schilder, 2013; 

Tonkens, 2003).  

1.3.4 Leren van professionals 

Om te kunnen omgaan met de druk die wordt uitgeoefend, zijn weerbare professionals nodig. 

Leren is een manier om de weerbaarheid van professionals te vergroten. Door het leren wint het 

professionele oordeel aan kwaliteit en als gevolg daarvan zal ook het zelfvertrouwen van de 

professional toenemen. Door zelfvertrouwen worden professionals weerbaarder ten opzichte 

van hun omgeving. Leren kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Leren kan door 

praktijkervaringen met elkaar uit te wisselen, maar ook door te leren van wetenschappelijke 

inzichten. Tussen het leren van praktijk- en wetenschappelijke kennis zit een spanning. De beste 

manier om met deze spanning om te gaan, is door deze manieren van leren met elkaar te 

verbinden (Berger & Kleine, 2013; Gradener & Spierts, 2006; Nonaka, 2007; Schilder, 2013). 
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1.4 Onderzoeksaanpak 

In deze paragraaf staat een samenvatting van de belangrijkste onderdelen van de 

onderzoeksaanpak. De volledige onderzoeksaanpak is uitgewerkt in het vierde hoofdstuk van dit 

onderzoeksrapport. 

1.4.1 Cases 

Dit onderzoek is uitgevoerd onder jeugdzorgprofessionals en enkele managers van drie 

jeugdzorginstellingen. Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp en TriviumLindenhof zijn tweedelijns 

jeugdzorginstellingen. Zij voeren in veel gevallen hulpverleningstrajecten uit in opdracht van 

Bureau Jeugdzorg. In die gevallen is er sprake van geïndiceerde jeugdzorg, die niet vrij 

toegankelijk is. Enkele voorbeelden van hulpverleningsvormen die deze organisaties aanbieden, 

zijn: crisisopvang voor kinderen, ambulante gezinsbegeleiding en bemiddeling bij 

(v)echtscheidingen. Zandbergen is actief in de provincie Utrecht en de regio’s Gooi en 

Vechtstreek (Website Zandbergen, 2013). TriviumLindenhof heeft de stadsregio Rotterdam en 

Zuid-Holland Zuid als zijn verzorgingsgebied (Website TriviumLindenhof, 2013). De derde 

jeugdzorginstelling van dit onderzoek is Nidos. Deze organisatie heeft een bijzondere positie in 

de jeugdsector, omdat Nidos in de wet verantwoordelijk gesteld is voor de voogdij van alle 

Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (ook wel AMA’s genoemd) in Nederland (Website 

Nidos, 2013). Omdat Nidos de enige organisatie in zijn soort is, heeft Nidos heel Nederland als 

verzorgingsgebied. Door de Transitie jeugdzorg en de professionalisering (zie het hoofdstuk 

‘Jeugdzorg in verandering’) zijn jeugdzorginstellingen en hun professionals druk. De Bureaus 

Jeugdzorg houden volgens de huidige planning per 1 januari 2015 zelfs op te bestaan. Deze 

omstandigheden hebben er toe geleid dat ik gekozen heb om onderzoek te doen bij enkele 

organisaties die vooral geïndiceerd zorgaanbod leveren. Ook na de Transitie jeugdzorg op 1 

januari 2015 zullen deze organisaties in hun huidige vorm blijven bestaan, mits gemeenten 

ervoor kiezen zorg in te kopen bij deze organisaties (Nidos vormt daarop een uitzondering). 

Binnen deze groep organisaties heb ik vooral pragmatisch gekeken: de drie gekozen organisaties 

staan bekend als organisaties die bereid zijn om mee te werken aan wetenschappelijk 

onderzoek. Binnen de drie organisaties is het mijn insteek geweest om in ieder geval één 

manager te spreken om een goed overzicht te krijgen van de organisatie en van de aansturing 

van de jeugdzorgprofessionals door het management.  

1.4.2 Type onderzoek 

Ik heb gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Deze methodische positie heeft mij de 

mogelijkheid gegeven om dieper in te gaan op de werkomstandigheden van de 

jeugdzorgprofessionals en waar nodig verdiepende vragen te stellen. Voor de interviews heb ik 

http://www.zandbergenjeugd.nl/
http://triviumlindenhof.nl/ik-zoek-informatie
http://www.nidos.nl/Nidospijler/Waar%20Nidos%20voor%20staat.aspx
http://www.nidos.nl/Nidospijler/Waar%20Nidos%20voor%20staat.aspx
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een vragenlijst gebruikt, die ik heb opgesteld aan de hand van het theoretisch onderzoek. De 

interviews heb ik opgenomen en uitgeschreven, waarna ik de antwoorden op de verschillende 

vragen gebundeld en geanalyseerd heb.  

1.5 Relevantie 

Dit onderzoek heeft op twee manieren relevantie. In de eerste plaats heeft dit onderzoek een 

wetenschappelijke relevantie. Het draagt bij aan wetenschappelijke inzichten op het gebied van 

druk op professionals, weerbaarheid van professionals en het leren van professionals. In de 

tweede plaats heeft dit onderzoek een maatschappelijke relevantie. Met de resultaten van dit 

onderzoek kunnen organisaties in de praktijk hopelijk stappen zetten om de weerbaarheid van 

hun jeugdzorgprofessionals te vergroten en daarmee de kwaliteit van jeugdzorg te verhogen. 

1.5.1 Wetenschappelijke relevantie 

In het boek ‘Professionals under pressure’ schrijft een groot aantal wetenschappers over 

professionals in het publieke domein en de ontwikkelingen waar zij mee te maken hebben. In 

het slothoofdstuk doen de auteurs een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Dit 

onderzoek sluit aan bij twee van deze aanbevelingen: 

In de eerste plaats verdient volgens de wetenschappers de rol en de relevantie van professionele 

standaarden meer wetenschappelijk onderzoek. Het gaat dan om vragen als welke standaarden 

er zijn en hoe ze worden ervaren (Noordegraaf & Steijn, 2012, p. 236). Deze vragen komen in dit 

onderzoek nadrukkelijk aan bod. Ik beschouw professionele standaarden als een belangrijk 

kenmerk van een professie en leren van professionele standaarden als een belangrijke manier 

om professionele weerbaarheid te vergroten. Ik onderzoek daarom welke standaarden er zijn en 

worden ontwikkeld in de jeugdzorg, hoe deze worden toegepast en hoe professionals en hun 

managers tegen deze standaarden aankijken. 

In de tweede plaats is er behoefte aan meer empirisch onderzoek naar verschillende 

omgevingen in verandering. Kwalitatief onderzoek is nodig om te begrijpen hoe professionals 

druk ervaren en om de mechanismen te begrijpen die het gedrag van professionals sturen 

(Noordegraaf & Steijn, 2012, p. 237). Dit kwalitatieve onderzoek richt zich op een specifieke 

omgeving, namelijk op de jeugdzorg en nog specifieker enkele tweedelijns jeugdzorginstellingen. 

Met jeugdzorgprofessionals heb ik gesproken over de druk die hun organisatie, hun cliënten en 

de maatschappelijke omgeving uitoefenen op hun werk. Hiermee groeien de wetenschappelijke 

inzichten over de druk op professionals in de (tweedelijns) jeugdzorg.  
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1.5.2 Maatschappelijke relevantie 

De jeugdzorg werkt vanaf 2007 aan de professionalisering van haar jeugdzorgwerkers en 

gedragswetenschappers – samen worden zij jeugdzorgprofessionals genoemd. Dat doet de 

sector aan de hand van een actie- en een implementatieplan (Weeda & Berger, 2010). Het 

Nederlands Jeugdinstituut gaf aan behoefte te hebben aan meer kennis over één van de pijlers 

van het professionaliseringsproject - het versterken van professionele autonomie - en heeft mij 

daarom gevraagd hiernaar onderzoek te doen. Met dit onderzoek hoop ik een bijdrage te leveren 

aan de kennis over het begrip professionele autonomie in de jeugdzorg en daarmee aan het 

professionaliseringsproject in zijn geheel.  

In een breder verband levert dit onderzoek een bijdrage aan het debat over professionals en 

professionele ruimte. Het is een debat waarin professionals sinds de eeuwwisseling steeds vaker 

zijn neergezet als slachtoffers van managementpraktijken. In het debat hebben wetenschappers, 

vooral uit het domein van Publiek Management, zich later verzet tegen dit beeld (Noordegraaf & 

Steijn, 2012, p. 11-13). Gezien het grote belang van het werk dat professionals in het publieke 

domein doen, acht ik het debat daarover van groot maatschappelijk belang. Met de resultaten 

van dit onderzoek probeer ik een constructieve bijdrage te leveren aan dit debat. 

1.6 Leeswijzer 

Dit onderzoek is opgebouwd uit zeven hoofdstukken, waarvan dit inleidende hoofdstuk het 

eerste is. Het tweede hoofdstuk schetst de context van dit onderzoek: van de sector, van de 

ontwikkelingen in de sector en van het professionaliseringsproject waaraan dit onderzoek 

gekoppeld is. Het derde hoofdstuk vormt het theoretisch kader van dit onderzoek. In het vierde 

hoofdstuk beschrijf ik de onderzoeksaanpak. In het vijfde hoofdstuk staan de empirische 

resultaten, die ik in het zesde hoofdstuk analyseer. In het zevende en laatste hoofdstuk staan de 

conclusies met daarbij aanbevelingen aan de jeugdsector en de onderzochte 

jeugdzorgorganisaties.  
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2. Jeugdzorg in verandering 

Dit hoofdstuk geeft de context waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt. Eerst wordt een algemeen 

beeld van de jeugdzorg in Nederland geschetst, daarna wordt beschreven welke ontwikkelingen 

hebben plaatsgevonden in de afgelopen decennia en tot slot welke ontwikkelingen de komende 

jaren te verwachten zijn.  

2.1 Jeugdzorg in Nederland  

Onder jeugdzorg versta ik “de zorg die zich richt op kinderen en/of jongeren in de leeftijd van 0 tot 

en met 23 jaar met een psychosociale problematiek (Zwikker & Hens, 2008, p. 13).” In 

psychosociale problematiek wordt een onderscheid gemaakt tussen internaliserende en 

externaliserende problemen. Voorbeelden van internaliserende problemen zijn angst en 

depressie en voorbeelden van externaliserende problemen zijn opstandig gedrag en 

agressiviteit. Ook combinaties van deze twee vormen van problematiek zijn mogelijk (Zwikker & 

Hens, 2008, p. 13-14).  

2.1.1 Speelveld   

Het speelveld van de jeugdzorg bestaat uit een ingewikkeld stelsel van voorzieningen. 

Pijnenburg noemt het in zijn intreerede ‘Zorgen dat het werkt’ zelfs een doolhof (Pijnenburg, 

2010, p. 3). Het stelsel kan op een aantal manieren worden ingedeeld. Hier is gekozen voor een 

indeling die de jeugdzorg in drie delen verdeelt. Het eerste deel van de jeugdzorg, dat jeugdhulp 

wordt genoemd, bestaat uit gemeentelijke voorzieningen. Onder deze gemeentelijke 

voorzieningen vallen de nieuwe Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s), maar ook de Gemeentelijke 

of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD), het (Jeugd) algemeen maatschappelijk werk 

en de zorg- en adviesteams (ZAT) in het onderwijs. De provinciaal georganiseerde Bureaus 

Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en andere indicatieorganen vormen het tweede 

deel van de jeugdzorg. Hier vindt de zogenaamde indicatiestelling plaats. Met de indicatiestelling 

(maar soms ook zonder) krijgen cliënten toegang tot het derde deel van de jeugdzorg: het 

geïndiceerde zorgaanbod. Het geïndiceerde zorgaanbod bestaat uit provinciale jeugdzorg, de 

Jeugd-ggz, de Jeugd-gehandicaptenzorg en de Justitiële jeugdzorg. Het geïndiceerde zorgaanbod 

biedt ambulante hulp, dagbehandeling, pleegzorg en residentiële zorg. Samen vormen deze drie 

delen de keten van de jeugdzorg. Het aantal jeugdigen en hun gezinnen dat jaarlijks gebruik 

maakt van de keten van de jeugdzorg, is gestegen tot een aantal dat momenteel ligt tussen de 

200.000 en 250.000. In de periode van 2005 tot 2010 is het aantal cliënten van de jeugdzorg 

verdubbeld (Van Yperen, 2012, p. 66). De kosten van de jeugdzorg zijn daardoor opgelopen tot 

3,3 miljard euro per jaar (Van Yperen, 2012, p. 66). Twee van de drie organisaties (Zandbergen 



  

   
23 | De weerbare jeugdzorgprofessional! Een andere kijk op professionele autonomie in de jeugdzorg 

  
    

Jeugd & Opvoedhulp en TriviumLindenhof) die onderdeel zijn van dit onderzoek vallen onder 

het derde deel van de keten; de provinciale jeugdzorg met een geïndiceerd zorgaanbod. Nidos 

heeft als voogd van Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers een aparte plek in het jeugdstelsel.   

2.2 Ontwikkelingen in de Jeugdzorg 

In de jeugdzorg vinden in de komende jaren twee belangrijke ontwikkelingen plaats. De eerste 

ontwikkeling is de Transitie jeugdzorg, die er toe leidt dat de eindverantwoordelijkheid voor de 

jeugdzorg wordt overgeheveld van provincies naar gemeenten. De tweede ontwikkeling is de 

professionalisering van beroepskrachten in de jeugdzorg. Als eerste beschrijf ik nu de 

ontwikkelingen die de afgelopen vijftig jaar in de jeugdzorg hebben plaatsgevonden.  

2.2.1 Van paternalisme naar bureaucratie 

De zorg voor jeugd heeft grote ontwikkelingen doorgemaakt in de afgelopen decennia. De 

hulpverlening was in de jaren vijftig en zestig nog paternalistisch en internaat georiënteerd. 

Vanaf de jaren zeventig kwam er meer aandacht voor hulp in de eigen omgeving van de jongere. 

De bezuinigingen van de jaren tachtig brachten verzakelijking in de jeugdzorg. De 

maakbaarheidsgedachte werd steeds meer losgelaten. Er werd meer transparantie van de 

jeugdzorg geëist. Volgens Pijnenburg sloeg ongebreideld vertrouwen in professionals van de 

jeugdzorg langzaam om in geformaliseerd wantrouwen. Als gevolg van het wantrouwen 

kwamen er steeds meer regels en obstakels in de jeugdzorg. Organisaties dwongen ook af dat er 

precies volgens de regels gewerkt werd. De betrokkenheid bij de cliënten van zowel organisaties 

als professionals nam daardoor af. Tegelijkertijd nam de druk op de jeugdzorg(organisaties) 

steeds verder toe, vooral door dramatische gezinsdrama’s, die breed uitgemeten werden in de 

media (Pijnenburg, 2010, p. 2-5).  

2.2.2 Evidence based treatments 

In de jaren negentig kwamen de evidence based treatments in de jeugdzorg op. Bij evidence 

based treatments gaat het om het “integreren van het beste onderzoek naar effectieve interventies 

met professionele ervaringskennis en voorkeuren en waarden van cliënten (Pijnenburg, 2010, p. 

4).” De populariteit voor deze vorm van hulpverlening is sterk gegroeid, vooral bij 

beleidsmakers, onderzoekers en financiers van de jeugdzorg. Maar evidence based treatments 

zijn niet onomstreden. Niet alle interventies zouden grondig op effectiviteit getoetst zijn. 

Bovendien betekenen effectieve interventies nog niet dat ze in de praktijk ook goed worden 

toegepast en worden jeugdzorgwerkers in de praktijk niet met enkelvoudige problemen, maar 

met combinaties van problemen geconfronteerd (Pijnenburg, 2010, p. 4-5). Ondanks deze 

beperkingen, zijn evidence based treatments niet meer weg te denken uit de hedendaagse 

jeugdzorg.  
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2.2.3 Transitie jeugdzorg 

De jeugdzorg staat aan de vooravond van een grote verandering. Op 1 januari 2015 vindt de 

Transitie jeugdzorg plaats. Alle taken van de jeugdzorg zullen vanaf dan gefaseerd worden 

overgeheveld naar gemeenten (Website NJi, 2013). De leidende opinie is dat de 

verantwoordelijkheden in het huidige stelsel van de jeugdzorg te versnipperd zijn. Bovendien 

groeit de vraag naar jeugdzorg jaarlijks, waardoor de kosten uit de hand dreigen te lopen 

(Pijnenburg, 2010, p. 2-3). De veronderstelling is dat de prestaties van de jeugdzorg zullen 

verbeteren en de kosten zullen afnemen door de verantwoordelijkheden te bundelen en te 

beleggen bij gemeenten (Website NJi, 2013). 

Het nieuwe jeugdstelsel rust op twee pijlers. De eerste pijler houdt in dat er meer aandacht moet 

zijn voor de gewone positieve opvoeding van kinderen. Om dat te bereiken is aandacht nodig 

voor “het versterken van de informele steun van sociale netwerken en de gemeenschapszin van 

burgers: de zogeheten civil society (Website NJi, 2013).” Voorwaarde voor het laten slagen van 

deze eerste pijler is dat opvoeders toegang krijgen tot algemene kennis over de ontwikkeling 

van kinderen en het omgaan met het alledaagse opvoedproblemen. De gedachte achter de eerste 

pijler is dat het investeren in de gewone opvoeding op termijn leidt tot minder doorverwijzingen 

naar de intensievere en duurdere vormen van jeugdzorg.  De tweede pijler is aanvullend aan de 

eerste en “bestaat uit de opbouw van een samenhangende zorgstructuur die erop gericht is de 

opvoeding zoveel mogelijk te versterken en dus niet over te nemen (Website NJi, 2013).” Centrale 

spil in het nieuwe jeugdstelsel wordt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG biedt 

ondersteuning aan de gewone opvoeders uit de civil society en schakelt waar nodig intensievere 

vormen van hulp in. Het CJG is vrij toegankelijk voor iedereen. Intensievere zorg is alleen te 

verkrijgen via een professional die bevoegd is om door te verwijzen. Het inzetten van 

intensievere zorg wordt echter zo veel mogelijk beperkt. Daarbij geldt de regel ‘zo licht als 

mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk' (Website NJi, 2013).  

2.3 Professionalisering in de jeugdzorg 

Tegelijk met de Transitie jeugdzorg is er nog een tweede belangrijke ontwikkeling gaande in de 

jeugdzorg: de professionalisering van beroepskrachten die in de jeugdzorg werken. Deze 

ontwikkeling is voor dit onderzoek van groot belang, omdat dit onderzoek net als de 

professionalisering als doel heeft de kwaliteit van het werk dat jeugdzorgprofessionals doen, te 

verbeteren. De jeugdzorg schrijft daarover: “Professionals in de jeugdzorg doen belangrijk werk 

(…) Het is van groot belang dat zij hierbij optimaal worden opgeleid, toegerust en gefaciliteerd, 

zodat hun professionaliteit – en daarmee hun autonomie, vakmanschap en beroepstrots – wordt 

versterkt. Dit komt direct ten goede aan de kwaliteit van hun werk (…) (Berger et al., 2010, p. 5).” 

http://nji.nl/Aanleiding-Visie-op-jeugdstelsel
http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/29/693.html
http://nji.nl/Aanleiding-Visie-op-jeugdstelsel
http://nji.nl/Aanleiding-Visie-op-jeugdstelsel
http://nji.nl/Aanleiding-Visie-op-jeugdstelsel
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2.3.1 Componenten van professionalisering 

De professionalisering in de jeugdzorg richt zich op het niveau van het beroep en op het niveau 

van het individu. Deze niveaus zijn bij professionalisering nauw met elkaar verbonden, stelt de 

sector. Deskundige professionals versterken de erkenning en macht van het beroep, terwijl een 

sterk beroep professionals zeggenschap geeft over (het ontwikkelen van) hun eigen 

deskundigheid. Daarom richt de professionalisering in de jeugdzorg zich zowel op de component 

beroepsvorming (“Professionals proberen (de positie van) hun beroep te versterken en maken hun 

bijzondere deskundigheid inzichtelijk.”) als op de component inhoud (“Professionals ontwikkelen 

hun kennis en leren nieuwe methoden.”). De derde component van de professionalisering in de 

jeugdzorg is professionele autonomie. Volgens de sector is er sprake van professionele 

autonomie “wanneer een professional naar eigen professioneel inzicht kan bepalen welke vorm van 

hulp of dienstverlening de beste is voor jeugdigen en/of ouders (Wilde et al., 2012, p. 5-6).” 

Vanwege het belang van deze component voor dit onderzoek, staat in het kader hieronder de 

volledige beschrijving van de component autonomie.  

Professionele autonomie volgens de jeugdsector (Wilde et al., 2012, p. 6): 

Er is sprake van professionele autonomie wanneer een professional naar eigen professioneel inzicht kan 

bepalen welke vorm van hulp of dienstverlening de beste is voor jeugdigen en/of ouders. De professional 

heeft daarin een eigen beslissingsbevoegdheid (Hutschemaekers, 2001). Professionele autonomie betreft 

daarmee het omgaan met zelfstandigheid en vrijheid. Een voorwaarde voor autonomie is het erkennen dat 

persoonlijke mogelijkheden begrensd zijn en dat de omgeving grenzen biedt. Autonomie wordt ten eerste 

begrensd door de cliënt, waarbij de hulpverlener zijn handelen afstemt op de wensen en behoeften van de 

cliënt. De tweede begrenzing bestaat uit de beroepscode, relevante richtlijnen, standaarden en protocollen. 

Tenslotte vraagt het werken in een team en in een zorgketen om afstemming en samenwerking. De 

professional moet een goede balans zien te vinden tussen zijn ‘discretionaire ruimte’ en de grenzen die het 

werk in de praktijk met zich mee neemt (Van Dam & Vlaar, 2007; Van Yperen, 2010). 

2.3.2 Actieplan Professionalisering Jeugdzorg 

In 2007 startte het professionaliseringsproject van de jeugdzorg met een bijeenkomst op het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De bijeenkomst werd bijgewoond door 

uitvoerende organisaties, beleidsmakers, beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties  en 

kennisinstituten. De bijeenkomst resulteerde in het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg, dat 

is uitgevoerd in de periode van 2007 tot 2010. Het actieplan bestond uit vier doelen, die later 

zijn uitgewerkt tot zes deelprojecten. De deelprojecten waren (Berger et al., 2010, p. 6-7): 

 Vakbewame professional: ontwikkelen van een beroepenstructuur in de jeugdzorg. 

 Professional in opleiding: actualiseren van hbo-opleidingen en het verbeteren van de 

aansluiting tussen de opleidingen en het werkveld.  
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 Georganiseerde professional: versterken van de beroepsverenigingen.  

 Erkende professional: inrichten van een beroepsregister en stimuleren van 

beroepsregistratie.  

 Reflectieve professional: kennis ontwikkelen over een beroepscode en tuchtrecht. 

 Lerende professional: opzetten van een databank na- en bijscholing    

In juli 2010 verscheen de eindrapportage over het actieplan met daarin de belangrijkste 

resultaten. De resultaten zijn grotendeels in lijn met de geformuleerde doelen van de 

deelprojecten: “Zetten we de resultaten af tegen de doelen van het Actieplan Professionalisering 

Jeugdzorg, dan kunnen we concluderen dat de meeste doelen zijn behaald (Berger et al., 2010, p. 

42).” Het belangrijkste niet behaalde resultaat van het actieplan was de groei van de 

organisatiegraad van de jeugdzorgwerkers. De professionalisering lijkt nog aan hen voorbij te 

gaan: “Ondanks een intensieve campagne is een grote ledenaanwas bij de beroepsverenigingen 

uitgebleven (…) Professionals op de werkvloer zijn geïnformeerd over de professionalisering, maar 

moeten nog gaan ervaren wat dit voor hen betekent (Berger et al., 2010, p.42).” 

2.3.4 Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg 

Vanaf 2010 wordt er gewerkt aan het uitvoeren van de aanbevelingen uit het actieplan. Dit 

gebeurt aan de hand van het zogenaamde Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg. Een 

belangrijk kader van het implementatieplan vormt de wettelijke erkenning door verplichte 

beroepsregistratie. Het implementatieplan bestaat uit vier projecten. De projecten van het 

implementatieplan zijn (Weeda & Berger, 2010, p. 6-7):  

 Voorbereiding beroepsregisters en beroepsverenigingen: jeugdzorgprofessionals kunnen 

zich registreren in een beroepsregister. Daarnaast worden de tuchtcolleges van de 

beroepsverenigingen ingericht.  

 Registreren en verbinden: feitelijke registratie van jeugdzorgprofessionals en “het laten 

landen van de beoogde professionaliseringsslag bij diverse groeperingen.” 

 In lijn brengen van scholing en opleidingen: het in lijn brengen van “het opleidingsaanbod 

met de scholings- en opleidingsactiviteiten die beroepsbeoefenaren dienen te volgen 

voor het behalen van de voor (her)registratie benodigde registerpunten.” 

 Verbetering entree van de sector: stroomlijning en verbetering van de entree voor nieuwe 

jeugdzorgwerkers. Onder andere door de ontwikkeling van een traineeship.  

De bedoeling dat alle jeugdzorgprofessionals aan het einde van 2013 zijn geregistreerd in het 

beroepsregister. Meer informatie over professionalisering in de jeugdzorg staat op de website 

van het Nederlands Jeugdinstituut: http://www.NJi.nl/.  

http://www.nji.nl/


  

   
27 | De weerbare jeugdzorgprofessional! Een andere kijk op professionele autonomie in de jeugdzorg 

  
    

3. De professional onder druk  
Het derde hoofdstuk van dit onderzoeksrapport vormt het theoretisch kader van dit onderzoek. In 

dit hoofdstuk worden de vier theoretische deelvragen van dit onderzoek beantwoord. Dit hoofdstuk 

wordt afgesloten met een overzicht van de belangrijkste theoretische bevindingen (§3.5).  

De vier theoretische deelvragen van dit onderzoek zijn:  

1. Wat zijn professionals en met welke ontwikkelingen hebben zij te maken? 

Bij de beantwoording van de eerste theoretische deelvraag beschrijf ik de professional aan de 

hand van de twee belangrijkste kenmerken van een professie: content en control. Daarna 

beschrijf ik de overgang van de klassieke naar de moderne professional. De moderne 

professional heeft in tegenstelling tot de klassieke professional te maken met het verschijnsel 

mixed-up professionalism, waardoor de invloed van andere actoren op het werk van de 

professional is gegroeid.   

2. Hoe oefenen organisaties, cliënten en de maatschappelijke omgeving druk uit op het werk 

van professionals? 

Bij de beantwoording van de tweede theoretische deelvraag beschrijf ik de manieren waarop 

organisaties, cliënten en de maatschappelijke omgeving druk uitoefenen op het werk van 

professionals. De druk komt voort uit de hoge verwachtingen die deze actoren van professionals 

hebben. Ook laat ik zien hoe verschillende vormen van druk leiden tot tegenstrijdige eisen die 

aan professionals worden gesteld. Deze deelvraag gaat over de onafhankelijke variabele van dit 

onderzoek: de druk op professionals.  

3. Hoe gaan professionals om met druk die zij in hun werk ervaren?  

Bij de beantwoording van de derde theoretische deelvraag beschrijf ik hoe professionals 

reageren op de druk die zij in hun werk ervaren. De reactie van professionals op de druk bepaalt 

hun weerbaarheid. Deze deelvraag gaat daarom over de afhankelijke variabele van dit 

onderzoek: de weerbaarheid van professionals.  

4. Welke vormen van leren dragen bij aan het vergroten van de weerbaarheid van 

professionals?  

Bij de beantwoording van de laatste theoretische deelvraag beschrijf ik welke vormen van leren 

bijdragen aan het vergroten van weerbaarheid van professionals. Ik laat zien dat leren door 

professionals op verschillende manieren kan worden vormgegeven. Deze deelvraag gaat over de 

variabele leren, waarvan ik onderstel dat hij iets doet met de relatie tussen druk op en 

weerbaarheid van professionals.  
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3.1 De professional 

“Wat zijn professionals en met welke ontwikkelingen hebben zij te maken?”  

3.1.1 De klassieke professional 

Klassieke professies hebben twee kenmerken waarmee ze zich onderscheiden van andere, niet 

professionele, beroepen. Die kenmerken zijn content en control. In de eerste plaats beschikken 

klassieke professies over het kenmerk content: inhoud. Klassieke professionals zijn hoog 

opgeleid en hebben geleerd abstracte kennis van het beroepsdomein toe te passen op 

individuele situaties: “Professionals make inferences; they treat individual clients, make specific 

decisions, analyze specific cases, or give specific advice on the basis of learned, abstract insights. 

(Noordegraaf, 2007, p. 766).” De abstracte kennis van een klassieke professie is verzameld in 

een technical base. Klassieke professionals hebben ook skills, vaardigheden, om kennis toe te 

passen en cases te behandelen. De kennis en vaardigheden zijn voor een deel gecodificeerd, 

maar dat is slechts tot op een bepaalde hoogte mogelijk: als het werk te sterk gecodificeerd 

wordt, kan het namelijk door iedereen gedaan worden. Naast hun opleiding leren professionals 

door ervaring. Het handelen van de professional is naar mate de ervaring groeit meer gebaseerd 

op tacit knowledge; een mix tussen wat hij of zij geleerd heeft en verzameld heeft aan 

ervaringen. Tot slot delen professionals een service ethic: er is een overeenstemming over hoe 

professionals zich gedragen ten opzichte van hun cliënten (Noordegraaf, 2007, 766-768).  

In de tweede plaats onderscheiden klassieke professies zich door het kenmerk control. Een 

professional wordt pas een professional als zijn werkveld geïnstitutionaliseerd is. De professie is 

dan zover dat in de jurisdictie is opgenomen dat zij verantwoordelijk is voor de ontwikkeling 

van nieuwe kennis en vaardigheden, de selectie van professionals en de opleiding van 

professionals. Professionals worden daarnaast onderdeel van een professional community, 

waarin kennisuitwisseling plaatsvindt door middel van congressen en journals. De professie is 

ook belast met het houden van toezicht op het handelen van haar professionals. Dat doet zij door 

middel van gedragscodes en tuchtrecht. Noordegraaf spreekt over klassieke professies wanneer 

de kenmerken content en control elkaar versterken. Er is dan sprake van controlled content. Met 

de eigenschap controlled content onderscheiden klassieke professies zich van niet professioneel 

werk (Noordegraaf, 2007, p. 766-768).  

Jeugdzorgprofessionals behoren niet tot de groep klassieke professies, zoals de geneeskunde dat 

wel hoort. De Jeugdzorg stamt als onderdeel van de welzijnssector uit particulier initiatief van 

de negentiende eeuw. Na de Tweede wereldoorlog kreeg de overheid interesse in de 

welzijnssector “tegen de achtergrond van de ophef over de verloedering van jeugd en vrouwen na 

de oorlog (WRR, 2004, p. 84).” Vanaf de jaren zestig groeide de overheidsbemoeienis in de 
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welzijnssector verder. De politiek zag in de welzijnssector het middel om ambitieuze 

doelstellingen op het gebied van leefbaarheid, sociale redzaamheid en participatie te 

verwezenlijken. De invloed van de overheid op de sector bereikte een hoogtepunt tijdens het 

kabinet Den Uyl, dat aantrad in 1973. Deze situatie veranderde door de financieel-economische 

crisis van de jaren tachtig toen het welzijnswerk zijn politiek-bestuurlijke beschermers verloor. 

De doelstellingen werden minder ambitieus, maar de inhoudelijke sturing van het welzijnswerk 

door de overheid bleef bestaan (WRR, 2004, p. 83-85). Beroepen in de welzijnssector hebben 

daarom nooit het kenmerk control ontwikkeld. Maar ook de content van beroepen in het sociale 

domein heeft zich nog niet zo ontwikkeld dat beroepen zijn uitgegroeid tot klassieke professies. 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) spreekt in een rapport uit 2004 over 

“incomplete professionalisering van de welzijnswerker die er onvoldoende in is geslaagd een breed 

gelegitimeerd monopolie te vestigen over de taak, de organisatie en de expertise (WRR, 2004, p. 

86).”  

3.1.2 De moderne professional 

De publieke sector worstelt heden ten dage met professionaliteit, stelt Noordegraaf. Het beeld 

van de klassieke professional is volgens hem niet langer houdbaar. De moderne professional is 

een wezenlijk andere dan de klassieke professional. Deze ontwikkeling is mogelijk omdat de 

definitie van een wetenschappelijk begrip kan worden aangepast aan veranderende 

omstandigheden. Het typerende controlled content van de klassieke vorm van professionaliteit is 

niet langer van toepassing op professionals uit deze tijd. Het begrip professionaliteit moet 

volgens hem daarom opnieuw worden gedefinieerd. Nieuwe beroepen, waaronder de 

jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers in de jeugdzorg, zijn bezig te professionaliseren, 

terwijl klassieke professionals, zoals artsen, andere manieren van sturing in hun werk ervaren. 

Zij krijgen steeds meer te maken met managers en veeleisende cliënten (Noordegraaf, 2007, p. 

761-762). Volgens Noordegraaf zijn in de dagelijkse werkpraktijken van professionals 

verschillende sturingsmechanismen van werk door elkaar heen gaan lopen. Hij noemt deze 

moderne vorm van professionaliteit mixed-up professionalism (Noordegraaf, 2007, p. 775). 

Werk kan op verschillende manieren worden aangestuurd. Freidson beschrijft in zijn boek 

‘Professionalism: the third logic’ definities van drie ideaaltypische manieren, die hij logica’s 

noemt. Deze logica’s zijn de marktlogica, de bureaucratische logica en de professionele logica:  
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 De marktlogica, verder in dit onderzoek cliëntlogica genoemd, gaat uit van een 

werksituatie “in which we are all free to buy and sell anything we choose, individually 

competing with each other to buy at the lowest possible price and sell for the highest 

possible price (…) This world is organized around consumption, with consumer preference 

and choice determing whose services will succeed (Freidson, 2001, p. 1).”  

 De bureaucratische logica, verder in dit onderzoek organisatielogica genoemd, gaat uit 

van een werksituatie “in which the production and distribution of goods and services are 

planned and controlled by the administration of large organizations. (…) In this world, the 

executive officers or managers of organizations control those who produce goods and 

services, aiming primarily at predictability and efficiency (Freidson, 2001, p. 1).”  

 De professionele logica tot slot gaat uit van een werksituatie “in which workers who have 

the specialized knowledge that allows the specialized knowledge that allows them to 

provide especially important services have the power to organize and control their own 

work (…) They are dedicated to doing good work for their own satisfaction and for the 

benefit of others than maximizing their income (Freidson, 2001, p. 1-2).”  

De definitie van de professionele logica, zoals 

Freidson die beschrijft, komt in grote lijnen 

overeen met de definitie van een klassieke 

professional, zoals behandeld in de eerste 

paragraaf. Het werk van moderne 

professionals wordt echter, in tegenstelling 

tot klassieke professionals, ook deels 

aangestuurd door de organisatielogica, 

omdat moderne professionals onderdeel zijn 

geworden van grote organisaties die werken 

met prestatiemetingen, planning en control-

cycli en kwaliteitsmodellen. Daarnaast 

krijgen professionals in hun werk te maken met sturing door de cliëntlogica, omdat cliënten 

steeds vaker hoogopgeleid zijn en hogere eisen stellen aan het werk van professionals. Hun 

wensen en eisen zijn een belangrijke rol gaan spelen in de beslissingen die professionals in hun 

werk nemen. Ook de media spelen hierin op de achtergrond een rol. Samengevat kan worden 

gesteld dat: de logica’s van werk bij moderne professionals door elkaar heen zijn gaan lopen 

(Noordegraaf & Steijn, 2012, p. 234). Er is daarom sprake van het verschijnsel mixed-up 

professionalism (Noordegraaf, 2007, p. 775). 
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In de moderne betekenis is professionaliteit een meer relationeel begrip geworden. 

Professionals staan in contact met de buitenwereld: in netwerken met collega-professionals, met 

hun cliënten en met hun managers. Moderne professionals beschikken over de vaardigheden om 

de verschillende sturingmechanismen in hun werk met elkaar combineren: “Professionals know 

how to operate in organized, interdisciplinary settings that cannot be organized easily; they know 

that cases, clients, costs, and capacities are interrelated. In other words, they will learn how to 

behave in neo-bureaucratic settings, with hybrid organizational forms (Noordegraaf, 2007, p. 

775).”  

3.2 Druk op professionals 

“Hoe oefenen organisaties, cliënten en de maatschappelijke omgeving druk uit op het werk van 

professionals?”  

3.2.1 Vormen van druk  

Cliënten van professionals, organisaties waarin professionals werken en de maatschappelijke 

omgeving, bestaande uit de media, politici en beleidsmakers, hebben hoge verwachtingen van 

professionals. Door het uitspreken van die verwachtingen, of het uiten van kritiek op hun 

prestaties, oefenen ze druk uit op professionals, die de zware taak hebben om aan deze 

(tegenstrijdige) verwachtingen te voldoen. In het artikel ‘Professionals dealing with pressures’ 

schrijven Hupe & Van der Krogt over drie vormen van druk waarmee moderne professionals in 

hun werk worden geconfronteerd.  

3.2.2 Societal pressure  

Een eerste vorm van druk op professionals is societal pressure. Societal pressure wordt 

veroorzaakt door de gestegen verwachtingen van professionals: “In modern society citizens in 

general have become better educated. The result is more demand for value-for-money as well as for 

proven quality (…) Not as objects, but as semi-experts ‘coproducers’, contemporary citizens want to 

have a say on where and when the professional is available and how he or she treats them in their 

role of client (Hupe & Van der Krogt, 2012, p. 62).” Moderne cliënten accepteren nauwelijks nog 

fouten van professionals. Zij verwachten de best mogelijke behandeling. De verwachtingen van 

cliënten zijn opgenomen in de instituties waarin moderne professionals werkzaam zijn. Collega-

professionals en organisaties hebben hun verwachtingen van de professional ook verhoogd. Ook 

de media spelen een belangrijke rol in societal pressure. Door groeiende competitie zijn zij 

voortdurend op zoek naar fouten van professionals. Deze fouten worden vervolgens breed 

uitgemeten in de media (Hupe & Van der Krogt, 2012, p. 62-63).  
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3.2.3 Vocational pressure 

Een tweede vorm van druk op professionals is vocational pressure. De ideeën over wat goed 

handelen van professionals is, zijn aan verandering onderhevig en zijn bovendien afkomstig van 

andere partijen dan de beroepsgroep zelf, bijvoorbeeld van de media of van professionals zelf. 

Om te bewijzen dat er een goede kwaliteit van dienstverlening wordt geleverd, groeit ook de rol 

van allerlei soorten evaluaties. De toename van het belang van kwaliteitsbeoordeling heeft 

geleid tot twee andere ontwikkelingen. De eerste ontwikkeling is dat er een harmonisering van 

werkprocessen plaatsvindt. Een evidence based treatment is daar een voorbeeld van. “Problems 

arise when managers try to force professionals to follow the protocol in all cases, or when following 

protocols is used to avoid responsibility (Hupe & Van der Krogt, 2012, p. 63-64).” De tweede 

ontwikkeling is vergaande specialisatie. Er zijn steeds meer superspecialisten. Het risico op 

conflicten tussen zulke specialisten groeit. Ook wordt de samenwerking tussen professionals 

bemoeilijkt: “It seems the case in youth welfare work, where different problems like ADHD, 

dyslexia, problematic behaviour, etc, are diagnosed and treated by different categories of 

professionals (Tonkens, 2008).” Specialisering wordt  door wetenschappers gelijkgesteld aan 

deprofessionalisering, omdat professionals worden gedegradeerd tot “technicans (…) with 

reduced skills, reduced power and control by financial decision-makers (Brown & Bhugra, 2007, p. 

282).” 

Het sociale domein ondervindt vocational pressure door de spanning tussen het gebruik van 

wetenschappelijke en praktijkkennis. Schilder schrijft daarover in haar promotieonderzoek naar 

leerprocessen van maatschappelijk werkers: “Beleidsmakers zijn vooral  enthousiast over 

rationele leerprocessen – en dwingen die ook af. Zij worden daartoe gedreven door een gevoel van 

urgentie dat kwaliteitsverbetering van de zorg hoognodig is. (…) Persoonsgerichte leerprocessen 

worden gewantrouwd. De maatschappelijk werkers tonen juist hiervoor hun voorkeur (Schilder, 

2013, p. 278-288).” Boutellier onderschrijft deze zienswijze in grote lijnen in het artikel 

‘Evidentie van bovenaf – bezieling van onderop. Wat werkt in voor wie in welke situatie?’. 

Volgens hem was de spanning tussen evidence based interventies en community based beleid er 

altijd al, maar is deze spanning nog eens versterkt door de huidige ideologie van 

zelfredzaamheid. “Sterker nog, onder druk van bezuinigingen is de neiging om het mensen zelf te 

laten opknappen zo groot, dat het lijkt of de vraag naar effectiviteit enigszins verstomt (Boutellier, 

2012, p. 240-241).” Professionals in het sociale domein worden gedwongen zich voortdurend 

aan te passen aan deze ontwikkelingen.  
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3.2.3 Rule pressure en New Public Management 

Een derde vorm van druk op professionals is rule pressure. Deze druk ontstaat binnen 

organisaties en wordt veroorzaakt door de stijgende vraag naar publieke diensten, terwijl er 

tegelijkertijd grote bezuinigingen gaande zijn: “The gap between demand and resources urges 

professionals to work both more efficiently and more transparently (Hupe & Van der Krogt, 2012, 

p. 61).” Druk heeft er toe geleid dat “managers of public organizations are supposed to realize 

higher efficiency and to provide evidence for it, which in many cases invites more control and 

supervision of professionals by those managers (Hupe & Van der Krogt, 2012, p. 62).” Deze 

ontwikkeling heeft gezorgd voor de opkomst van New Public Management (NPM) en heeft geleid 

tot een verzakelijking van het werk van professionele beroepen in het publieke domein. De 

invloed van organisaties op professionals is gegroeid, omdat organisaties meer verantwoording 

vragen van hun professionals. Deze verantwoording leggen professionals vaak af in 

bureaucratische systemen, waarop de kritiek is dat ze efficiency niet vergroten maar juist 

verkleinen (Hupe & Van der Krogt, 2012, p. 61-62). 

De opkomst van New Public Management in de aan de jeugdzorg verwante welzijnssector in de 

jaren negentig had echter meer doelen dan enkel vergroting van de efficiency, stellen Tonkens et 

al. in het artikel ‘Democratizing social work’. New Public Management moest er ook voor zorgen 

dat cliënten keuzevrijheid zouden krijgen, de hulpverlening vraag gestuurd zou worden, burgers 

informatie zouden krijgen over de prestaties van organisaties en dat de verantwoording zou 

verbeteren. Het werk in de welzijnssector moest meetbare uitkomsten krijgen. De auteurs 

noemen dit de democratische belofte van NPM. Deze belofte is echter maar ten dele ingelost. In 

de eerste plaats heeft NPM volgens de auteurs vooral de invloed van lokale overheden vergroot. 

De sociale sector is overheid gestuurd in plaats van vraaggericht geworden. Verantwoording 

heeft gezorgd voor transparantie, maar enkel richting de lokale overheid. Bovendien heeft deze 

verantwoording ervoor gezorgd dat er tijdrovende bureaucratische procedures in het werk zijn 

gekomen. De invoering van NPM heeft wel gezorgd voor meer aandacht voor de vragen van 

cliënten, maar slechts tot op bepaalde hoogte: “Social workers reject the notion of citizens as 

consumers, and even reject the idea of serving their demands (Tonkens et al, 2012, p. 172).” 

Tonkens et al. concluderen dat de opkomst van NPM in het sociale domein heeft geleid tot 

versterking van de invloed van politici en groei van de verantwoording richting hen (groei van 

rule en vocational pressure), maar zijn democratische belofte niet heeft ingelost (Tonkens et al., 

2012, p. 161-176). 
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3.2.4 Tegenstrijdige verwachtingen 

De verzakelijking van de dienstverlening door de opkomst van New Public Management 

enerzijds en de gestegen invloed van cliënten anderzijds, hebben professionals bovendien in een 

spagaat gebracht: er zijn waardenconflicten in het werk van professionals ontstaan. Cliënten 

verwachten van professionals dat er goed naar hun wensen geluisterd wordt en dat ze zo goed 

mogelijk behandeld worden. Tegelijkertijd zorgt rule pressure ervoor dat organisaties van hun 

professionals verwachten dat zij cliënten vooral snel en efficiënt behandelen. De verwachtingen 

van cliënten en de organisatie komen daardoor al snel met elkaar in conflict. Als cliënt 

verwachten we de beste zorg, terwijl we als burger vooral willen dat de dienstverlening niet te duur 

is. Bovendien bestaat ook nog de mogelijkheid dat het professionele oordeel strijdig is met de 

verwachtingen van de cliënt of de organisatie of zelfs strijdig is met beiden. Zo ontstaan er 

waardenconflicten tussen de (tegenstrijdige) waarden van de professionele-, de cliënt- en de 

organisatielogica. Het gevolg van deze situatie is dat de professional steeds meer onder druk 

staat. De professional kan het nooit goed doen (Tonkens, 2003, p. 147-150). 

3.3 Weerbaarheid van professionals 

“Hoe gaan professionals om met druk die zij in hun werk ervaren?”  

3.3.1 Reacties op druk  

Professionals kunnen op verschillende manieren reageren op de druk die zij in hun werk 

ervaren. De reactie bepaalt de weerbaarheid van de professional. Hupe & Van der Krogt 

onderscheiden in grote lijnen drie reacties op de druk die professionals in hun werk ervaren: 

coping, networking en activism. Bij coping accepteert de professional zijn werkomstandigheden 

en probeert hij ‘het beste ervan te maken’. Dit is een individuele reactie. Bij networking kiest de 

professional ervoor om verbindingen te zoeken met andere professionals, bijvoorbeeld in de 

beroepsvereniging. Zo kan er een tegenwicht worden geboden tegen bijvoorbeeld de druk 

vanuit organisaties. Dit wordt de professionele reactie genoemd. Een laatste reactie is activism. 

Bij deze reactie worden professionals onderdeel van de machtsstrijd in de organisatie waarin zij 

werken. Een andere mogelijkheid is dat ze zich organiseren in semipolitieke groepen en een 

zichtbaar onderdeel van het publieke domein worden. Deze reactie wordt getypeerd als politiek 

(Hupe & Van der Krogt, 2012, p. 68). De laatste twee type reacties zijn van weerbare 

professionals, die op verschillende manieren voor hun belangen opkomen. Bij de eerste type 

reactie hangt de weerbaarheid af van de individuele professional. De weerbaarheid van een 

groep professionals neemt in ieder geval toe als er voor reacties networking en/of activism 

gekozen wordt.    
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3.3.2 Weerbaarheid van sociale professionals 

Volgens Tonkens en Schilder is de reactie op de druk van professionals in het sociale domein, 

zoals maatschappelijk werkers, welzijnswerkers en jeugdzorgprofessionals, vooral te typeren 

als coping. Sociale professionals genieten relatief weinig bescherming van hun beroepsgroep. 

Beroepsverenigingen zijn bovendien minder sterk ontwikkeld, waardoor de reactie networking 

vaak minder voor de hand ligt. Bovendien is de kennis waarop het handelen van sociale 

professionals gebaseerd is, vaak omgeven met onzekerheden. Deze relatief vage kennis maakt de 

sociale professional onzeker. Deze situatie heeft als gevolg dat “zorg voor de cliënt en loyaliteit 

met de instelling meestal gaan voor profilering van het eigen beroep (Schilder, 2012, p. 15).” 

Tonkens onderschrijft deze zienswijze in haar boek ‘Mondige burgers, getemde professionals’. 

Ze stelt zelfs dat de druk van het management en de cliënten op professionals uit sociale domein 

er toe leidt dat het verloop onder deze groep professionals relatief groot is. Mannen vluchten 

volgens haar ‘omhoog’ naar beleids- en managementfuncties, terwijl vrouwen minder gaan 

werken of zelfs stoppen (Tonkens, 2003, p. 140-141). De weerbaarheid van sociale professionals 

staat volgens haar daarom onder druk: sociale professionals zijn getemd en zouden volgens haar 

weer mondig gemaakt moeten worden.  

3.4 Leren van professionals  

“Welke vormen van leren dragen bij aan het vergroten van de weerbaarheid van professionals?  

In de vorige deelvragen heb ik aangetoond dat moderne professionals op verschillende 

manieren te maken hebben met druk op hun werk. Ook is de weerbaarheid van professionals in 

het sociale domein ten opzichte van die druk nog beperkt. Een belangrijke veronderstelling van 

dit onderzoek is dat leren leidt tot vergroting van de weerbaarheid van professionals, waardoor 

niet alleen hun professionele oordeel in kwaliteit toeneemt, maar zij ook beter bestand zijn 

tegen de druk die zij ervaren van de cliënt- en organisatielogica. Door het vergroten van de 

weerbaarheid van professionals blijft het professionele oordeel een belangrijke rol spelen in de 

besluiten die professionals in hun werk nemen. Deze situatie draag bij aan een betere kwaliteit 

van jeugdzorg. In deze paragraaf beschrijf ik welke vormen van leren bijdragen aan het 

vergroten van de weerbaarheid van professionals in het sociale domein. 

Naast de mogelijkheden om op een klassieke manier te professionaliseren of te 

deprofessionaliseren, noemen Gradener &  Spierts leren een third way van professionalisering 

van beroepen in het sociale domein. De vraag is hoe die third way er uit moet zien. De eerder in 

dit hoofdstuk benoemde vorm van vocational pressure, namelijk de spanning tussen het leren 

praktijk- en wetenschappelijke kennis komt hier terug. Moeten professionals leren van 

wetenschappelijke inzichten of ervaringen uit de praktijk?  
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3.4.1 Leren van wetenschappelijke kennis 

Er zijn meerdere mogelijkheden om het leren van professionals vorm te geven. De eerste 

mogelijkheid om te leren is door evidence based treatments te ontwikkelen en deze toe te passen 

in de beroepspraktijk. Evidence based treatments zijn werkmethoden die wetenschappelijk zijn 

getoetst (zie hiervoor ook het tweede hoofdstuk ‘Jeugdzorg in verandering’). Evidence based 

treatments hebben als meerwaarde dat ze financiers, beleidsmakers en cliënten overtuigen dat 

de professional handelt volgens de meest recente en beste methoden. Het vertrouwen in 

professionals zal toenemen omdat hun handelen voorspelbaarder wordt. Er treedt een zekere 

mate van standaardisatie op. Volgens Gradener & Spierts zijn er kansen om op deze manier te 

leren in het sociale domein, omdat evidence based methoden daar tot op heden nog niet veel zijn 

toegepast (Gradener & Spierts, 2006, p. 171). 

3.4.3 Leren van praktijkkennis 

Een tweede mogelijkheid om het leren van professionals vorm te geven is door gebruik te maken 

van ervaringen uit de praktijk. De ontwikkeling van praktijkkennis vindt plaats door tacit 

knowledge van een jeugdzorgprofessional om te zetten in expliciete kennis. Dit is een 

ingewikkeld proces, waarin het de uitdaging is om professionals hun impliciete en persoonlijke 

kennis door middel van dialoog en uitwisseling te laten expliciteren. De ontwikkeling van 

praktijkkennis kan door van de jeugdzorgprofessional een reflective practitioner te maken. Door 

middel van coaching, supervisie en intervisie kan tacit knowledge worden omgezet in expliciete 

kennis (Gradener & Spierts, 2006, p. 172). In de handreiking ‘Reflecteren is leren’ schrijven 

Berger & Kleine over een reflective practitioner als een professional die van impliciete expliciete 

kennis maakt.  

3.4.4 Verbindingen tussen wetenschap en praktijk 

Nog beter is volgens Berger & Kleine de professional die een scientist practitioner is. Deze 

professional expliciteert niet alleen praktijkervaringen, maar integreert ook nieuwe inzichten uit 

de wetenschap in zijn handelen (Berger & Kleine, 2013, p. 9-10). De scientist practitioner is een 

voorbeeld van een professional die kennis uit de praktijk en wetenschap met elkaar verbindt. 

Volgens Gradener & Spierts professionaliseert het sociale domein door te leren en in het leren 

verbindingen te leggen tussen wetenschappelijke inzichten en kennis uit de praktijk. Aan het 

gebruik van slechts één van de twee vormen van leren zitten namelijk risico’s. Te sterke focus op 

ontwikkeling van praktijkkennis vermindert de aandacht voor het binnenhalen van kennis 

buiten de organisatie. Daarnaast kan het leren van praktijkervaringen leiden tot slechts een 

bevestiging van de hulpeloosheid en blikvernauwing: het uitwisselen van ervaringen tussen 
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professionals betekent nog niet direct dat er praktijkkennis ontstaat: praktijkervaringen staan 

namelijk niet per definitie gelijk aan praktijkkennis (Schilder, 2013, p. 265-266).  

Aan de andere kant winnen evidence based treatments en wetenschappelijke kennis aan 

kwaliteit door ze te confronteren met ervaringen uit de praktijk. Wetenschappelijke kennis kan 

het leren uit de praktijk wel ondersteunen, maar kan praktijkkennis niet geheel vervangen. Deze 

vorm van leren heeft namelijk meer afstand tot de beroepspraktijk. De kennis kan daardoor 

ontoegankelijk worden en niet landen in het hoofd van de professional (Schilder, 2013, p. 265-

266). Gradener & Spierts concluderen in hun artikel: “A cohesive development of profession and 

practice requires a co-ordination between the two. To this end, two-way traffic is required: both 

knowledge and ideas ‘from the outside’ and ‘from the inside’ should be taken advantage of and 

interacted upon as much as possible (Gradener & Spierts, 2006, p. 172).”  

3.4.4 Ontwikkelen van een leercyclus 

De Japanse wetenschapper Nonaka heeft geschreven over ‘The Knowledge-Creating Company’. 

Volgens hem is leren voor moderne organisaties, die actief zijn in een wereld vol met 

onzekerheid, van levensbelang. Binnen het leren maakt hij het onderscheid tussen expliciete en 

impliciete kennis, waarbij expliciete kennis vergeleken kan worden met wetenschappelijke 

kennis en impliciete kennis met de praktijkervaringen van professionals. Volgens Nonaka vindt 

het leren in organisaties plaats door de expliciete en impliciete kennis steeds op een andere 

manier met elkaar te combineren. Zo ontstaat er een leercyclus. Deze leercyclus kent vier 

stappen (Nonaka, 2007, p. 162-166, vertaling van de begrippen door Schilder, 2013, p. 111-113):  

 Socialisatie: in deze leerbeweging 

wordt impliciete persoonsgebonden 

kennis overgedragen aan andere 

professionals (impliciete kennis wordt 

nieuwe impliciete kennis). 

 Externalisatie: in deze leerbeweging 

wordt impliciete persoonsgebonden 

geëxpliciteerd. Het resultaat is 

conceptuele kennis (impliciete kennis 

wordt nieuwe expliciete kennis). 

 Combinatie: in deze leerbeweging wordt er van bestaande expliciete kennis nieuwe 

expliciete kennis gemaakt (expliciete kennis wordt nieuwe expliciete kennis). 
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 Internalisatie: in deze leerbeweging wordt bestaande expliciete kennis overgedragen 

aan professionals. Dat leidt uiteindelijk tot nieuwe persoonsgebonden kennis (expliciete 

kennis wordt nieuwe impliciete kennis). 

Volgens Schilder moeten de vier leerbewegingen worden geïntegreerd in een cyclische beweging 

(zie figuur). De eerste stap in die cyclus, socialisatie, zorgt voor erkenning. De professional ziet 

dat zijn persoonlijke kennis van belang is. Dit vergroot het vertrouwen van de professional. In de 

tweede stap, externalisatie, wordt persoonsgebonden kennis kritisch tegen het licht gehouden. 

Dat zorgt voor versterking van de persoonsgebonden kennis: “Dit maakt het mogelijk blinde 

vlekken en vooroordelen van persoonsgebonden kennis te ontdekken (Schilder, 2013, p. 113).” 

Persoonsgebonden kennis wordt zo gevalideerd. In de derde stap, combinatie, wordt 

geëxpliciteerde kennis gecombineerd met andere expliciete kennis, bijvoorbeeld uit 

wetenschappelijk onderzoek. De kracht van de kennis neemt zo toe. In de laatste stap, 

internaliseren, leren professionals van bestaande expliciete kennis. Deze kennis kan vervolgens 

worden gedeeld (socialisatie), waardoor de cyclus weer opnieuw begint (Schilder, 2013, p. 113).  

Uit het onderzoek van Schilder blijkt ook dat maatschappelijk werkers weinig rationeel 

(wetenschappelijke) identiteitsaspecten construeren. Zij construeren hun identiteit liever met 

persoonsgebonden aspecten. Ook houden maatschappelijk werkers zich weinig bezig met het 

leren van beroepsstandaarden en beroeps specifieke literatuur. Zij geven de voorkeur aan het 

leren van persoonsgebonden kennis: praktijkervaringen (Schilder, 2013, p. 261-262).  

3.4.6 Organisatie van het leren 

Om het leren van professionals in het sociale domein vorm te geven, moeten trajecten worden 

opgestart waarin praktijkkennis wordt geconfronteerd met wetenschappelijke inzichten en 

wetenschappelijke inzichten worden getest op hun relevantie voor de praktijk. Van der Laan 

noemt dit het combineren van evidence based practice met practice based evidence (Van der 

Laan, 2003). Om in deze situatie terecht te komen, moeten er volgens deze auteurs 

kennisallianties worden aangegaan tussen professionals, managers, wetenschappers, 

opleidingen en beleidsmakers. In dit verband wordt er ook wel gesproken over mutual learning. 

Naast dat professionals zich als scientist practitioners moeten ontwikkelen, moeten 

wetenschappers professionals in de praktijk ondersteunen bij het leren en ontwikkelen van 

nieuwe kennis. Deze samenwerking versterkt namelijk de acceptatie van de ontwikkelde kennis 

in de praktijk. De wetenschapper articuleert wat in de praktijk wordt ontwikkeld, waarna de 

praktijk hierop feedback geeft. Zo neemt de kwaliteit van de kennis steeds verder toe 

(Boutellier, 2012, p. 248-249). 
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3.5 Opbrengsten theoretisch onderzoek 

In de laatste paragraaf staan de opbrengsten van het theoretisch onderzoek. Het theoretisch 

onderzoek is opgebouwd aan de hand van het kernmodel van dit onderzoek. Het kernmodel van 

dit onderzoek is hieronder weergegeven. Druk is de onafhankelijke variabele van dit onderzoek 

die de afhankelijke variabele, de weerbaarheid van de jeugdzorgprofessional, beïnvloedt. Van de 

variabele leren veronderstel ik dat hij iets doet met de relatie tussen de onafhankelijke en 

afhankelijke variabele; namelijk dat leren er toe leidt dat de weerbaarheid van de 

jeugdzorgprofessional ten opzichte van de druk wordt vergroot. Vergroting van de 

weerbaarheid van jeugdzorgprofessionals levert een bijdrage aan verbetering van de kwaliteit 

van jeugdzorg.  

 

3.5.1 Druk op professionals 

Het theoretisch onderzoek laat zien dat er op verschillende manieren druk wordt uitgeoefend op 

professionals. De druk op professionals is afkomstig van de twee nieuwe logica’s in het werk van 

professionals: de organisatie- en de cliëntlogica. De cliëntlogica bestaat niet alleen uit cliënten 

van professionals, maar ook uit de maatschappelijke omgeving: de landelijke en lokale politiek 

en de media. Societal pressure is druk die veroorzaakt wordt door gestegen verwachtingen, 

zowel van cliënten als van media. Vocational pressure is druk die ontstaat door steeds 

veranderende ideeën over goed handelen van professionals. De spanning tussen het gebruik van 

praktijk- en wetenschappelijke kennis in het sociale domein is daar een voorbeeld van. Tot slot 

is er sprake van rule pressure. Door de stijgende vraag naar publieke diensten, terwijl de 

(financiële) middelen afnemen, is er druk ontstaan op organisaties om efficiënter en 

transparanter te werken. Organisaties vragen meer verantwoording van hun professionals. Deze 

verantwoording leggen professionals vaak af in bureaucratische systemen, waarop de kritiek is 

dat ze efficiency niet vergroten maar juist verkleinen. Tot slot leiden de verschillende vormen 

van druk tot tegenstrijdige verwachtingen van professionals. Als cliënt verwachten we de beste 

zorg (societal pressure), terwijl we als burger vooral willen dat de dienstverlening niet te duur is 

(rule pressure). Het gevolg van deze situatie is dat de professional steeds meer onder druk staat. 

Druk Weerbaarheid 

Leren 
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3.5.2 Weerbaarheid van professionals 

Het theoretisch onderzoek laat zien dat professionals op verschillende manieren kunnen 

reageren op de druk die zij ervaren. Bij de reactie coping accepteert de professional zijn 

werkomstandigheden en probeert hij ‘het beste ervan te maken’. Bij de reactie networking kiest 

de professional ervoor om verbindingen te zoeken met andere professionals, bijvoorbeeld in de 

beroepsvereniging. Bij de reactie activism worden professionals onderdeel van de machtsstrijd 

in de organisatie waarin zij werken. Verschillende auteurs laten zien dat professionals in het 

sociale domein vaak voor de reactie coping kiezen. Sociale professionals genieten relatief weinig 

bescherming van hun beroepsgroep. Beroepsverenigingen zijn minder sterk ontwikkeld, 

waardoor de reactie networking vaak minder voor de hand ligt. Bovendien is de kennis waarop 

het handelen van sociale professionals gebaseerd is, vaak omgeven met onzekerheden. Deze 

relatief vage kennis, in combinatie met mondige cliënten, maakt de sociale professional onzeker. 

De weerbaarheid van sociale professionals staat onder druk.  

3.5.3 Leren van professionals 

Het theoretisch onderzoek laat zien dat leren met als doel om de weerbaarheid van de 

jeugdzorgprofessionals te vergroten, op verschillende manieren kan worden vormgegeven. Van 

belang daarbij is dat het leren van praktijkervaringen wordt gecombineerd met het leren van 

wetenschappelijke vormen van kennis. Beide vormen van leren hebben hun sterke en zwakke 

kanten en door de vormen te combineren, versterken ze elkaar. In het ideale geval is er sprake 

van een leercyclus, waarin praktijk- en wetenschappelijke kennis telkens op een andere manier 

met elkaar verbonden zijn. Om het leren van professionals in het sociale domein vorm te geven, 

moeten trajecten worden opgestart waarin praktijkervaringen worden geconfronteerd met 

wetenschappelijke inzichten en wetenschappelijke inzichten worden getest op hun relevantie 

voor de praktijk. Naast dat professionals zich als scientist practitioners moeten ontwikkelen, 

moeten wetenschappers professionals in de praktijk ondersteunen bij het leren en ontwikkelen 

van nieuwe kennis. 

3.5.4 Gebruik van theoretische opbrengsten 

Deze paragraaf is de laatste van het theoretisch onderzoek. Het empirisch onderzoek – met de 

resultaten in hoofdstuk vijf, de analyse van de resultaten in hoofdstuk zes en de conclusie in 

hoofdstuk zeven - is vormgegeven met dit theoretisch onderzoek als basis. De opbrengsten van 

het theoretisch onderzoek komen in de laatste hoofdstukken van dit onderzoek terug als de 

verwachtingen voorafgaand aan de analyse van de resultaten van het empirisch onderzoek. In 

het volgende hoofdstuk staat eerst meer over de aanpak van het (empirische) onderzoek.  
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4. Onderzoeksaanpak  

Dit hoofdstuk beschrijft de gehanteerde onderzoeksaanpak. Er is aandacht voor het type 

onderzoek, de operationalisering van theoretische begrippen als voorbereiding op het empirisch 

onderzoek, de verschillende fasen van dit onderzoek en tot slot voor de betrouwbaarheid en 

validiteit van de onderzoeksresultaten.  

4.1 Type onderzoek 

Dit onderzoek is op verschillende niveaus te typeren. In de eerste plaats heeft dit onderzoek een 

wetenschapsfilosofische positie. Binnen deze wetenschapsfilosofische positie zijn er keuzes 

gemaakt voor de inzet van bepaalde onderzoekmethodieken. Ook is er in dit deel aandacht voor 

de selectie van cases.  

4.1.1 Wetenschapsfilosofische positie 

Deetz beschrijft in zijn artikel ‘Describing Differences in Approaches to Organization Science: 

Rethinking Burrell and Morgan and Their Legacy’ vier wetenschapsfilosofische posities. De 

wetenschapsfilosofische positie van een wetenschapper heeft grote gevolgen voor de 

ontologische (wat is de werkelijkheid?) en epistemologische positie (hoe verhoudt de 

onderzoeker zich tot deze werkelijkheid?) van een onderzoek. De vier posities die Deetz 

onderscheidt, zijn: positivisme, interpretatieve benadering, kritische theorie en postmodernisme 

(Deetz, 1996, p. 191-207). Schultz & Hatch hebben, aansluitend op het artikel van Deetz, een 

artikel geschreven over het positiespel tussen deze wetenschapsfilosofische posities. Volgens 

deze wetenschappers is er interplay mogelijk, waarbij meerdere wetenschapsfilosofische 

posities in een onderzoek samengaan en elkaar versterken (Schultz & Hatch, 1996, p. 529-552). 

In dit onderzoek vindt een samenspel plaats tussen de posities positivisme en interpretatieve 

benadering. In de eerste plaats is dit onderzoek positivistisch. De positivistische positie gaat uit 

van consensus en elite/a priori-veronderstellingen van de wetenschapper. Consensus wil zeggen 

dat de wetenschapper uitgaat bestaande systemen en die wil verbeteren. Elite/a priori wil 

zeggen dat de onderzoeker vooraf een theoretisch raamwerk samenstelt dat over de wereld 

wordt heen gelegd. Onderzoek wordt dus verricht met een basis van eerder gedaan onderzoek, 

waardoor de hoeveelheid kennis steeds verder wordt uitgebreid. Je staat ‘op de schouders van 

reuzen’, wetenschappers die al kennis over een bepaald vakgebied hebben vergaard. 

Positivistische wetenschappers gaan er vanuit dat er feiten buiten ons bestaan, die we kunnen 

verzamelen. Kennis kan dus uit de wereld worden ontleend. Die kennis is de waarheid en die 

waarheid geldt universeel (Deetz, 1996, p. 191-207). Dit onderzoek heeft een positivistische 

basis: er wordt gewerkt van bestaande theoretische concepten (druk, weerbaarheid en leren), 
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die in de praktijk worden getoetst (elite/a priori). Daarnaast heeft dit onderzoek als doel het 

bestaande systeem van jeugdzorg overeind te houden en waar mogelijk te verbeteren 

(consensus). 

De interpretatieve benadering gaat net zoals het positivisme uit van een wereldbeeld van 

consensus en verbetering van het bestaande, maar legt de focus bij het onderzoeksobject en 

heeft geen universele waarheidsclaim. De onderzoeker gaat naar het onderzoeksobject toe en 

maakt er contact mee. De onderzoeker is dus niet meer de waardenvrije en afstandelijke 

onderzoeker van de positivistische positie. De waarheid is altijd lokaal en procesmatig, steeds 

veranderend en bovendien complex: er is een veelvoud aan betekenissen en waarheden. Er is 

ruimte voor nuance, voor betekenis die een individu geeft. Door die veelvoud aan betekenissen 

zal de waarde van een onderzoek dus beperkt blijven tot het onderzoeksobject. Het doel van een 

interpretatief onderzoeker is dan ook niet om de wereld te kennen en om theorieën te vormen, 

maar slechts een lokale waarheid te leren kennen (Deetz, 1996, p. 191-207). Dit onderzoek 

houdt op meerdere manieren rekening met de betekenis die respondenten geven aan bepaalde 

zaken.  Zo gaat het in dit onderzoek niet alleen over objectieve druk op jeugdzorgprofessionals, 

maar ook over hoe jeugdzorgprofessionals druk in de praktijk ervaren. Bij het bepalen van de 

leerprocessen die de weerbaarheid van jeugdzorgprofessionals vergroten gaat het niet alleen 

om de leerprocessen waarvan objectief is vastgesteld dat ze het meeste bijdragen aan het 

vergroten van weerbaarheid, maar ook om de leerprocessen die volgens de respondenten het 

beste werken (subjectief).  

Door het combineren van de posities positivisme en interpretatieve benadering is er sprake van 

interplay. Enerzijds wil dit onderzoek algemeen geldende conclusies trekken over weerbaarheid 

van jeugdzorgprofessionals en leerprocessen om hun weerbaarheid te vergroten, anderzijds is 

er ruimte voor betekenissen die individuen hieraan geven. In dit onderzoek worden een aantal 

aanbevelingen gedaan aan jeugdzorgorganisaties, maar binnen deze aanbevelingen is ruimte om 

de invulling ervan aan te passen aan lokale praktijken.  

4.1.2 Methodologische positie 

Binnen de wetenschapsfilosofische positie kan er onderscheid gemaakt worden tussen het doen 

van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Bij kwantitatief onderzoek gaat om grote 

hoeveelheden gegevens van veel verschillende personen (numerieke eenheden). Deze gegevens 

kunnen iets zeggen over een groter geheel. Kwantitatief onderzoek heeft echter als nadeel dat er 

snel versimpeling van de complexe werkelijkheid plaatsvindt. Bovendien is de kritiek dat sociaal 

wetenschappelijk onderzoek niet in getallen kan worden uitgedrukt, omdat het om mensen gaat 

(Van Thiel, 2007, p. 133-134). Bij kwalitatief onderzoek gaat het niet zozeer om het aantal 
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personen dat meedoet aan het onderzoek, maar om de rijkheid van informatie die respondenten 

geven (niet-numerieke eenheden). Het aantal respondenten in een kwalitatief onderzoek is 

lager, waardoor de onderzoeksresultaten minder snel iets kunnen zeggen over een groter 

geheel. Wel is de informatie die respondenten geven rijker, waardoor complexe verschijnselen 

beter blootgelegd kunnen worden (Van Thiel, 2007, p. 154-155).  

Ik heb gekozen voor het doen van kwalitatief onderzoek. Deze positie past beter bij de complexe 

verschijnselen die in dit onderzoek worden onderzocht. Het doen van interviews heeft de 

mogelijkheid gegeven om dieper in te gaan op de druk die jeugdzorgprofessionals ervaren, hun 

reactie op deze druk en de leerprocessen van jeugdzorgprofessionals. Tijdens de interviews, die 

gemiddeld een uur duurden, hebben de respondenten veel verteld over hun 

werkomstandigheden, meer dan dat zij met behulp van een kwantitatieve methode hadden 

kunnen doen. Bovendien biedt kwalitatief onderzoek de mogelijkheid om al tijdens de 

dataverzameling verhelderende of aanvullende vragen te stellen aan respondenten.  

4.1.3 Casestudie 

Binnen de wetenschapsfilosofische positie (interplay tussen positivisme en interpretatieve 

benadering) en de methodologische positie (kwalitatief onderzoek) is er gekozen voor het doen 

van een casestudie. Een casestudie is “een onderzoeksstrategie waarbij een of enkele gevallen 

(cases) van het onderzoeksonderwerp in hun natuurlijk situatie worden onderzocht (Van Thiel, 

2007, p. 97).” Omdat casestudies meestal een unieke context hebben, is de generaliseerbaarheid 

van casestudies over het algemeen gering (Van Thiel, 2007, p. 98). Om iets aan dat probleem te 

doen, is er voor gekozen om binnen drie organisaties onderzoek te doen (meervoudige 

casestudie).   

Door de Transitie jeugdzorg en de professionalisering (zie het hoofdstuk ‘Jeugdzorg in 

verandering’) zijn jeugdzorginstellingen en hun professionals druk. De Bureaus Jeugdzorg 

houden volgens de huidige planning per 1 januari 2015 zelfs op te bestaan. Deze 

omstandigheden hebben er toe geleid dat ik gekozen heb om onderzoek te doen bij enkele 

organisaties die vooral geïndiceerd zorgaanbod leveren. Ook na de Transitie jeugdzorg op 1 

januari 2015 zullen deze organisaties in hun huidige vorm blijven bestaan, mits gemeenten 

ervoor kiezen zorg in te kopen bij deze organisaties (Nidos vormt door de bijzondere doelgroep 

die zij bedient daarop een uitzondering). Binnen deze groep organisaties heb ik vooral 

pragmatisch gekeken: de drie gekozen organisaties staan bekend als organisaties die bereid zijn 

om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Binnen de drie organisaties is het mijn 

insteek geweest om in ieder geval één manager te spreken om een goed overzicht te krijgen van 

de organisatie en van de aansturing van de jeugdzorgprofessionals door het management. 
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4.1.4 Onderzochte organisaties  

Dit onderzoek is uitgevoerd onder jeugdzorgprofessionals en enkele managers van drie 

jeugdzorginstellingen. Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp en TriviumLindenhof zijn tweedelijns 

jeugdzorginstellingen. Zij voeren in veel gevallen hulpverleningstrajecten uit in opdracht van 

Bureau Jeugdzorg. In die gevallen is er sprake van geïndiceerde jeugdzorg, die niet vrij 

toegankelijk is. Enkele voorbeelden van hulpverleningsvormen die deze organisaties aanbieden, 

zijn: crisisopvang voor kinderen, ambulante gezinsbegeleiding en bemiddeling bij 

(v)echtscheidingen. Zandbergen is actief in de provincie Utrecht en de regio’s Gooi en 

Vechtstreek (Website Zandbergen, 2013). TriviumLindenhof heeft de stadsregio Rotterdam en 

Zuid-Holland Zuid als zijn verzorgingsgebied (Website TriviumLindenhof, 2013). De derde 

jeugdzorginstelling van dit onderzoek is Nidos. Deze organisatie heeft een bijzondere positie in 

de jeugdsector, omdat Nidos in de wet verantwoordelijk gesteld is voor de voogdij van alle 

Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (ook wel AMA’s genoemd) in Nederland (Website 

Nidos, 2013). Omdat Nidos de enige organisatie in zijn soort is, heeft Nidos heel Nederland als 

verzorgingsgebied.  

4.2 Operationalisering  

Om de begrippen uit het theoretisch kader te kunnen gebruiken in het empirisch onderzoek, 

moeten deze begrippen eerst meetbaar worden gemaakt. Het meetbaar maken van theoretische 

concepten gebeurt tijdens de operationalisering. De operationalisering vindt plaats in drie 

stappen. De eerste stap is het geven van definities van de theoretische begrippen. Dat is gebeurd 

in het derde hoofdstuk van dit onderzoek. De tweede stap is het bepalen van de uitingsvormen 

(indicatoren) van het theoretisch construct in de dagelijkse praktijk. De laatste stap is het 

bepalen van de waarden die indicatoren kunnen aannemen en op welke manier ze verband 

houden met het theoretisch construct (Van Thiel, 2007, p. 50-51).  

4.2.1 Theoretische concepten 

In het theoretisch onderzoek zijn drie theoretische concepten besproken. In de eerste plaats gaat 

dit onderzoek over druk op professionals. Dit is de onafhankelijke variabele van dit onderzoek. 

De druk op professionals beïnvloedt het tweede theoretische concept van dit onderzoek: de 

weerbaarheid van professionals. Van het derde theoretische concept, het leren van professionals, 

wordt verondersteld dat het iets doet met de relatie tussen druk op professionals en 

weerbaarheid van professionals: namelijk dat het de weerbaarheid van professionals vergroot. 

4.2.2 Indicatoren 

Om de theoretische concepten in het empirisch onderzoek te kunnen meten, zijn deze concepten 

geoperationaliseerd tot indicatoren. De operationalisering is zichtbaar gemaakt in het 

http://www.zandbergenjeugd.nl/
http://triviumlindenhof.nl/ik-zoek-informatie
http://www.nidos.nl/Nidospijler/Waar%20Nidos%20voor%20staat.aspx
http://www.nidos.nl/Nidospijler/Waar%20Nidos%20voor%20staat.aspx
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onderstaande schema. Druk op professionals is verder uitgesplitst in druk die wordt uitgeoefend 

door de organisatielogica en druk die wordt uitgeoefend door de cliëntlogica.  

Theoretisch concepten Indicatoren  Verband 

1: Druk van organisatielogica 

en weerbaarheid van 

professionals  

Aansturing door het 

management 

Naarmate de indicatoren meer 

invloed uitoefenen op het werk 

van de jeugdzorgprofessional, 

groeit de druk van de 

organisatielogica. De omgang 

met druk bepaalt de 

weerbaarheid.  

Registratiesystemen 

Bepalen van de inhoudelijke 

kaders door de organisatie 

Financiële sturing 

Bepalen van de case load 

2: Druk van cliëntlogica  en 

weerbaarheid van 

professionals 

Invloed van cliënten  Naarmate de indicatoren meer 

invloed uitoefenen op het werk 

van de jeugdzorgprofessional, 

groeit de druk van de 

cliëntlogica. De omgang met de 

druk bepaalt de weerbaarheid.  

Dilemma tussen wensen van de 

cliënt en de veiligheid 

Invloed van media-aandacht 

Invloed van de overheid (als 

opdrachtgever) 

3: Leren van professionals  Leren van de beroepsopleiding De veronderstelling is dat 

toepassing van vormen van leren 

(met name vormen waarin wordt 

geleerd van een combinatie van 

praktijk en wetenschap) leiden 

tot een vergroting van de 

weerbaarheid van 

jeugdzorgprofessionals.   

Leren van na- en bijscholingen 

Leren van methodieken en 

protocollen 

Leren van richtlijnen 

Leren van wetenschappelijke 

vormen van kennis 

Leren van intervisie en casuïstiek 

bespreking 

Leren van praktijkervaringen 

 

De indicatoren vormen de basis van de vragenlijst die is gebruikt voor de interviews met 

jeugdzorgprofessionals en hun managers. De indicatoren zijn bepaald aan de hand van het 

theoretisch onderzoek en door de ervaringen tijdens de explorerende fase van dit onderzoek 

(zie voor meer §4.3).  

4.3 Onderzoeksfasen  

Dit onderzoek heeft bestaan uit een aantal fasen. In de explorerende fase is het 

onderzoeksonderwerp verkend. In de uitvoeringsfase is de empirische data van dit onderzoek 

verzameld, die in de analyse fase is geanalyseerd en uiteindelijk heeft geleid tot dit 

onderzoeksrapport. Voor de betrouwbaarheid van een onderzoek is het belangrijk dat de data 

op meer dan één manier wordt verzameld. Dit verschijnsel heet triangulatie (Van Thiel, 2007, p. 

59). In dit onderzoek is triangulatie toegepast door middel van operationalisaties (meerdere 

maatstaven voor een theoretisch construct, zie daarvoor §4.2) en door het gebruik van meerdere 

informatiebronnen (observatie, documentanalyse en interviews).   
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4.3.1 Explorerende fase 

In de explorerende fase is het onderzoeksonderwerp verkend. In deze fase hebben de 

documentanalyse en observaties plaatsgevonden. Ik heb me ingelezen in de literatuur over 

professionalisering en professionele autonomie, de jeugdzorg en professionalisering van 

jeugdzorgprofessionals. Ook heb ik bij het Nederlands Jeugdinstituut een aantal mensen 

gesproken over dit onderwerp. Daarnaast ben ik op een congres geweest over onderzoek naar 

jeugd en ben ik op gesprek geweest bij het management van de drie organisaties waarvan ik 

jeugdzorgprofessionals heb geïnterviewd. Aan het einde van de explorerende fase heb ik, in 

overleg met medestudenten en mijn begeleidster, de vragenlijst voor de interviews opgesteld.  

4.3.2 Uitvoeringsfase 

In de uitvoeringsfase is het onderzoek daadwerkelijk uitgevoerd. De interviews zijn afgenomen 

aan de hand van de opgestelde vragenlijst. Hierdoor is er sprake van semigestructureerde 

interviews (Van Thiel, 2007, p. 108). De vragenlijsten zijn opgenomen als bijlage van dit 

onderzoek (zie §9.1.1 en §9.1.2). In totaal heb ik achttien respondenten geïnterviewd. Dertien 

van hen zijn werkzaam als jeugdzorgwerker, twee als gedragswetenschapper en drie als 

manager. Ik heb gekozen voor een gestratificeerde selectie van respondenten (Van Thiel, 2007, 

p. 109). Uit alle lagen van de organisatie heb ik getracht respondenten te spreken om zo uit 

meerdere invalshoeken een beeld van de situatie te krijgen. Daarnaast hebben, net als bij het 

selecteren van de organisaties voor dit onderzoek, ook bij het zoeken naar respondenten 

pragmatische overwegingen een belangrijke rol gespeeld. De eerste contactpersonen van Nidos 

en TriviumLindenhof hebben een aantal respondenten voor mij benaderd, waarvan zij dachten 

dat ze mee wilden werken aan dit onderzoek. Bij TriviumLindenhof en Zandbergen Jeugd & 

Opvoedhulp heb ik ook een aantal respondenten tijdens personeelsbijeenkomsten zelf 

geworven. Van de achttien interviews zijn transcripten gemaakt, die als (niet openbare) bijlage 

van dit onderzoek zijn opgenomen. In de onderstaande tabel staat een overzicht van de achttien 

respondenten van dit onderzoek, de organisatie waarin ze werkzaam zijn en hun functie.   

Respondent Organisatie Functie 

1 Nidos Jeugdbeschermer 

2 Nidos Jeugdbeschermer 

3 Nidos Jeugdbeschermer 

4 Nidos OWG'er (werving en screening gezinnen) 

5 Nidos OWG'er (werving en screening gezinnen) 

6 Nidos Jeugdbeschermer 

7 Nidos Jeugdbeschermer 

8 Nidos Senior manager 

9 Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp Ambulant hulpverlener 
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10 Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp Pedagogisch medewerker 

11 Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp Voorzitter RvB 

12 Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp Ambulant hulpverlener 

13 Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp Ambulant hulpverlener 

14 Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp Ambulant hulpverlener 

15 TriviumLindenhof Gedragswetenschapper 

16 TriviumLindenhof Clustermanager 

17 TriviumLindenhof Gedragswetenschapper 

18 TriviumLindenhof Ambulant hulpverlener 

4.3.3 Analyse fase  

In de analyse fase is de verzamelde data uit de uitvoeringsfase geanalyseerd. De data bestond uit 

achttien interviewtranscripten van in totaal een kleine 200 pagina’s tekst. Volgens Van Thiel 

houdt de analyse fase van een kwalitatief onderzoek in dat “de onderzoeker data-eenheden 

verder opdeelt in kleinere eenheden, deze voorziet van een code en vervolgens die codes met elkaar 

vergelijkt (Van Thiel, 2007, p. 159).” De uitspraken van de respondenten zijn geplaatst onder één 

van de 25 codes die ik heb opgesteld. Vervolgens heb ik per code gekeken naar de 

gemeenschappelijke kenmerken van de antwoorden, voor zover deze gemeenschappelijkheid 

zichtbaar was.  De analyse vormt de basis voor het resultatenhoofdstuk van dit onderzoek. 

Hieronder staan de 25 codes met daarnaast het theoretisch concept waar de code het meest op 

van toepassing is.  

Code  Inhoud Theoretisch concept 

Code 1  Opleiding - 

Code 2 Werkzaam in deze functie  - 

Code2a Gebruik van ervaring/ intuïtie /gevoel e.d.  Leren 

Code 3 Toepassing van de opleiding in het werk Leren  

Code3a  Kwaliteit van opleiding / voorbereiding op de 
beroepspraktijk 

Leren 

Code 4 Toepassing van methodiek in het werk Leren 

Code 5 Toepassing van kennis van collega's in het netwerk Leren 

Code 6 Toepassing van cursussen en bijscholingen in het werk Leren 

Code 7 Omgaan met wensen van de cliënt  Weerbaarheid 

Code 8 Omgaan met spanning rondom veiligheid en wensen van de 
cliënt  

Weerbaarheid 

Code 9 Controle van organisatie op het werk (algemeen) Druk 

Code 10 Terugkoppelen beslissingen naar leidinggevende  Weerbaarheid 

Code 11 Registratiesystemen Druk 

Code 12 Waarde van registratiesystemen Weerbaarheid 

Code 13 Financiële (on)mogelijkheden in het werk Druk 

Code 14 Verandering in verhouding tussen organisatie - netwerk 
professionals - cliënt - professional 

Weerbaarheid 
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Code 15 Invloed van maatschappij en media-aandacht over 
jeugdzorg 

Druk / weerbaarheid 

Code 16 Invloed van de transitie Druk/ weerbaarheid 

Code 17 Kwaliteitsverbetering in het werk (algemeen) Leren 

Code 18 Richtlijnontwikkeling en kwaliteit van werk Leren 

Code 19 Systematiseren van kennis Leren 

Code 20 Inter- en supervisie en kwaliteit van werk  Leren 

Code 21  Professionalisering en kwaliteit van werk Leren 

Code 22 Relatie tussen professional en organisatie na 
professionalisering 

Weerbaarheid 

Code 23  Werkdruk Druk 

4.4 Betrouwbaarheid en validiteit 

Er is veel aandacht voor de betrouwbaarheid en validiteit van wetenschappelijk onderzoek. 

Daarom is er op deze plaats aandacht voor de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek.  

4.4.1 Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid “heeft betrekking op beïnvloeding van de waarnemingen door toevallige of 

onsystematische fouten (Boeije, 2005, p. 145).” Een nieuwe meting van hetzelfde verschijnsel 

moet tot dezelfde waarnemingen leiden. Om de betrouwbaarheid te vergroten geef ik in dit 

hoofdstuk een methodische verantwoording van dit onderzoek. Daarnaast heb ik er voor 

gekozen om de interviews af te nemen aan de hand van uitgewerkte vragenlijsten (zie daarvoor 

bijlagen §9.1.1 en §9.1.2). Daarbij moet de kanttekening geplaatst worden dat de vragenlijst in 

de loop van het proces steeds verder is verbeterd. Sommige vragen bleken irrelevant te zijn en 

andere vragen kwamen gedurende het proces pas naar boven. De eerste interviews bleken bij de 

analyse daarom minder relevante informatie te bevatten. De steekproef van respondenten kan 

de betrouwbaarheid ook negatief hebben beïnvloed. Respondenten zijn geselecteerd omdat zij 

op verschillende manieren (vrijwillig) betrokken zijn bij professionalisering in hun organisatie. 

Mogelijk vormen zij niet een representatieve vertegenwoordiging van hun organisatie. Ook de 

sociaal wenselijkheid van antwoorden kan de betrouwbaarheid van dit onderzoek in gevaar 

brengen. Ik heb respondenten gevraagd te oordelen over de aansturing door het management 

van hun organisatie en registratiesystemen die door de organisatie zijn opgezet. Om 

betrouwbaarheid te bevorderen heb ik de respondenten anonimiteit beloofd, nog voor aanvang 

van het interview. Toch kan het zo zijn dat respondenten, misschien onzeker geworden door de 

bezuinigingen als gevolg van de Transitie jeugdzorg, niet volledige openheid van zaken hebben 

gegeven. Tot slot is er maar beperkt sprake van triangulatie in dit onderzoek. Tijdens de 

dataverzameling is er alleen gebruik gemaakt van de methode interview. Wel zijn de resultaten 

teruggekoppeld aan een aantal praktijkexperts (Boeije, 2005, p. 152-153).  
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4.4.2 Validiteit 

Naast betrouwbaarheid, bepaalt ook de validiteit de kwaliteit van een onderzoek. Binnen 

validiteit wordt het onderscheid gemaakt tussen interne en externe validiteit. Bij interne 

validiteit gaat het om de vraag of “de onderzoeker meet of verklaart wat hij daadwerkelijk wil 

meten of verklaren (Boeije, 2005, p. 145).” Zijn de operationalisaties wel een goede maatstaf van 

het theoretisch construct (Van Thiel, 2007, p. 56)? Een relatief late verandering van de 

theoretische concepten, kan de interne validiteit van dit onderzoek hebben geschaad. De 

theoretisch concepten professionele autonomie en kennis zijn nog na de operationalisatiefase 

vervangen door de concepten weerbaarheid en leren. Hoewel deze concepten wel in elkaars 

verlengde liggen, zijn ze niet helemaal gelijk aan elkaar.  

Bij externe validiteit of generalisatie gaat het over de vraag of “onderzoeksconclusies gelden voor 

andere, niet onderzochte situaties (Boeije, 2005, p. 155).” De resultaten van dit onderzoek 

hebben een grotere reikwijdte door vergelijkbaarheid van de resultaten met resultaten van 

ander wetenschappelijk onderzoek. In een promotieonderzoek van Schilder naar leerprocessen 

van maatschappelijk werkers, die net als jeugdzorgprofessionals onderdeel zijn van het sociale 

domein, is gebleken dat hun weerbaarheid ook onder druk staat en dat ook zij de voorkeur 

geven aan het leren van praktijkervaringen. Doordat de conclusies van dit onderzoek voor een 

groot deel overeenkomen met de conclusies van mijn onderzoek, kan voorzichtig worden 

gesteld dat de conclusies een bredere geldigheid hebben.  
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5. Resultaten 

Het vijfde hoofdstuk van dit onderzoeksrapport is het resultatenhoofdstuk. In dit hoofdstuk worden 

de drie empirische deelvragen van dit onderzoek beantwoord. Elke deelvraag wordt afgesloten met 

een tabel met daarin de belangrijkste bevindingen. Eerst volgt echter een paragraaf met 

achtergrondinformatie over de geïnterviewde jeugdzorgprofessionals (§5.1). Het hoofdstuk wordt 

afgesloten met een overzicht van de belangrijkste bevindingen van de drie empirische deelvragen 

(§5.5).  

De drie empirische deelvragen van dit onderzoek zijn:  

1. Welke druk oefenen organisaties uit op het werk van jeugdzorgprofessionals en hoe gaan 

jeugdzorgprofessionals met deze druk om? 

Bij de beantwoording van de eerste empirische deelvraag beschrijf ik de vormen van druk die 

organisaties uitoefenen op jeugdzorgprofessionals en hoe jeugdzorgprofessionals met deze druk 

omgaan. Het gaat bij deze vraag om de druk die de organisatielogica uitoefent op het werk van 

de jeugdzorgprofessional.   

2. Welke druk oefenen cliënten en de maatschappelijke omgeving uit op het werk van 

jeugdzorgprofessionals en hoe gaan jeugdzorgprofessionals met deze druk om?  

Bij de beantwoording van de tweede empirische deelvraag beschrijf ik de vormen van druk die  

cliënten en de maatschappelijke omgeving, bestaande uit de overheid en de media, uitoefenen 

jeugdzorgprofessionals en hoe jeugdzorgprofessionals met deze druk omgaan. Het gaat bij deze 

vraag om de druk die de cliëntlogica uitoefent op het werk van de jeugdzorgprofessional.   

3. Welke vormen van leren gebruiken jeugdzorgprofessionals in hun werk en welke bijdrage 

leveren deze vormen van leren aan het vergroten van hun weerbaarheid?  

Bij de beantwoording van de derde empirische deelvraag beschrijf ik de vormen van leren die 

jeugdzorgprofessionals in hun werk gebruiken. Daarna beschrijf ik welke vormen van leren een 

bijdrage leveren aan het vergroten van de weerbaarheid van jeugdzorgprofessionals.   

5.1 Jeugdzorgprofessionals onder druk  

Voor dit onderzoek heb ik achttien respondenten geïnterviewd, die werkzaam zijn in de drie 

onderzochte organisaties. Drie respondenten zijn manager, twee gedragswetenschapper en 

dertien jeugdzorgwerker. Gedragswetenschappers vormen samen met de jeugdzorgwerkers de 

jeugdzorgprofessionals, maar in de onderzochte gevallen waren de gedragswetenschapper de 

inhoudelijk leidinggevende van de jeugdzorgwerkers. In de hiërarchie staan ze wel onder het 

management. Ze hebben daarom een positie tussen het management en de jeugdzorgwerkers in.   
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5.1.1 Opleiding en functies 

De respondenten die werkzaam zijn als jeugdzorgwerker hebben gemeenschappelijk dat ze een 

Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) of Sociaal Pedagogische 

Hulpverlening (SPH) hebben afgerond. De gedragswetenschappers hebben een universitaire 

opleiding gedaan. In beide gevallen was dat de opleiding psychologie, maar het kan ook 

orthopedagogiek zijn. Het management van de onderzochte organisaties geeft aan dat het Hbo-

uitstroomprofiel jeugdzorgwerker als eis geldt voor nieuwe jeugdzorgwerkers die zij aannemen. 

De respondenten werken in uiteenlopende functies. De jeugdzorgwerkers van Nidos werken als 

gezinsvoogd of houden zich bezig met de werving en screening van nieuwe voogdijgezinnen. De 

jeugdzorgwerkers van TriviumLindenhof en Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp werken onder 

andere als  ambulante gezinsbegeleider en als bemiddelaar bij (v)echtscheidingen. De 

gedragswetenschappers werken als inhoudelijk leidinggevende van een groep 

jeugdzorgwerkers, bijvoorbeeld in een crisisopvang voor kinderen die door problemen bij of 

met hun ouders tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen.  

5.1.2 Jeugdzorgprofessionals als moderne professionals 

De onderzochte jeugdzorgprofessionals zijn duidelijke voorbeelden van moderne professionals. 

Ze zijn in loondienst bij hun organisatie en werken met mondige en veeleisende cliënten. De 

professionele logica heeft zich minder sterk ontwikkeld in de jeugdzorg. Professionalisering 

door middel van zaken als tuchtrecht, lidmaatschap van de beroepsvereniging, 

richtlijnontwikkeling en een beroepsregister is nog volop in ontwikkeling. Het verschijnsel 

mixed-up professionalism uit het theoretisch gedeelte van dit onderzoek, is daarom zeker van 

toepassing op de onderzochte jeugdzorgprofessionals. In de dagelijkse werkzaamheden van de 

jeugdzorgprofessionals lopen de organisatie-, cliënt-, en professionele logica door elkaar heen.  

5.1.3 Druk op jeugdzorgprofessionals 

Druk op jeugdzorgprofessionals ontstaat omdat de verwachtingen van de jeugdzorg hoog zijn. 

Organisaties willen risico’s minimaliseren en werken daarom met registratiesystemen en sturen 

de jeugdzorgprofessionals in hun werk aan. Cliënten van jeugdzorgprofessionals komen voor 

zichzelf op en verwachten dat hun eisen en wensen worden ingewilligd. De samenleving, de 

media en de politiek willen vooral een zo goedkoop mogelijke jeugdzorg en zijn daarnaast 

gefocust op incidenten die in de jeugdzorg plaatsvinden. Door incidenten, nieuwe regelgeving en 

bezuinigingen worden organisaties weer gedwongen om de druk op jeugdzorgprofessionals op 

te voeren, bijvoorbeeld door hun case load te verhogen of nieuwe registratiesystemen te 

implementeren. Jeugdzorgprofessionals staan daardoor vanuit verschillende kanten en op 

verschillende manieren onder druk.  
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5.2 Druk van de organisatielogica  

In deze paragraaf beantwoord ik de empirische deelvraag “Welke druk oefenen organisaties uit 

op het werk van jeugdzorgprofessionals en hoe gaan jeugdzorgprofessionals met deze druk 

om?” Organisaties oefenen druk uit door de aansturing van jeugdzorgwerkers door 

gedragswetenschappers of het management van de organisatie, registratiesystemen, sturing van 

de inhoudelijke werkzaamheden, financiële sturing en het bepalen van de case load.  

Aansturing door het management 

Een eerste vorm van controle op het werk van jeugdzorgprofessionals is aansturing door het 

management van de organisatie. Alle respondenten geven aan periodiek overleg te hebben met 

een leidinggevende over hun case load. In veel gevallen is de leidinggevende manager en 

inhoudelijk aansturend tegelijkertijd. TriviumLindenhof werkt met een gedragswetenschapper 

als inhoudelijk leidinggevende en een andere manager die verantwoordelijk is voor de 

randzaken zoals de planning van het werk en het vullen van de case load. De controle wordt, op 

één respondent na, niet als strikt ervaren. In tegendeel zelfs, in sommige gevallen:  

“Er is controle. Maar er is evengoed zoveel mogelijkheid om te ontduiken. Dat is gewoon zo. We 

hebben heel veel vrijheid. Zolang het niet spaak loopt, kun je daarin een bepaalde vrijheid in 

opbouwen, die niet helemaal terecht is.” (Respondent 4, jeugdbeschermer bij Nidos) 

Naast de formele overlegmomenten, geven jeugdzorgwerkers aan dat ze hun leidinggevende ook 

vaak op informele momenten spreken gedurende het werk. De respondenten hebben zelf het 

idee dat ze erg zelfstandig werken. Zij koppelen belangrijke beslissingen, zoals het voortijdig 

beëindigen van de hulp, wel terug naar de leidinggevende, maar maken veel keuzes in hun werk 

zelfstandig:  

“Maar we zijn wel heel zelfstandig hoor. We zijn als team best autonoom. We beslissen bijna alles 

zelf.” (Respondent 18, ambulant hulpverlener bij TriviumLindenhof) 

Opvallend genoeg kijken twee van de vijf respondenten die een managementfunctie hebben, 

anders aan tegen de zelfstandigheid van de jeugdzorgwerkers. In de structuur is het werk van de 

jeugdzorgwerkers nog sterk hiërarchisch georganiseerd:  

“We hebben een bestuur, dat voogd is over de kinderen. De voogd neemt alle belangrijke besluiten 

over de kinderen. De bevoegdheid daarvoor is gedelegeerd aan de directeur. (…) Hij moet een 

handtekening eronder zetten. De begeleiding is via een mandaat constructie gemandateerd aan de 

regiomanager. De regiomanager besluit hoe een begeleiding ingericht wordt. (…) De 

jeugdbeschermer is uitvoerder van de plannen van aanpak.” (Respondent 8, senior manager bij 

Nidos)  
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Maar volgens deze manager blijft het niet bij een hiërarchische organisatie van het werk in de 

structuur, ook in de praktijk vallen jeugdzorgwerkers vaak terug op hun leidinggevende: 

“Vanuit de richtlijn van de organisatie hebben ze vrij veel te doen met hun leidinggevende. Ook op 

inhoud. Die inhoudelijke sturing moet op een andere manier vorm krijgen. (…) Het is de vraag of 

straks nog wel een leidinggevende een plan van aanpak moet ondertekenen bijvoorbeeld. Daardoor 

kom je veel meer in de wind te staan en dat vinden mensen ook eng.” (Respondent 8, senior 

manager bij Nidos) 

Registratiesystemen 

Alle onderzochte organisaties werken met grotendeels digitale registratiesystemen. Deze 

registratiesystemen worden vaak door de organisatie vormgegeven, maar kunnen ook 

gekoppeld zijn aan een werkmethodiek:  

“Wij moeten in het dossier een competentieanalyse hebben zitten en een probleemanalyse maken. Er 

zijn echt vaststaande lijsten…” Over organisatie brede registratie: “Je moet een hulpverleningsplan 

af hebben. Normaal gezien ook een evaluatieverslag. En we hebben een hulpverleningsplan en een 

eindverslag, wat verplicht is. Daarnaast krijgt het gezin ook nog cliënttevredenheidlijsten. En de 

casemanager krijgt ook nog een lijst. Dus alles wordt getoetst. Heel jouw traject van punt nul tot 

jouw einde wordt volledig geëvalueerd en getoetst. Ieder traject.” (Respondent 18, ambulant 

hulpverlener bij TriviumLindenhof) 

Het management van de organisaties gebruikt de systemen voor een aantal doeleinden. Ten 

eerste legt de organisatie er verantwoording mee af richting de opdrachtgever. Veel 

voorkomend is de term cliënt contacttijd: de financiering van de organisatie is vaak afhankelijk 

van het aantal uren dat hulpverleners daadwerkelijk contact hebben met de cliënten. Die 

contacttijd wordt gemeten in het registratiesysteem. Registratie is ook een middel om het werk 

van de jeugdzorgwerkers te sturen. Methodieken zijn voor een deel in de registratiesystemen 

verwerkt. Zo moeten jeugdbeschermers van Nidos volgens de Delta-methodiek tien keer per jaar 

face-to-face contact met hun jongeren hebben: 

“Ze krijgen een rappel op het moment dat er een fatale termijn verloopt. Ze weten, ‘ik moet nu dit 

gaan doen, want anders gaat er een termijn over wat eigenlijk niet zou kunnen.’” (Respondent 8, 

senior manager bij Nidos) 

Ook is registratie van belang als een cliënt overgedragen moet worden aan een collega of als er 

in groepswerk in diensten wordt gewerkt: 

“Elk gesprekje, elk telefoontje zet ik in het systeem. Dus als er wat gebeurt is dat ook een manier 

waarop ik kan laten zien hoe ik mijn werk heb gedaan. Maar ook wanneer ik bijvoorbeeld op 
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vakantie ben, kunnen collega’s teruglezen wat er is gebeurd, zodat de jongere dat niet kan 

uitspelen.” (Respondent 1, jeugdbeschermer bij Nidos) 

In grote lijnen hebben de registratiesystemen twee functies: enerzijds bieden ze inhoudelijke 

ondersteuning aan jeugdzorgprofessionals, anderzijds worden ze gebruikt als 

verantwoordingsinstrument richting de opdrachtgever of de inspectie (en daarmee de 

samenleving). De jeugdzorgprofessionals zijn dubbelzinnig over de registratiesystemen waar ze 

mee werken. Alle respondenten zien er de waarde van in, als het gaat om zaken als 

verantwoording van hun werk richting de financier, inspectie en samenleving. Maar de 

registraties wringen wel. Ze kosten veel tijd en die tijd gaat af van het werk wat 

jeugdzorgprofessionals het liefste willen doen: het daadwerkelijk hulpverlenen aan hun cliënten.  

Bepalen van de inhoudelijke kaders 

Organisaties bepalen ook voor een deel de inhoudelijke kaders van het werk van 

jeugdzorgprofessionals. Dat doen ze op drie manieren.  

Casuïstiek bespreking en intervisie: De organisaties stellen casuïstiek bespreking verplicht aan 

hun medewerkers. Voor de organisaties zijn deze vormen van collegiaal overleg een manier om 

de kwaliteit van de hulpverlening te borgen. Zo heeft TriviumLindenhof het methodisch 

casuïstiek overleg vastgelegd in de HKZ-norm. Nidos geeft aan dat deze overleggen gebruikt 

wordt om het gebruik van de Delta-methodiek te waarborgen.  

Methodiek en protocollen: Organisaties zetten organisatie brede methodieken in, zoals 

systeemgericht werken, competentiegericht werken en de Delta-methodiek. Zij verplichten hun 

jeugdzorgprofessionals zich in deze methodieken te scholen en deze toe te passen in de 

hulpverlening. Daarnaast stellen organisaties protocollen vast die net als een methodiek een 

kader geven, maar dan in een meer specifieke situatie, bijvoorbeeld bij het vermoeden van 

kindermishandeling.  

Na- en bijscholing: Organisaties bepalen het aanbod van na- en bijscholingen voor hun 

medewerkers. Veel aandacht gaat uit naar het trainen van de organisatie brede methodieken. 

Daarnaast hebben managers vaak nog een klein opleidingsbudget beschikbaar. 

Jeugdzorgprofessionals kunnen daar aanspraak op maken. De grootte van dat budget wordt 

echter vaak als beperkt ervaren.  
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Financiële sturing 

Organisaties werken met een strakke financiële sturing. Het is vaak onmogelijk om extra dingen 

te bekostigen voor jongeren of hun ouders. Daar komt nog eens bij dat de cliënten vaak ook niet 

kapitaalkrachtig zijn:  

“Ten eerste sowieso de ouders, die hebben vaak gewoon weinig geld. De jongeren willen vaak wel 

sporten en dergelijke, maar dat is gewoon niet mogelijk. Daarnaast zijn er natuurlijk heel veel 

ondertoezichtstellingen, daar zit Bureau Jeugdzorg ook op. Daar geld wegtrekken is heel moeilijk. 

Daarnaast worden wij ook redelijk strak gehouden met uitgaven die we doen.” (Respondent 10, 

pedagogisch medewerker bij Zandbergen) 

De financiële sturing wordt bijvoorbeeld vormgegeven door een financiële wegwijzer, waarin 

voor de cliënt staat uitgelegd wat er wel en niet bekostigd wordt door de organisatie: 

“Nidos heeft een financiële wegwijzer. Dus wat betreft financiën is het redelijk gekaderd. En daar 

kun je dan ook op wijzen.” (Respondent 1, jeugdbeschermer bij Nidos) 

Overigens wordt de financiële sturing van organisaties grotendeels bepaald door de financiering 

van de overheid. Organisaties hebben ruimte om eigen keuzes te maken binnen hun budget, 

maar zijn voor de hoogte van hun budget afhankelijk van hun opdrachtgever.   

Bepalen van de case load  

De organisaties bepalen tot slot de case load van de jeugdzorgwerkers. Het management doet dit 

bijvoorbeeld in planningsgesprekken met de jeugdzorgwerkers. De organisaties zijn voor het 

bepalen van de hoogte van de case load op hun beurt weer afhankelijk van hun financier, nu in 

veel gevallen nog de provincie. Enkele jeugdzorgwerkers klagen daarover, omdat ze vinden dat 

door de hoge case load de kwaliteit van hun werk wordt aangetast:  

“Ik vind de case load hoog. Ik vind echt dat je veel cliënten hebt, ik vind dat soms ten koste gaan van 

de kwaliteit. Je werkt altijd gehaast. (…) Cliënten hebben toch vaak de neiging bij de voordeur in een 

keer met een verhaal te komen.” (Respondent 2, jeugdbeschermer bij Nidos) 
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5.2.1 Resultatenoverzicht 

Organisaties oefenen op verschillende manieren druk uit op het werk van de 

jeugdzorgprofessionals en de beslissingen die zij nemen. Die manieren zijn aansturing door het 

management, registratiesystemen, bepalen van de inhoudelijke kaders, financiële sturing en het 

bepalen van de case load. In tabel 1 staat samengevat hoe die manieren over het algemeen van 

toepassing zijn in het werk van jeugdzorgprofessionals. 

Tabel 1: Vormen van druk van de organisatie op het werk van jeugdzorgprofessionals  

Vorm Toepassing 

Aansturing door het 

management 

Jeugdzorgwerkers hebben periodiek gesprekken met hun 

leidinggevende (gedragswetenschapper of andere leidinggevende) 

over hun werk. Daarnaast zijn er ook vaak informele 

contactmomenten. Jeugdzorgwerkers ervaren de aansturing door 

hun leidinggevende vaak niet als strikt. Opvallend genoeg denken 

enkele managers hier anders over: zij vinden juist dat hun 

medewerkers zelfstandiger moeten worden.  

Registratiesystemen Alle jeugdzorgprofessionals werken met registratiesystemen. Die 

zijn vaak door de organisatie opgezet, maar kunnen ook gekoppeld 

zijn aan een werkmethodiek. De registratiesystemen hebben over 

het algemeen twee functies: ze zijn een vorm van verantwoording 

aan de opdrachtgever, de inspectie en de samenleving. Daarnaast 

hebben ze ook een inhoudelijke functie, als er werkmethodieken in 

zijn verwerkt of als er kennis moet worden overgedragen aan 

collega’s. Jeugdzorgprofessionals zijn dubbelzinnig over de 

registratiesystemen: ze zien de waarde er van in, maar vinden de 

registraties ook (te) veel tijd kosten.  

Bepalen van de 

inhoudelijke kaders 

Organisaties bepalen ook deels de inhoudelijke kaders van het werk. 

Ze stellen vormen van casuïstiek bespreking verplicht, werken met 

organisatie brede methodieken, beheren protocollen en bepalen het 

aanbod van na- en bijscholingen.  

Financiële sturing De financiële mogelijkheden in de onderzochte organisaties zijn 

beperkt. Organisaties werken daarom bijvoorbeeld met richtlijnen 

waarin staat hoeveel geld er per cliënt beschikbaar is. Daarbij moet 

worden opgemerkt dat organisaties afhankelijk zijn van de financiële 

middelen die zij ontvangen van hun opdrachtgever.  

Bepalen van de case load Organisaties bepalen op basis van de financiële vergoedingen die zij 

krijgen van hun opdrachtgever de case load van de 

jeugdzorgprofessionals. Sommige jeugdzorgprofessionals ervaren de 

case load als zwaar, waardoor ze vinden dat de kwaliteit van hun 

werk vermindert.  
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5.3 Druk van de cliëntlogica  

In deze paragraaf beantwoord ik de empirische deelvraag “Welke druk oefenen cliënten en de 

maatschappelijke omgeving uit op het werk van jeugdzorgprofessionals en hoe gaan 

jeugdzorgprofessionals met deze druk om?” De cliëntlogica bestaat niet alleen uit ouders en 

kinderen, maar ook uit de bredere maatschappelijke omgeving: media, beleidsmakers en politici.  

De cliënten van de jeugdzorg 

De eerste relevante vraag is, wie de cliënten van de jeugdzorg eigenlijk zijn. Respondenten 

reageren wisselend op deze vraag, afhankelijk van hun functie en organisatie. Respondenten van 

Nidos, die over het algemeen werken met alleenstaande minderjarige asielzoekers, beschouwen 

bijna altijd het kind als hun cliënt. Respondenten van Zandbergen, die bijvoorbeeld werken als 

ouderschapsbemiddelaar, beschouwen naast het kind ook de ouders als hun cliënt.   

In de vrijwillige hulpverlening hebben de cliënten grote invloed op het werk van de 

jeugdzorgprofessional. Hulpverleners zijn namelijk in grote mate afhankelijk van hun 

medewerking. Een ambulant hulpverlener, die werkt als ouderschapsbemiddelaar, zegt 

hierover:  

“Je kunt ouders wel sturen, maar er valt weinig te bemiddelen als er niet iets van een motivatie van 

binnenuit is bij ouders.” (Respondent 9, ambulant hulpverlener bij Zandbergen) 

Tekenend voor de afhankelijkheid van cliënten is een uitspraak van een ambulant hulpverlener 

over de dood van de broertjes Julian en Ruben. Zij zijn vermoedelijk vermoord door hun vader, 

terwijl er jeugdzorg aanwezig was in het gezin:  

“Als ik iemand begeleid die vrijwillig is en ik zeg van ‘oh dat mag jij niet’, kan diegene gewoon zeggen 

‘dat is fijn dat jij dat zegt, maar ik doe het lekker toch’. Dus ik denk dat mensen ook denken dat 

jeugdzorg meer macht heeft dan dat ze werkelijk hebben. Want ze hebben eigenlijk niet zo gek veel 

te vertellen.” (Respondent 18, ambulant hulpverlener bij TriviumLindenhof) 

In andere vormen van jeugdzorg, zoals in de crisisopvang of in woongroepen voor jongeren die 

niet meer thuis kunnen wonen, liggen de verhoudingen anders. De afhankelijkheid van de cliënt 

is daar veel minder:  

“De vrijheden van een jongere, koppelen wij heel gericht aan de fasemethodiek. (…) Je moet bepaalde 

vaardigheden laten zien en dan kun je bepaalde vrijheden krijgen.” (Respondent 17, 

gedragswetenschapper bij TriviumLindenhof) 
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Wensen van cliënt versus veiligheid 

Veel respondenten geven aan dat de wensen van hun cliënten voorop staan. Daar lijkt in de 

onderzochte organisaties veel aandacht voor te zijn:  

“Ik vind dat heel belangrijk wat zij willen. Want het is hun leven.” (Respondent 12, ambulant 

hulpverlener bij Zandbergen) 

Sommige respondenten, zoals deze manager, zijn nog stelliger. De wens van de cliënt moet niet 

alleen voorop staan, de jeugdzorgprofessional moet nadrukkelijk zien te voorkomen dat hij zijn 

eigen normatieve ideeën aan de cliënt oplegt:  

“Ik wil niet horen dat werkers zeggen: ‘het kind is niet gemotiveerd’, want dan hebben wij iets niet 

goed gedaan. Dan hebben wij niet goed geluisterd, dan hebben we onze eigen dingen opgedrongen, 

dan zijn we uitgegaan van onze eigen situatie, die over het algemeen veel rooskleuriger is dan die 

van de cliënt.” (Respondent 16, clustermanager bij TriviumLindenhof) 

Naast de aandacht voor de wensen van cliënten (ouder of kind) is er een andere belangrijke 

waarde in de jeugdzorg: de veiligheid van het kind. Als de veiligheid van een kind in het geding 

is, is ingrijpen tegen de wens van de cliënt namelijk wél geoorloofd. Sommige respondenten 

benaderen de hulpverlening vanuit dat perspectief:  

“De veiligheid van het kind staat altijd voorop. Dus vanuit die positie gaan wij handelen. En dan 

kunnen ouders dingen willen, maar als het niet in het belang van het kind is… Je probeert het 

natuurlijk wel te masseren en zover te krijgen dat ze richting het belang van het kind bewegen.. Dat 

we ze die kant op krijgen.” (Respondent 4, jeugdbeschermer bij Nidos) 

Deze respondent geeft aan hoe hij of zij probeert om te gaan met de spanning tussen het 

honoreren van de wensen van de cliënt enerzijds en de veiligheid van het kind anderzijds:  

“We proberen het meeste te voorkomen door heel alert te zijn op signalen. (…) Welke signalen moet 

je op letten en wat zijn de vervolgstappen? En om transparant en open te blijven naar ouders, naar 

pleegouders en naar kinderen en onderwerpen te bespreken. Hoe ga je om met seksualiteit? Wat zijn 

je normen en waarden? Om dat wel altijd bespreekbaar te maken.” (Respondent 12, ambulant 

hulpverlener bij Zandbergen) 

In de vrijwillige hulp blijft de situatie voor jeugdzorgprofessionals echter lastig. Als cliënten 

willen stoppen moeten ze kunnen stoppen, volgens deze manager, ook al is de 

jeugdzorgprofessional een andere mening toegedaan:  

“Het probleem is soms dat jeugdzorgwerkers vinden dat zij bepalen, ook bij vrijwillige hulp, en ik 

vind het bijzonder frustrerend als ouders zeggen ‘we willen eigenlijk stoppen’ dat zo’n 

jeugdzorgwerker dan hard roept ‘dat kan niet’, ik denkt ‘dat kan donder wel, het is vrijwillige hulp, je 

kunt stoppen op ieder moment.” (Respondent 16, clustermanager bij TriviumLindenhof) 
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Jeugdzorgprofessionals geven overigens aan dat ze beschikken over instrumenten, zoals digitale 

formulieren, waarmee kan worden bepaald of de veiligheid van een kind in gevaar is en 

ingrijpen dus nodig is.   

Druk door media-aandacht voor incidenten in de jeugdzorg 

Na incidenten, zoals de dood van peuter Savanna en zeer recent het overlijden van de broertjes 

Julian en Ruben, is er veel (negatieve) media-aandacht voor de jeugdzorg. Ik heb aan de 

respondenten gevraagd welke invloed deze media-aandacht voor incidenten heeft op hun werk. 

Incidenten leiden volgens hen zowel bij het management als bij jeugdzorgprofessionals 

onderling tot, soms tijdelijke, extra aandacht voor de veiligheid van cliënten. Naar aanleiding van 

het rapport Samson over misbruik in de jeugdzorg, zegt een respondent die werkt als 

pedagogisch medewerker op een groep uit huis geplaatste jongeren:  

“Ik als vrouw zijnde merk dat ik daar minder moeite mee heb als mijn mannelijke collega’s. Die zijn 

al alerter op dingen, bijvoorbeeld bij jongeren naar binnen stappen om te checken of ze echt in bed 

liggen ’s avonds. (…) Je bent er bewust van hoe dingen gaan overkomen op andere mensen. Ik knuffel 

graag mijn jongeren, maar dan is het gek als er een ouder bij staat en zoiets is net naar buiten 

gekomen.” (Respondent 10, pedagogisch medewerker bij Zandbergen) 

De extra aandacht leidt ook tot meer controle op het werk van de jeugdzorgprofessionals, die 

door sommigen slechts tijdelijk wordt gevoeld en door anderen permanent:  

“Ik denk dat de incidenten die het nieuws hebben gehaald zeker een rol gespeeld hebben in die hele 

professionalisering en ook hoe strikt bepaalde dingen nu gehanteerd worden. Als ik kijk naar het 

registratiesysteem, komt dat naar mijn gevoel voort uit de angst om weer een misser te maken.” 

(Respondent 3, jeugdbeschermer bij Nidos) 

Tegelijkertijd zijn respondenten kritisch over het beeld van de jeugdzorg dat door de media 

wordt geschetst. Zij vinden de verwachtingen van de media en de samenleving onrealistisch. De 

jeugdzorg is volgens hen niet in staat alle incidenten te voorkomen:  

“Ik denk zelf, hartstikke leuk, maar veiligheid is gewoon schijnveiligheid. En excessen zullen er altijd 

blijven. Het is wel goed om je werk goed te controleren, te kijken of je het goed doet, maar dat soort 

dingen gaan wij gewoon nooit voorkomen.” (Respondent 9, ambulant hulpverlener bij Zandbergen) 
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Druk van de overheid  

De overheid oefent op verschillende manieren druk uit op het werk van jeugdzorgprofessionals. 

Ze is bij jeugdzorgorganisaties betrokken als opdrachtgever en financier. Dat zijn nu nog de 

provincies in het geval van TriviumLindenhof en Zandbergen Jeugd  & Opvoedhulp en de 

Rijksoverheid in het geval van Nidos. Daarnaast is de overheid ook toezicht houdend orgaan in 

de vorm van de Inspectie Jeugdzorg. De naderende Transitie jeugdzorg waarbij de 

verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg komt te liggen bij gemeenten leidt tot veel onrust in 

organisaties en bij jeugdzorgprofessionals. Daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats gaat 

de Transitie jeugdzorg gepaard met een flinke bezuiniging. Banen en vormen van hulpverlening 

staan daarom onder druk: 

“Je weet nu al dat je in 2015 twintig procent moet gaan bezuinigen, misschien wel dertig. Laten we 

even uitgaan dat een op de drie medewerkers er uit moet. Dat betekent ook iets voor jezelf. (…) Dus 

eigenlijk is het zo dat iedereen pas in 2015 weet of hij nog een baan heeft.” (Respondent 16, 

clustermanager bij TriviumLindenhof) 

Naast de financiële druk, groeit volgens de respondenten ook de invloed van de gemeenten op 

de jeugdzorg door de transitie, omdat zij de rol van opdrachtgever krijgen. Een manager van 

TriviumLindenhof over de transitie en de gevolgen daarvan: 

 “We zijn nu al bezig om wat dingen om te zetten. Dus meer gericht op wat de gemeenten uitspreken 

dat ze nu willen. Er komen natuurlijk wel verkiezingen aan. Straks willen ze misschien wel wat 

anders. (…)  Je moet maar afwachten of je straks voor de producten die je in huis hebt subsidie gaat 

krijgen.” (Respondent 16, clustermanager bij TriviumLindenhof) 

In de interviews met jeugdzorgprofessionals komt de inspectie nauwelijks aan bod. Als de 

inspectie al invloed uitoefent op het werk van jeugdzorgprofessionals dan doet zij dat indirect, 

dus via (het management van) de organisaties. De geïnterviewde managers zien de controle van 

de inspectie echter niet als een groot probleem:  

“Ik ervaar geen druk van het toezicht van de inspectie. Ik heb zoiets van, we doen ons best. We 

hebben 95 procent op orde, dus ik hoef me niet druk te maken.” (Respondent 16, clustermanager bij 

TriviumLindenhof) 
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5.3.1 Resultatenoverzicht 

Naast de organisatie, zijn er nog andere actoren die druk uitoefenen op het werk van 

jeugdzorgprofessionals. Dat zijn ouders en kinderen als de directe cliënten van de 

jeugdzorgprofessionals en op de achtergrond de media en de overheid. In tabel 2 staat een 

overzicht van de druk die de cliëntlogica uitoefent op jeugdzorgprofessionals.  

Tabel 2: Druk van cliënten, media en de overheid op het werk van jeugdzorgprofessionals  

Actor/vorm Toepassing 

Cliënten van de 

jeugdzorg 

Cliënten van de jeugdzorg zijn zowel ouders als hun kinderen, 

afhankelijk van de hulpverleningsvorm. Zeker in de vrijwillige 

vormen van jeugdzorg is de invloed van de cliënten op de 

hulpverlening groot. Zonder hun medewerking kunnen er geen 

resultaten worden geboekt, zeggen de jeugdzorgprofessionals en 

hun managers.  

Wensen van cliënt versus 

veiligheid 

Wensen van cliënten staan heel centraal in de jeugdzorg. Meegaan 

met de wensen van cliënten kan zolang de veiligheid van het kind 

niet in gevaar komt. Respondenten geven niet aan wanneer dat 

precies het geval is.    

Invloed media-aandacht 

voor incidenten in de 

jeugdzorg 

(Incident gedreven) media-aandacht heeft zowel direct invloed op 

de jeugdzorgprofessional als indirect, via bijvoorbeeld extra 

protocollen of registratiesystemen van de organisatie. Respondenten 

zijn verdeeld over de vraag of deze incidenten blijvende impact 

hebben op hun werk. Daarnaast beklagen sommige respondenten 

zich over de verwachtingen die de media hebben van de jeugdzorg. 

Ze menen dat er ten onrechte van jeugdzorg wordt verwacht dat er 

geen incidenten mogen voorkomen. 

Invloed van de overheid De overheid is bij de jeugdzorg betrokken als opdrachtgever, 

financier en als toezichthoudend orgaan. De Transitie jeugdzorg 

veroorzaakt veel onrust in de jeugdzorg. Enerzijds omdat aan de 

Transitie jeugdzorg een grote bezuiniging gekoppeld is en anderzijds 

omdat respondenten verwachten dat de politieke invloed op de 

jeugdzorg zal toenemen. De inspectie lijkt tot slot geen grote invloed 

te hebben op het werk van jeugdzorgprofessionals, in ieder geval 

geen directe invloed.  
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5.4 Leren en weerbaarheid  

In deze paragraaf beantwoord ik de empirische deelvraag “Welke vormen van leren gebruiken 

jeugdzorgprofessionals in hun werk en welke bijdrage leveren deze vormen van leren aan het 

vergroten van hun weerbaarheid?” Uit het theoretisch onderzoek is gebleken dat 

jeugdzorgprofessionals kunnen leren van praktijkervaringen en van wetenschappelijke vormen 

van kennis. Ook bleek uit het theoretisch onderzoek dat in het beste geval deze twee vormen van 

leren met elkaar gecombineerd worden. In de interviews heb ik aan de respondenten gevraagd 

op welke manier jeugdzorgprofessionals leren. In het eerste deel van deze paragraaf wordt het 

leren van wetenschappelijke vormen van kennis behandeld en in het tweede deel het leren van 

praktijkervaringen.   

5.4.1 Leren van wetenschappelijke vormen van kennis  

Jeugdzorgprofessionals leren op verschillende manieren van wetenschappelijke vormen van 

kennis. In eerste instantie volgen ze een Hbo- of wetenschappelijke opleiding. In de 

beroepspraktijk leren ze vervolgens van na- en bijscholingen. Daarnaast leren 

jeugdzorgprofessionals van het gebruik van werkmethodieken en protocollen. Ook zijn de 

jeugdzorgprofessionals gevraagd hoe zij aankijken tegen het leren van richtlijnen, die op dit 

moment worden ontwikkeld in de jeugdzorg. Het eerste deel van deze paragraaf wordt 

afgesloten met een algemeen beeld over hoe jeugdzorgprofessionals aankijken tegen het leren 

van wetenschappelijke vormen van kennis.    

Leren van de beroepsopleiding 

Ik heb de respondenten gevraagd welke kennis uit hun Hbo- of wetenschappelijke opleiding ze 

toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden. De antwoorden op die vraag zijn niet heel 

concreet. Vaak spreken jeugdzorgprofessionals over ‘gesprekstechnieken’ of een bepaalde 

‘houding’. Dat deze antwoorden niet concreter zijn, verklaren respondenten zelf deels door het 

feit dat ze al behoorlijk lang aan het werk zijn. Wat ze geleerd hebben tijdens hun opleiding, is 

onderdeel geworden van het dagelijks handelen:  

“Je hebt je gesprekstechnieken en op een gegeven moment wordt het gewoon een deel van jezelf. Dan 

kan je soms niet meer vertellen welke gesprekstechniek je gebruikt. Maar je gebruikt het wel en 

neemt het compleet op in je systeem.” (Respondent 4, jeugdbeschermer bij Nidos) 

Een tweede verklaring die respondenten geven, is dat de opleidingen die ze gevolgd hebben erg 

breed zijn. Een aantal jeugdzorgwerkers, waarvan twee met een recent afgeronde opleiding, heb 

ik expliciet gevraagd in hoeverre hun opleiding hen voorbereidde op de beroepspraktijk. Uit de 

antwoorden blijkt dat opleidingen studenten weliswaar voorbereiden op werk in de jeugdsector, 



  

   
63 | De weerbare jeugdzorgprofessional! Een andere kijk op professionele autonomie in de jeugdzorg 

  
    

maar dat ze nog onvoldoende handvatten meegeven aan studenten om een specifieke functie in 

de jeugdzorg goed te kunnen uitvoeren. Een van de respondenten zegt hierover:  

“Ik vond de hele SPH om eerlijk te zijn een groot lachertje. (…) Ik vond het zo breed op een gegeven 

moment dat je overal maar iets van leerde, maar je kwam nergens tot een verdieping.” (Respondent 

12, ambulant hulpverlener bij Zandbergen) 

Leren van na- en bijscholingen 

De meeste respondenten geven aan dat ze in hun werk na- en bijscholingen volgen. Het oordeel 

over deze na- en bijscholingen is over het algemeen positief. Jeugdzorgwerkers geven aan dat ze 

wat meer verdiepend zijn dan de Hbo-opleidingen en daarom ook wat meer concrete 

handvatten aan hen meegeven. In sommige gevallen expliciteren na- en bijscholingen 

praktijkervaringen van de jeugdzorgprofessional:  

“Het is veelal een ‘aha’ moment. In die zin dat als zo’n deskundige daar op het podium staat en dan 

benoemt hij zaken en dan herken je dat in die zin van ‘ah, dat heb ik toen toegepast’, niet wetende 

dat het processen zijn die zo’n situatie spelen. Die herkenning is dan wel mooi.” (Respondent 7, 

jeugdbeschermer bij Nidos) 

Leren van methodieken en protocollen 

Alle respondenten geven aan gebruik te maken en te leren van methodieken in hun werk. 

Sommige methodieken zijn vanuit de organisatie geïnitieerd en worden organisatie breed 

ingezet, zoals competentiegericht werken bij TriviumLindenhof en een op maat gemaakte versie 

van de Delta-methodiek bij Nidos. Andere methodieken zijn op een doelgroep gericht en vallen 

in de categorie evidence based treatments. De invloed die de methodiek heeft op het werk van 

de jeugdzorgwerker verschilt van methodiek tot methodiek. De mate van invloed hangt af van 

zowel de organisatie waarin de methodiek wordt toegepast, de specifieke functie van de 

jeugdzorgprofessional als de methodiek zelf. Doelgroepgerichte methodieken hebben de 

grootste invloed op het werk van de jeugdzorgprofessional. Ik heb gesproken met respondenten 

die werken met de methodieken ‘Ouderschap Blijft’ en ‘Families First’. Deze evidence based 

treatments bepalen in hoge mate hoe het hulpverleningsproces er uit ziet. Een respondent die 

werkt met de methodiek ‘Families First’ zegt hierover:  

“Ik doe crisishulpverlening aan huis. (…) Dan start je binnen 24 uur en dan ga je heel methodisch te 

werk. Eerste dag probleemanalyse, tweede dag competentieanalyse, derde dag doelen en dan meteen 

aan de slag. En binnen vier weken sluit je af.” (Respondent 18, ambulant hulpverlener bij 

TriviumLindenhof) 

Bij andere functies in de jeugdzorg, zoals intensieve ambulante gezinsbegeleiding, ontbreekt dit 

soort methodiek (nog). Jeugdzorgwerkers in deze functies beschikken daarom over minder 



  

   
64 | De weerbare jeugdzorgprofessional! Een andere kijk op professionele autonomie in de jeugdzorg 

  
    

kaders in hun werk. Een ambulant hulpverlener, die zowel werkt met de methodiek ‘Ouderschap 

blijft’ als intensieve ambulante gezinsbegeleiding doet, vergelijkt deze functies met elkaar:  

“Ouderschapsbemiddeling, dat is een behoorlijk strakke module, waarbij je mensen volgens fasen 

aan het werk gaat en waar je ook echt een hele duidelijke taak hebt. (…) Binnen intensief ambulant 

is dat eigenlijk helemaal niet. Daar doe je wat de cliënt nodig heeft en dat is altijd weer anders.”  

(Respondent 14, ambulant hulpverlener bij Zandbergen) 

Naast de functie specifieke methodieken, hebben de onderzochte organisaties ook organisatie 

brede methodieken. Die methodieken worden dus gebruikt door alle jeugdzorgwerkers en 

gedragswetenschappers die in de organisatie werkzaam zijn.  Zo is TriviumLindenhof bezig met 

het scholen van het personeel in de methodiek competentiegericht werken. Deze organisatie 

brede methodieken bieden in vergelijking met de doelgroepgerichte methodieken echter minder 

kaders. Dat komt enerzijds omdat de training ervan minder intensief is en anderzijds omdat ze 

organisatie breed worden ingezet en daardoor niet geheel passend zijn op alle doelgroepen 

waarvoor de organisatie werkt.   

“Het is gewoon een basic training, die je gewoon zo bij Bol.com kunt kopen.” (Respondent 16, cluster 

manager bij TriviumLindenhof) 

“Competentiegericht hulpverlenen is de methodiek van de hele organisatie. Daar ook in de training 

die elke nieuwe medewerker krijgt, denk je vooral na ‘hoe gaat dat op mijn groep er uit zien’, dat ziet 

er op een crisisopvang natuurlijk heel anders uit dan in een leefgroep waar iedereen heel lang zit, 

bijvoorbeeld. Maar dat gaat vooral uit van de krachten van cliënten, van het verstevigen van wat 

goed gaat en dat helpen om dat wat niet goed gaat, beter te maken of kleiner te maken.” 

(Respondent 15, gedragswetenschapper bij TriviumLindenhof) 

Naast methodieken werken organisaties ook met protocollen. Net als een methodiek geeft een 

protocol een kader aan waarbinnen de jeugdzorgprofessional beslissingen kan nemen. 

Protocollen onderscheiden zich van methodieken doordat ze van toepassing zijn op meer 

specifieke situaties:   

“Het ziet er gewoon uit als een handleiding van ‘wat moet je doen als’. Er zijn er voor spelen in de 

zandbak, voor als je met de groep gaat zwemmen. Noem een situatie op en er is een protocol voor. 

Wat medewerkers een soort van kader geeft.” (Respondent 15, gedragswetenschapper bij 

TriviumLindenhof) 

De protocollen lijken echter niet prominent aanwezig in het werk van de respondenten, waarbij 

moet worden opgemerkt dat ik er ook niet in alle interviews naar heb gevraagd. Als 

respondenten echter vertellen over protocollen in hun werk, dan bevestigen ze het beeld:   
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Kader: Beroepsverenigingen in de 

jeugdzorg werken samen met het NJi 

aan de ontwikkeling van richtlijnen 

voor de jeugdzorg. Het NJi schrijft 

hierover: “Richtlijnen zijn praktische 

hulpmiddelen voor beroepskrachten bij 

de afwegingen die zij moeten maken in 

hun werk. (Website NJi).” De richtlijnen 

worden gekoppeld aan de beroepscode 

en zijn in de toekomst geldend voor 

iedereen die in de jeugdzorg werkzaam 

is. Bij het niet volgen van een richtlijn 

kan een jeugdzorgprofessional voor het 

tuchtrecht gedaagd worden.  

“Om heel eerlijk te zijn heb ik ze pas laatst in de kast gezet, omdat ik vond dat we protocollen nodig 

hadden. Dus dat was een beetje meer eigen initiatief. Dus daarom denk ik ook niet echt heel veel mee 

wordt gewerkt, ik merk wel dat nu ze uitgeprint zijn, dat ze wel vaker worden geraadpleegd.” 

(Respondent 10, pedagogisch medewerker bij Zandbergen) 

Leren van richtlijnen 

Ik heb de respondenten verteld over de  

richtlijnontwikkeling die op dit moment in de jeugdzorg 

plaatsvindt (voor meer informatie zie het kader). Ik heb 

ook een beeld geschetst van de consequenties van de 

invoering van deze richtlijnen en vervolgens gevraagd 

wat dit volgens hen voor gevolgen heeft voor de kwaliteit 

van hun werk. De meeste respondenten zijn ambivalent 

over de gevolgen van de richtlijnontwikkeling: ze zien 

zowel positieve als negatieve gevolgen. Een positief 

gevolg is dat jeugdzorgprofessionals kunnen leren van 

nieuw beschikbaar gestelde kennis:  

 “Ik denk dat de kwaliteit van werk wel beter zou 

worden. Omdat je dan sowieso je hoeft niet te twijfelen, 

want je hebt de kennis gewoon bij de hand.” 

(Respondent 10, pedagogisch medewerker Zandbergen) 

Toch is er behoorlijk wat weerstand bij de jeugdzorgprofessionals. Zij hebben de angst dat de 

richtlijnen te beklemmend worden. Wat echter opviel was dat, een enkele uitzondering 

daargelaten, geen van de respondenten op de hoogte was van de richtlijnontwikkeling. Ze weten 

nog niet wat hen te wachten staat en vrezen wellicht het onbekende, zoals blijkt uit dit citaat: 

“Als het zoiets gaat worden DSM-5, dat je strakke normen gaat krijgen van ‘zo ziet het er uit’, dan 

denk ik, de praktijk is gewoon anders. Daar geloof ik niet zo erg in.” (Respondent 13, ambulant 

hulpverlener bij Zandbergen) 

Sommige respondenten staan echter ronduit negatief tegenover de richtlijnontwikkeling:  

“Echte strakke richtlijnen van hoe in een bepaalde situatie te handelen vind ik wel eng. Daar zou ik 

niet zo blij mee zijn. (…) De kracht van mijn werk is de flexibiliteit, inspelen op het moment dat zich 

daar een probleem voordoet. Meer flexibel ofzo. Het ene kind met ADHD is het andere niet. Elke 

situatie verschilt en ik zou het niet fijn vinden om heel erg gekaderd te moeten werken. En dus ook 

minder mijn eigen inbreng te kunnen en mogen hebben.” (Respondent 1, jeugdbeschermer bij 

Nidos) 
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Veel respondenten benadrukken net als het bovenstaande citaat de ruimte die ze nodig hebben 

om te kunnen inspelen op de onvoorspelbare praktijken van de jeugdzorg: 

“Ik vind wel dat de professional zelf altijd de afweging zal moeten maken wat hij of zij ervan vindt. 

Er zijn ook tijden geweest dat de richtlijn misschien is geweest dat de aarde plat was, hij bleek toch 

rond te zijn. Je moet toch ruimte blijven houden voor andere inzichten.” (Respondent 5, 

jeugdbeschermer bij Nidos) 

Over de vraag hoe groot de ruimte moet zijn en of richtlijnen die ruimte mede vormgeven of juist 

verkleinen zijn respondenten verdeeld. Een andere respondent denkt dat de richtlijnen haar 

ruimte juist vergroot: 

“Ik denk dat je binnen die kaders dat je daarin heel veel ruimte kunt creëren, juist omdat je kaders 

hebt gemaakt. (...) Ik denk dat het je handvatten kan en gaat bieden. En dat vind ik wel goed.” 

(Respondent 12, ambulant hulpverlener bij Zandbergen) 

Daarnaast zijn er respondenten die verwachten dat de richtlijnen niet veel effect zullen hebben 

op hun werk. Ze werken al met een richtinggevende methodiek of verwachten dat de richtlijnen 

overeenkomen met de kennis die ze nu al hebben:  

“Ik ga er vanuit dat ze die richtlijnen, zeker als ze veel ervaring hebben, sowieso al in hun pakket 

hebben zitten. (…) Het is misschien in veel gevallen een opfris. Zeg maar ‘oh ja, dat is waar ook.’”  

(Respondent 16, clustermanager bij TriviumLindenhof) 

Leren van wetenschappelijke vormen van kennis 

Richtlijnontwikkeling is een manier om te leren van expliciete, gesystematiseerde kennis. Ik heb 

respondenten ook gevraagd wat ze in het algemeen vinden van het leren van gesystematiseerde 

vormen van kennis (hierna overeenkomstig met het theoretisch onderzoek wetenschappelijke 

vormen van kennis genoemd). Een enkele uitzondering daargelaten, komt het beeld dat de 

jeugdzorgprofessionals hiervan hebben overeen met hoe ze aankijken tegen het leren van 

richtlijnen. Ze oordelen gematigd positief, maar de meeste respondenten benadrukken ook de 

beperkingen van het leren van wetenschappelijke vormen van kennis in de jeugdzorg:  

“Het menselijk gedrag laat zich zeker wel in grote lijnen voorspellen, maar het blijft maatwerk. (…) 

Mensen zijn wat dat betreft ook een beetje rare en onvoorspelbare wezens. Dus die ruimte moet er 

blijven om naar de individuele mens en situatie te kijken. (...) Het is hetzelfde als dat je mensen kunt 

leren hoe ze in de kroeg kunnen versieren. Lees je wel eens van die boekjes? (…) Het klinkt allemaal 

heel simpel, maar is het ook simpel? Sommige mensen vinden het heel ingewikkeld, andere mensen 

schudden het zo uit de mauw. Je moet ook iets doen wat bij jou past.” (Respondent 5, 

jeugdbeschermer bij Nidos) 
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De jeugdzorgprofessionals schetsen een beeld van de jeugdzorg, waarin je deels op kennis en 

opleiding kunt terugvallen, maar ook deels op je eigen ervaringen. Jeugdzorgprofessionals 

vinden dat zij de ruimte moeten krijgen om hun handelen deels te kunnen baseren op in de 

praktijk verworven ervaringen. Het is een beroep waar je volgens de respondenten een zeker 

fingerspitzengefühl voor moet hebben: 

“Je kunt heel veel methoden, houdingen of zaken beschrijven (…) Maar het is altijd de combinatie 

tussen degene die het biedt en het gezin waar je mee te maken hebt, die maken dat het werkt. En ik 

vraag me af of je dat nou echt kan standaardiseren. (…) Er is altijd een bepaald kader te geven over 

wat een werker in huis moet hebben, wat is een beetje een attitude van iemand, wat moet je in ieder 

geval kunnen? Wat moet je kunnen zien? Maar ja, daarna is het gewoon… het bos in gaan.” 

(Respondent 14, ambulant hulpverlener bij Zandbergen) 

Het is een manier van werken waar slechts enkele respondenten zich niet in herkennen: 

“Je moet de theorie goed kennen, je moet het vaak doen, daar moet reflecteren op de resultaten en 

daar vervolgens verbeteringen in aanbrengen. Maar wat zijn nou eigenlijk de resultaten van de 

jeugdzorg? Dat weten we niet zo goed. (…) De jeugdzorg heeft nog wel vaak het beeld van we doen 

gewoon ‘een schot hagel’ en we kijken wel hoe het afloopt. Daar is nog een uitdaging.” (Respondent 

8, senior manager bij Nidos) 

“Als ik dat vergelijk, ik ben dus begonnen met families first, (…) toen ben ik een tijdje gewone 

ambulante hulpverlening gaan doen, dat verschil is echt heel groot. Dat is heel vaag. En dat vind ik 

wel, het is veel beter als dat gewoon meer gekaderd zou worden.” (Respondent 18, ambulant 

hulpverlener bij TriviumLindenhof) 

5.4.2 Leren van praktijkervaringen  

Tegenover het leren van wetenschappelijke vormen van kennis, staat het leren van 

praktijkervaringen. Jeugdzorgprofessionals leren op twee manieren van de praktijkervaringen 

die zij hebben opgedaan. In de eerste plaats worden praktijkervaringen op de werkvloer op een 

informele manier aan elkaar overgedragen. Daarnaast zijn casuïstiek bespreking en intervisie 

twee formele momenten waarop praktijkervaringen in organisaties met elkaar worden gedeeld. 

Leren van intervisie en casuïstiek bespreking 

De onderzochte organisaties geven het leren van praktijkervaringen vorm door het organiseren 

van casuïstiek bespreking en intervisie. De eerste vorm, waarin werksituaties worden 

besproken, komt in het werk van alle respondenten voor. De tweede vorm, waarin de nadruk ligt 

op de jeugdzorgwerker in de werksituatie en niet op de werksituatie zelf, komt minder vaak 

voor. Alle respondenten oordelen positief over deze formele overlegmomenten. Ze verhogen 
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volgens hen de kwaliteit van het werk. Een respondent beschrijft het verschil tussen intervisie 

en casuïstiek bespreking:  

“Het is tweeledig. Er zijn de methodische casuïstiek besprekingen, die zijn meer gericht op handelen 

met je pupil en de intervisie-kant. En dat is meer van, waarom doe ik dat wat ik doe. (…) Intervisie is 

meer voor mijzelf, voor je ontwikkeling, hoe je overkomt op je pupillen en hoe je hier meer mensen 

kunt stimuleren.” (Respondent 6, jeugdbeschermer bij Nidos) 

Het uitwisselen van praktijkervaringen met collega’s leidt tot een betere kwaliteit van 

hulpverlening, omdat collega professionals de jeugdzorgprofessional kunnen helpen aan nieuwe 

en betere inzichten, die hij vervolgens kan toepassen in werksituaties:   

“Ik denk dat het heel belangrijk is dat je in zaken afgewogen handelt. Dat je niet handelt puur op zo 

ben ik het gewend. (…) Naar mijn gevoel levert het bijna altijd meerwaarde op om te overleggen.” 

(Respondent 3, jeugdbeschermer bij Nidos) 

De aandacht voor vormen van casuïstiek bespreking en intervisie lijkt te zijn toegenomen door 

het professionaliseringsproject. Volgens sommige respondenten dreigden casuïstiek bespreking 

en intervisie in het verleden nog wel eens te verdwijnen als gevolg van de hoge werkdruk. 

Daarnaast geven respondenten aan dat het belangrijk is bepaalde methodiek in de casuïstiek 

bespreking en intervisie te verweven:  

“Het kan nog veel gestructureerder, in die zin dat je met een bepaald format zou moeten werken. (…) 

Het is echt nog af en toe te willekeurig en het levert te weinig op.” (Respondent 17, 

gedragswetenschapper bij TriviumLindenhof) 

Een ander belangrijk punt is de ‘veiligheid’ van de casuïstiek bespreking en intervisie. 

Jeugdzorgprofessionals willen deze vormen van leren het liefste doen zonder dat hun 

leidinggevende erbij is. De aanwezigheid van een leidinggevende leidt tot angst en dat 

vermindert de kwaliteit van de intervisie: 

“Wat ik heel belangrijk vind, is dat er veiligheid is. Dat je het mag hebben over je persoonlijke gevoel, 

je onzekerheid, je kwetsbaarheden, zonder dat er aan gedacht wordt dat je je werk niet goed doet.” 

(Respondent 12, ambulant hulpverlener bij Zandbergen) 

Leren van praktijkervaringen  

Het leren van praktijkervaringen speelt een grote rol in het werk van de jeugdzorgprofessionals. 

Onder het leren van praktijkervaringen vallen zowel alle formele als informele momenten 

waarop jeugdzorgprofessionals praktijkervaringen met elkaar uitwisselen. In nagenoeg alle 

interviews komt het aspect leren van praktijkervaringen terug:  
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 “Je handelt heel erg praktisch. Je levert zoveel mogelijk maatwerk. Je kunt tot op zekere hoogte 

terugvallen op ervaringen, maar toch het is altijd toch weer maatwerk. Omdat je dat maatwerk 

levert, is in principe geen enkele situatie gelijk, want bij de ene jongere kun je heel erg streng zijn en 

bij de andere jongere heb je een totaal andere houding. Je probeert zoveel maatwerk te leveren en 

functioneel te zijn in alle situaties. In elke individuele situatie.” (Respondent 7, jeugdbeschermer bij 

Nidos) 

Respondenten geven aan dat het leren van praktijkervaringen een wezenlijk onderdeel is van 

het werk in de jeugdzorg, maar dat de praktijkervaringen tegelijkertijd moeilijk te expliciteren 

zijn:   

“Maar in de basis denk ik, ben ik er ook van overtuigd dat als je in dit werk zit, dan moet je bepaalde 

eigenschappen hebben, die je hebt, en die kun je wel voor een deel aanleren, maar voor een deel ook 

niet.” (Respondent 9, ambulant hulpverlener bij Zandbergen) 

Praktijkervaringen kunnen ook van collega’s afkomstig zijn. Alle respondenten geven aan veel 

gebruik te maken van het leren van ervaringen van hun collega’s. Vaak gaat het dan om situaties 

waarin een jeugdzorgwerker of gedragswetenschapper er zelf niet uitkomt en dus 

ondersteuning zoekt bij collega’s, zoals uit het hieronder staande citaat blijkt. Ervaringen van 

collega’s kunnen ook gebruikt worden als een bevestiging voor een voorgenomen beslissing, 

zeker als er geen methodiek of richtlijn is om een beslissing mee te onderbouwen: 

“Eigenlijk gebeurt dat vaak als dingen niet lekker lopen. Dat er iets gebeurd is waar je zelf over 

twijfelt. Dat je het even niet weet. Dat je dan een collega gedragswetenschapper, maar  het gebeurt 

ook wel vaak dat ik gewoon met mijn manager bel. Om het in ieder geval te delen en te vragen of zij 

daar zelf nog ideeën over heeft.” (Respondent 17, gedragswetenschapper bij TriviumLindenhof) 

Daarnaast menen jeugdzorgwerkers dat de kwaliteit van hun werk gebaat is bij het raadplegen 

van collega’s, vaak onder het mom ‘twee weten meer dan één’:  

“Je hebt zelf een idee, je collega’s hebben misschien vijf andere ideeën en ik kies liever uit vijf ideeën 

dan uit een. Dat schept de mogelijkheden. Ik denk dat je ook je kwaliteit verbetert. Hoe meer inzicht, 

(…) hoe beter maakwerk je kunt leveren.” (Respondent 6, jeugdbeschermer bij Nidos) 

Enkele respondenten benoemen tot slot twee nadelen die aan het leren van praktijkervaringen 

zitten. Een respondent geeft aan dat het risico groot is dat de praktijkervaringen uit de 

organisatie verdwijnen als (ervaren) jeugdzorgprofessionals de organisatie verlaten:   

“Als je kijkt naar Nidos, hoeveel kennis er de afgelopen jaren verloren is gegaan door mensen die er 

uit zijn gegaan met heel veel expertise. Waar niets is mee gebeurd uiteindelijk. Denk ik, nou… ik weet 

het niet, ik denk wel dat je daar wat mee kan.” (Respondent 2, jeugdbeschermer bij Nidos) 
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Naast het risico op verlies van de praktijkervaringen, is er ook een respondent die twijfelt aan de 

kwaliteit van het leren van praktijkervaringen:  

“Wij zijn ongelofelijk discutabel. Ik kan een oplossing voor iets bedenken, drie collega’s kunnen voor 

dezelfde zaak ook een oplossing bedenken. Ook al zal die er anders uit zien, het zou alle vier goed 

kunnen zijn. Dat maakt het wel heel lastig. Hoe ga je dat dan toetsen? Wat is dan goed en wat is niet 

goed?” (Respondent 6, jeugdbeschermer bij Nidos) 
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5.4.3 Resultatenoverzicht 

Jeugdzorgprofessionals leren op verschillende manieren. Globaal is er een onderscheid tussen 

het leren van wetenschappelijke vormen van kennis en het leren van praktijkervaringen.  

Tabel 3: Leren van jeugdzorgprofessionals  

Leervorm Toepassing 

Leren van de 

beroepsopleiding 

Jeugdzorgprofessionals vinden het moeilijk om aan te geven wat ze van hun 

beroepsopleiding toepassen in de beroepspraktijk. Een eerste verklaring is 

dat de kennis uit de opleiding deel geworden is van de dagelijkse routines 

van de professional, maar respondenten geven ook aan de opleidingen (te) 

breed zijn en dus niet voldoende voorbereiden op de specifieke functie die 

de jeugdzorgprofessional in de beroepspraktijk uitoefent.  

Leren van na- en 

bijscholingen  

De meeste jeugdzorgprofessionals volgen regelmatig na- en bijscholingen. 

Zij oordelen er positief over. Ze zijn vaak wat meer verdiepend de 

beroepsopleiding en geven daarom ook wat meer concrete handvatten mee 

aan de jeugdzorgprofessional.  

Leren van methodieken 

en protocollen 

Alle jeugdzorgprofessionals werken met (en leren van) methodieken, maar 

de invloed die de methodiek heeft op het werk van de 

jeugdzorgprofessional, verschilt van methodiek tot methodiek. 

Doelgroepgerichte methodieken (evidence based treatments) hebben de 

grootste invloed op het werk van de jeugdzorgprofessional. Protocollen 

lijken geen grote rol te spelen in het werk van de jeugdzorgprofessional.  

Leren van richtlijnen  De meeste jeugdzorgprofessionals zijn ambivalent over de gevolgen van de 

richtlijnontwikkeling: ze zien zowel positieve als negatieve gevolgen. Een 

positief gevolg is dat jeugdzorgprofessionals kunnen leren van nieuw 

beschikbaar gestelde kennis. Toch is er ook behoorlijk wat weerstand bij de 

jeugdzorgprofessionals. Veel respondenten benadrukken de ruimte die ze 

nodig hebben om te kunnen inspelen op de onvoorspelbare praktijken die 

ze tijdens hun werk tegenkomen.  

Leren van 

wetenschappelijke 

vormen van kennis 

De jeugdzorgprofessionals schetsen een beeld van de jeugdzorg, waarin je 

deels kunt leren van wetenschappelijke vormen van kennis, maar ook deels 

moet terugvallen op (je eigen) praktijkervaringen. Jeugdzorgprofessionals 

vinden vaak ook dat ze de ruimte moeten krijgen om hun handelen deels te 

kunnen baseren op in de praktijk verworven ervaringen. 

Leren van intervisie en 

casuïstiek bespreking 

Het uitwisselen van praktijkervaringen met collega’s tijdens intervisie of 

casuïstiek bespreking leidt tot een betere kwaliteit van jeugdzorg, stellen de 

respondenten, omdat collega-professionals de jeugdzorgprofessional 

kunnen helpen aan nieuwe en betere inzichten, die hij vervolgens kan 

toepassen in werksituaties.  

Leren van 

praktijkervaringen 

Jeugdzorgprofessionals leren graag van praktijkervaringen. Praktijk-

ervaringen van collega’s kunnen de beslissing van de jeugdzorgprofessional 

bevestigen of hem voorzien van nieuwe inzichten. Toch zijn er ook enkele 

respondenten die nadelen zien in het leren van praktijkervaringen: 

praktijkervaringen kunnen verdwijnen uit de organisatie als mensen de 

organisatie verlaten en bovendien wordt er in een enkel geval getwijfeld 

aan de kwaliteit van de ervaringskennis.  
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5.5 Resultatenoverzicht 

In het resultatenoverzicht staan de antwoorden op de drie empirische deelvragen samengevat.  

5.5.1 Druk van de organisatielogica 

Organisaties oefenen op verschillende manieren druk uit op het werk van 

jeugdzorgprofessionals. Managers sturen jeugdzorgprofessionals aan via case load gesprekken 

en tijdens informele contactmomenten. De meeste jeugdzorgwerkers vinden echter dat zij erg 

zelfstandig werken. Enkele managers zijn het daar niet mee eens: zij vinden juist dat 

jeugdzorgwerkers nog te vaak ondersteuning vragen van het management van de organisatie. 

Organisaties verplichten jeugdzorgprofessionals te werken met registratiesystemen. Met deze 

systemen wordt verantwoording afgelegd aan de inspectie, de opdrachtgever en de samenleving. 

Ook zijn werkmethodieken verweven in de registratiesystemen. Jeugdzorgprofessionals 

oordelen ambivalent over dergelijke systemen. Alle respondenten zien er de waarde van in, als 

het gaat om zaken als verantwoording van hun werk richting de opdrachtgever, inspectie en 

samenleving. Maar de registraties wringen wel. Ze kosten veel tijd, waardoor er minder tijd aan 

cliënten kan worden besteed. Naast de registratiesystemen, bepalen organisaties ook 

inhoudelijke kaders van het werk. Ze bepalen de inzet van organisatie brede methodieken, 

beheren protocollen en bepalen het aanbod van na- en bijscholingen. Ook zijn de organisaties 

sturend in de financiële uitgaven die jeugdzorgprofessionals voor hun cliënten kunnen doen en 

bepalen zij hun case load.  

5.5.2 Druk van de cliëntlogica 

Ook cliënten oefenen, samen met de media, de overheid en de samenleving op de achtergrond, 

op verschillende manieren druk uit op het werk van jeugdzorgprofessionals. De druk van 

cliënten is zeker in de vrijwillige hulpverleningsvormen groot. Zonder de medewerking van 

cliënten kunnen er geen resultaten geboekt worden, zeggen de respondenten. De 

jeugdzorgprofessional werkt daarom aan de doelen die cliënt zelf heeft gesteld. Ingaan tegen de 

wensen van cliënten is pas geoorloofd als de veiligheid van een kind in gevaar is, maar het is niet 

zo duidelijk wanneer dat het geval is. Media-aandacht voor incidenten in de jeugdzorg zorgt ook 

voor druk op het werk, omdat incidenten kunnen leiden tot nieuwe protocollen of 

registratieverplichtingen. Respondenten zijn echter verdeeld over de vraag of incidenten en de 

media-aandacht daarvoor een blijvende impact hebben op hun werk. Tot slot oefent de overheid 

invloed uit op het werk in de jeugdzorg. De verwachting is dat die invloed zal toenemen door de 

Transitie jeugdzorg. Ook de bezuinigingen als gevolg van de Transitie jeugdzorg zorgen voor 

spanning onder de medewerkers en managers van de onderzochte organisaties.  
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5.5.3 Leren en weerbaarheid   

Jeugdzorgprofessionals leren op verschillende manieren. Globaal is er een onderscheid te maken 

tussen het leren van wetenschappelijke vormen van kennis en het leren van praktijkervaringen. 

Leren van wetenschappelijke vormen van kennis gebeurt tijdens de beroepsopleiding en na- en 

bijscholingen, door het gebruiken van methodieken en toepassen van protocollen en in de 

toekomst door het werken met richtlijnen. De geïnterviewde jeugdzorgprofessionals schetsen 

een beeld van de jeugdzorg, waarin je deels kunt leren van wetenschappelijke vormen van 

kennis, maar ook deels moet terugvallen op praktijkervaringen van jezelf of van collega-

professionals. Volgens de meeste respondenten zijn iedere situatie en iedere cliënt namelijk 

uniek. Jeugdzorgprofessionals vinden daarom vaak dat ze de ruimte moeten krijgen om hun 

handelen deels te kunnen baseren op in de praktijk verworven ervaringen. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat respondenten erg positief staan tegenover het leren van praktijkervaringen. 

Het leren van praktijkervaringen gebeurt op informele overlegmomenten tussen 

jeugdzorgprofessionals, maar ook tijdens intervisie en casuïstiek besprekingen. Het uitwisselen 

van praktijkervaringen met collega’s tijdens intervisie of casuïstiek bespreking leidt tot een 

betere kwaliteit van jeugdzorg, stellen de respondenten, omdat collega-professionals de 

jeugdzorgprofessional kunnen helpen aan nieuwe en betere inzichten, die hij vervolgens kan 

toepassen in werksituaties. Enkele respondenten zien ook nadelen aan het leren van 

praktijkervaringen: praktijkervaringen kunnen verdwijnen uit de organisatie als mensen die de 

ervaring hebben opgedaan, de organisatie verlaten en bovendien wordt er in een enkel geval 

getwijfeld aan de kwaliteit van de praktijkervaringen. 
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6. Analyse van de resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de drie empirische deelvragen uit het 

resultatenhoofdstuk geanalyseerd. Eerst zijn er verwachtingen geformuleerd op basis van het 

theoretisch onderzoek. Deze verwachtingen worden vervolgens vergeleken met de resultaten van 

het empirisch onderzoek.   

6.1 Druk van de organisatielogica 

In de eerste paragraaf analyseer ik de resultaten van de empirische deelvraag “Welke druk 

oefenen organisaties uit op het werk van jeugdzorgprofessionals en hoe gaan 

jeugdzorgprofessionals met deze druk om?” 

6.1.1 Verwachtingen  

Op basis van het theoretisch onderzoek verwacht ik dat organisaties vooral druk uitoefenen op 

jeugdzorgprofessionals in de vorm van rule pressure. Door het verschil tussen de vraag naar 

jeugdzorg en de beschikbare middelen, zijn organisaties gedwongen efficiënter te werken en dat 

ook aan te tonen. De opkomst van New Public Management heeft geleid tot bureaucratische 

registratiesystemen. Ook kunnen organisaties zorgen voor vocational pressure: door de inzet van 

bepaalde werkmethodieken bepalen ze voor een deel hoe het professioneel handelen er uit moet 

zien. Jeugdzorgprofessionals kunnen op verschillende manieren reageren op deze druk, maar op 

basis van het theoretisch onderzoek is verwachting dat ze de druk zullen accepteren en binnen 

hun mogelijkheden zullen proberen ‘het beste ervan te maken’. Deze reactie wordt in de 

literatuur coping genoemd.  

6.2.1 Analyse 

Uit de resultaten blijkt dat organisaties op twee manieren druk uitoefenen op het werk van 

jeugdzorgprofessionals. Ze oefenen druk uit op bedrijfsmatige en inhoudelijke aspecten van het 

werk. Bij de druk op bedrijfsmatige aspecten van het werk is er sprake van rule pressure. 

Jeugdzorgprofessionals moeten veel dingen in hun werk registreren, zoals de cliënt contacttijd. 

Daarmee leggen organisaties verantwoording af over het geleverde werk aan hun 

opdrachtgever. Daarnaast hebben organisaties financiële uitgaven van jeugdzorgprofessionals 

sterk gereguleerd en bepalen ze de case load van hun werknemers. Daarbij moet worden 

opgemerkt dat organisaties deze kaders maar tot op een bepaalde hoogte zelf kunnen bepalen. 

De organisaties zijn op hun beurt afhankelijk van hun opdrachtgever: de overheid. 

Jeugdzorgprofessionals ervaren de zwaarte van de rule pressure wisselend. De meesten hebben 

begrip voor de registraties. Ze begrijpen dat ze hun werkzaamheden moeten verantwoorden en 

zijn er in sommige gevallen zelfs uitgesproken voorstander van. Toch wringen de registraties 
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ook, omdat de tijd die aan cliënten kan worden besteed er door wordt ingeperkt. Daarnaast 

wordt de werkdruk door een aantal jeugdzorgprofessionals als te hoog ervaren. 

Jeugdzorgprofessionals reageren op rule pressure over het algemeen door middel van coping. Ze 

accepteren dat de omstandigheden in hun werk zo zijn en proberen er zo goed mogelijk mee om 

te gaan. Slechts in enkele gevallen wordt er binnen de organisatie met het management 

meegedacht om de registratiedruk te verminderen. Deze reactie is te typeren als networking.  

Organisaties oefenen ook druk uit op inhoudelijke aspecten van het werk van 

jeugdzorgprofessionals. Er vinden periodiek, vaak maandelijks, gesprekken plaats over de case 

load van de jeugdzorgprofessionals met een leidinggevende. Ook worden ingrijpende 

beslissingen, zoals het voortijdig stoppen van de hulpverlening, altijd teruggekoppeld aan het 

management van de organisatie. Jeugdzorgprofessionals vinden dat hun leidinggevende niet 

dominant aanwezig is hun werk. Zij ervaren veel ruimte om zelfstandig beslissingen te nemen in 

hun werk. Een opvallende bevinding is dat er enkele managers zijn die het tegenovergestelde 

vinden: zij vinden dat hun jeugdzorgprofessionals zelfstandiger moeten worden. Ze zijn van 

mening dat jeugdzorgprofessionals nog bij te veel beslissingen steun zoeken bij het management 

van de organisatie.  

Naast de inhoudelijke aansturing hebben de organisaties ook invloed op de inhoudelijke kaders 

van het werk door het bepalen van het aanbod van na- en bijscholing en door de inzet van 

werkmethodieken. Daarbij moet worden opgemerkt dat leidinggevenden, die deze inhoudelijke 

kaders bepalen, vaak afkomstig zijn uit het werkveld van de jeugdzorg. Door het bepalen van de 

inhoudelijke kaders is er ook sprake van vocational pressure: organisaties verplichten 

jeugdzorgprofessionals bijvoorbeeld te werken met bepaalde evidence based methodieken. 

Jeugdzorgprofessionals lijken zich daar echter niet druk om te maken. Tot slot valt op dat ook de 

meeste registraties zowel een bedrijfsmatige ook een inhoudelijke component hebben. 

Registraties zijn vaak gekoppeld aan een bepaalde werkmethodiek of worden gebruikt om 

informatie over cliënten over te dragen aan collega’s.  
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6.2 Druk van de cliëntlogica  

In de tweede paragraaf analyseer ik de resultaten van de empirische deelvraag “Welke druk 

oefenen cliënten en de maatschappelijke omgeving uit op het werk van jeugdzorgprofessionals 

en hoe gaan jeugdzorgprofessionals met deze druk om?” 

6.2.1 Verwachtingen 

Op basis van de theorie verwacht ik dat de cliëntlogica druk uitoefent op jeugdzorgprofessionals 

in de vorm van societal en vocational pressure en mogelijk ook door de toegenomen invloed van 

de lokale politiek als gevolg van de democratische belofte van New Public Management. 

Daarnaast leiden tegenstrijdige verwachtingen van de jeugdzorgprofessional binnen de 

cliëntlogica tot druk. Societal pressure wordt uitgeoefend door cliënten, die beter opgeleid zijn 

en hoge verwachtingen hebben van professionals. Ze willen als semi-experts meer te zeggen 

hebben over het hulpverleningsproces. Ook de media spelen een rol in societal pressure door de 

voortdurende zoektocht naar fouten van professionals. Vocational pressure bestaat uit ideeën 

over goed handelen van professionals. Deze ideeën zijn niet langer alleen afkomstig van de 

beroepsgroep, maar ook van andere partijen, zoals de media. Ik verwacht vocational pressure in 

dit onderzoek vooral aan te treffen in de vorm van vergaande harmonisering van werkprocessen 

en het creëren van superspecialisten, waardoor samenwerking tussen professionals bemoeilijkt 

wordt. Naast societal en vocational pressure heeft de democratische belofte van New Public 

Management in de welzijnssector geleid tot een groei van de verantwoording naar en invloed 

van de lokale politiek. Het is de vraag in hoeverre hetzelfde geldt voor de jeugdzorg. Tot slot 

leiden tegenstrijdige verwachtingen van jeugdzorgprofessionals tot druk. De samenleving wil 

graag efficiënte en goedkope jeugdzorg, terwijl cliënten de best mogelijke zorg van de 

jeugdzorgprofessional verwachten. Net als bij de druk van de organisatielogica, is de 

verwachting dat jeugdzorgprofessionals de druk zullen accepteren en binnen hun 

mogelijkheden zullen proberen ‘het beste ervan te maken’.   

6.2.2 Analyse  

Societal pressure is duidelijk aanwezig in de onderzochte organisaties. Cliënten hebben, zeker in 

de vrijwillige vormen van jeugdhulpverlening, grote invloed op het hulpverleningsproces. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat jeugdzorgprofessionals in de meeste gevallen zowel de  

ouders van (jongere) kinderen als de kinderen zelf zien als hun cliënten. De stem van ouders en 

kinderen wordt door de jeugdzorgprofessionals echter niet als druk ervaren. 

Jeugdzorgprofessionals vinden het normaal en zelfs belangrijk dat zij werken met de doelen en 

de wensen van hun cliënten. Het opleggen van eigen waarden door de professional wordt als 

niet wenselijk en niet effectief beschouwd. Jeugdzorgprofessionals komen voor een dilemma te 
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staan op het moment dat zij denken dat de veiligheid van een kind in gevaar is. Dan kunnen zij 

namelijk niet langer meegaan met de wensen en eisen van ouders en kinderen. Zij geven aan te 

proberen dit dilemma op te lossen door bijvoorbeeld transparant te blijven communiceren met 

hun cliënten. Maar een duidelijke grens tussen het meegaan met de wensen van cliënten 

enerzijds en het ingrijpen om de veiligheid van een kind te waarborgen anderzijds, lijkt er niet te 

zijn. Societal pressure is ook aanwezig in de vorm van media-aandacht voor incidenten. 

Respondenten beklagen zich over het beeldvorming van de jeugdzorg in de media. Zij stellen dat 

van de jeugdzorg ten onrechte wordt verwacht dat ze alle incidenten kan voorkomen. Media-

aandacht voor incidenten heeft ook invloed op het werk van jeugdzorgprofessionals. Die invloed 

bestaat niet alleen uit het instellen van extra registraties, het verandert bijvoorbeeld ook de 

omgang tussen hulpverleners en kinderen. De respondenten zijn echter verdeeld over de impact 

van dergelijke incidenten op de langere termijn.  

Vocational pressure wordt door de respondenten niet in hoge mate ervaren. Zelfs de 

jeugdzorgprofessionals die werken met evidence based treatments, van wie de werkprocessen 

het sterkst geharmoniseerd zijn, voelen zich bepaald geen technicus die ‘afvinklijstjes afwerkt’. 

Ondanks dat hun werk meer gestuurd is door de methodiek, ervaren zij nog steeds voldoende 

ruimte om passende hulp te bieden aan hun cliënten. Vocational pressure wordt wel gevoeld op 

een andere manier, namelijk in de samenwerking met andere professionals. Vooral 

samenwerking met professionals van andere organisaties wordt in sommige gevallen als 

problematisch ervaren. Professionals van andere hulpverleningsorganisaties hebben een andere 

insteek en helpen bijvoorbeeld wel de ouders, maar niet de kinderen.   

De groei van de invloed van de lokale politiek door de democratische belofte van New Public 

Management is in de jeugdzorg tot op heden niet merkbaar. Respondenten verwachten echter 

dat de invloed van de overheid flink zal toenemen als gevolg van de Transitie jeugdzorg.  Na de 

Transitie jeugdzorg zijn niet langer de provincies, maar de gemeenten eindverantwoordelijk 

voor de jeugdzorg. Deze stelselwijziging levert veel spanning op onder de respondenten. Ze 

ervaren veel onzekerheid, omdat de Transitie ook betekent dat er flink bezuinigd gaat worden 

op de jeugdzorg. De organisaties weten niet zeker of de hulpvormen die zij nu aanbieden straks 

nog worden ingekocht door gemeenten. Het management van de onderzochte organisaties richt 

zich daarom nu al tot (de wethouders van) de gemeenten waarin zij actief is. Professionals 

draaien mee in proefprojecten die mede zijn geïnitieerd door de gemeenten. Respondenten 

verwachten dat gemeenten straks meer te zeggen krijgen over hoe de jeugdzorg er uit moet zien. 

Nidos ervaart als landelijk opererende organisatie minder druk van de Transitie jeugdzorg. Wel 

ervaren zij druk van de landelijke politiek om bijvoorbeeld informatie over Alleenstaande 

Minderjarige Asielzoekers uit te wisselen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst.  
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De reactie van jeugdzorgprofessionals op de verschillende vormen van druk van de cliëntlogica 

is over het algemeen te typeren als coping. Jeugdzorgprofessionals accepteren dat cliënten een 

grote rol hebben in het hulpverleningsproces. Ze zien het zelfs als iets positiefs. 

Jeugdzorgprofessionals ervaren spanning door de Transitie jeugdzorg, maar ondergaan deze 

spanning in veel gevallen zonder dat zij zelf in actie komen. In sommige gevallen denken 

jeugdzorgprofessionals mee met het management van hun organisatie. Het management zelf is 

al druk bezig met het bepalen van strategieën om in te spelen op de Transitie. Deze reacties zijn 

te typeren als networking.  

6.3 Leren en weerbaarheid  

In de derde paragraaf analyseer ik de resultaten van de empirische deelvraag “Welke vormen 

van leren gebruiken jeugdzorgprofessionals in hun werk en welke bijdrage leveren deze vormen 

van leren aan het vergroten van hun weerbaarheid?”  

6.3.1 Verwachtingen 

In het ideale geval leren jeugdzorgprofessionals van een combinatie van wetenschappelijke 

kennis en praktijkervaringen. Aan het leren van slechts één van de twee typen kennis zitten 

namelijk risico’s. Door het leren van enkel praktijkervaringen vermindert de aandacht voor het 

leren van kennis van buiten de organisatie. Daarnaast is de kwaliteit van praktijkervaringen niet 

altijd voldoende en kan het ook leiden tot slechts een bevestiging van de hulpeloosheid en 

blikvernauwing. Het leren van wetenschappelijke kennis kan het leren van praktijkkennis wel 

ondersteunen, maar niet vervangen. Wetenschappelijke kennis werkt overtuigend voor cliënten, 

maar heeft tegelijkertijd  meer afstand tot de beroepspraktijk en daardoor bestaat het risico dat 

de kennis niet landt in het hoofd van de professional. Om het leren van (expliciete) 

wetenschappelijke kennis en (impliciete) praktijkervaringen met elkaar te combineren, heeft 

Nonaka een leercyclus ontwikkeld. De vier bewegingen van de leercyclus combineren expliciete 

en impliciete vormen van kennis telkens op een andere manier. De vier stappen van de 

leercyclus zijn socialisatie (praktijkervaringen overdragen), externalisatie (praktijkervaringen 

expliciteren), combinatie (combineren van geëxpliciteerde praktijkervaringen met bestaande 

kennis) en internalisatie (wetenschappelijke kennis omzetten in praktijkervaringen). In het 

ideale geval worden de vier stappen van de leercyclus in het werk van de jeugdzorgprofessionals 

steeds opnieuw doorlopen. Op basis van het theoretisch onderzoek verwacht ik dat de 

jeugdzorgprofessionals de voorkeur geven aan het leren van praktijkervaringen. Deze 

praktijkervaringen staan namelijk dichterbij de beroepspraktijk.  
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6.3.2 Analyse 

Jeugdzorgprofessionals leren op verschillende manieren van wetenschappelijke vormen van  

kennis. Bij het leren van deze kennis is er sprake van de leerbeweging internalisatie: bestaande 

expliciete kennis wordt overgedragen aan de jeugdzorgprofessional. Deze kennis wordt na 

verloop van tijd onderdeel van zijn dagelijks handelen, zoals duidelijk blijkt uit een van de 

antwoorden van een jeugdzorgprofessional op de vraag welke kennis van haar beroepsopleiding 

ze toepast in haar werk (“Je hebt je gesprekstechnieken en op een gegeven moment wordt het 

gewoon een deel van jezelf”- respondent 4). Jeugdzorgprofessionals hebben geen moeite met de 

huidige manieren waarop ze van wetenschappelijke kennis leren. Na- en bijscholingen, 

methodieken en protocollen worden zonder uitzondering positief gewaardeerd. Meer sceptisch 

zijn de jeugdzorgprofessionals als gaat om nieuwe manieren om te leren van wetenschappelijke 

kennis. Veel respondenten zijn bang dat de nieuwe wetenschappelijke kennis, waaronder de 

richtlijnontwikkeling, te ver weg staat van de beroepspraktijk en dat er in de toekomst geen 

ruimte meer zal zijn om anders te handelen dan de voorgeschreven wetenschappelijke kennis. 

De wetenschappelijke kennis en het leren daarvan zou jeugdzorgprofessionals in die situatie 

niet helpen en alleen maar in de weg zitten.  

Jeugdzorgprofessionals leren – zoals de verwachting was – graag van praktijkervaringen. Bij het 

leren van praktijkervaringen is er sprake van de leerbewegingen socialisatie en externalisatie. 

Als ervaringen op de werkvloer uitgewisseld worden, wordt impliciete persoonsgebonden 

kennis overdragen aan een andere jeugdzorgprofessional (socialisatie). Tijdens intervisie en 

casuïstiek bespreking wordt de impliciete kennis geëxpliciteerd. Praktijkervaringen kunnen dan 

kritisch bekeken worden en worden gedeeld als ze van goede kwaliteit zijn.  

Hoewel er in de jeugdzorg zowel geleerd wordt van wetenschappelijke kennis als van 

praktijkervaringen, lijkt het erop dat de wisselwerking tussen deze twee manieren van leren nog 

ontbreekt. De derde leerbeweging van de leercyclus, combinatie, heb ik namelijk niet vaak 

aangetroffen in de onderzochte organisaties. Het ontbreken van de leerbeweging combinatie is 

een gemiste kans, omdat juist deze leerbeweging de verbinding kan leggen tussen het leren 

wetenschappelijke kennis en het leren van praktijkervaringen. In de leerbeweging combinatie 

wordt expliciete kennis, bijvoorbeeld van een casuïstiek bespreking, gecombineerd met andere 

expliciete kennis, bijvoorbeeld resultaten van een wetenschappelijk onderzoek. Het combineren 

van deze vormen van kennis leidt tot nieuwe kennis. Het combineren van deze twee vormen van 

kennis is een leerproces voor de betrokken jeugdzorgprofessionals. Bovendien kunnen door de 

leerbeweging combinatie inzichten uit de praktijk hun weg naar boven vinden. Zo kan er 

evidence based practice ontstaan als tegenhanger van practice based evidence. 

Jeugdzorgprofessionals ontwikkelen zich van reflective practitioners tot scientist practioners.  
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Het leren van wetenschappelijke kennis en het leren van praktijkervaringen lijken op dit 

moment nog twee gescheiden werelden in de jeugdzorg. Omdat deze vormen van leren 

nauwelijks met elkaar in aanraking komen, houdt de jeugdzorg de nadelen van beide vormen 

van leren in stand: het leren van wetenschappelijke kennis is niet favoriet bij 

jeugdzorgprofessionals, die de kennis te ver weg vinden staan van de praktijksituaties die ze 

elke dag tegenkomen. Als gevolg daarvan blijven waardevolle inzichten uit de wetenschap 

onbenut in de praktijk. Het leren van praktijkervaringen doen de jeugdzorgprofessionals graag, 

maar het nadeel van het leren van deze praktijkervaringen is dat ze relatief weinig bijdragen aan 

(versterking van) hun weerbaarheid. Praktijkervaringen alleen geven de jeugdzorgprofessionals 

niet genoeg zelfvertrouwen om weerbaar te zijn tegenover hun veeleisende en mondige cliënten. 

Om dat zelfvertrouwen en hun weerbaarheid te vergroten is leren van wetenschappelijke kennis 

weer belangrijk. De oplossingsrichting voor dit probleem is het meer gebruiken van de 

leerbeweging met de toepasselijke naam combinatie.  
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7. Conclusie  

In dit hoofdstuk wordt eerst een samenvatting gegeven van het theoretisch en empirisch onderzoek. 

Daarna volgen de conclusie en een aantal aanbevelingen aan de jeugdzorg en de onderzochte 

organisaties. Na de aanbevelingen worden er nog enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

gedaan. Tot slot wordt in dit hoofdstuk een andere kijk op professionele autonomie in de jeugdzorg 

gegeven. De vraagstelling van dit onderzoek is:    

Hoe gaan jeugdzorgprofessionals om met druk op hun werk en welke leerprocessen dragen bij aan 

het vergroten van hun weerbaarheid? 

7.1 Resultaten theoretisch onderzoek 

Het theoretische gedeelte van dit onderzoek is opgebouwd aan de hand van een zogenaamd 

kernmodel. Het kernmodel bestaat uit de drie variabelen druk, weerbaarheid en leren. Druk op 

professionals is de onafhankelijke variabele van dit onderzoek. Deze druk beïnvloedt de 

afhankelijke variabele van dit onderzoek; de weerbaarheid van jeugdzorgprofessionals. Van de 

variabele leren veronderstel ik dat hij iets doet met de relatie tussen druk en weerbaarheid: 

naarmate bepaalde leerprocessen beter en vaker worden toegepast, zal de weerbaarheid van 

jeugdzorgprofessionals tegenover de druk toenemen. Vergroting van de weerbaarheid van 

jeugdzorgprofessionals levert een bijdrage aan een betere kwaliteit van jeugdzorg.  

7.1.1 Druk op professionals 

In dit onderzoek wordt het onderscheid gemaakt tussen klassieke en moderne professionals. 

Moderne professionals hebben, anders dan klassieke professionals, te maken met (mondige) 

cliënten, organisaties en een samenleving die veel van professionals verwachten en eisen. 

Verschillende coördinatiemechanismen van werk (professionele logica, organisatielogica en 

cliëntlogica) zijn als gevolg daarvan door elkaar heen gaan lopen. Druk op moderne 

professionals is voornamelijk afkomstig van de nieuwe logica’s in het werk van de professional: 

de cliënt- en organisatielogica. Cliënten zijn mondig en stellen hoge eisen, terwijl media 

voortdurend op zoek zijn naar fouten van professionals. Daarnaast is er strijd over wat goed 

handelen van professionals is en leiden aanhoudende bezuinigen ertoe dat organisaties 

professionals dwingen om zo efficiënt mogelijk te werken. Deze druk werkt bovendien vaak 

tegenstrijdig. Terwijl we als cliënt van een professional verwachten dat we de beste zorg krijgen, 

verwachten we als burger vooral efficiënte en goedkope dienstverlening. Deze tegenstrijdige 

verwachtingen leiden ertoe dat de professional het nooit goed kan doen: de professional staat 

voortdurend onder druk (Boutellier, 2012; Freidson, 2001; Hupe & Van der Krogt, 2012; 

Noordegraaf, 2007; Schilder, 2013; Tonkens et al., 2012). 
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7.1.2 Weerbaarheid van professionals 

Professionals kunnen op verschillende manieren reageren op druk. Grofweg zijn er drie reacties 

te onderscheiden. Professionals kunnen niets doen en proberen ‘het beste ervan te maken’, ze 

kunnen actief worden in netwerken of overgaan tot actie. Kijkend naar professionals in het 

sociale domein, dan valt op dat professionals daar vaak kiezen voor de eerste reactie. Sociale 

professionals zijn over het algemeen minder goed georganiseerd dan andere professionals en ze 

zijn loyaal aan hun organisatie en cliënten. Bovendien is de kennis waarop zij hun beslissingen 

moeten baseren erg onzeker. Dat maakt sociale professionals kwetsbaar ten opzichte van 

mondige cliënten en veeleisende organisaties (Hupe & Van der Krogt, 2012; Schilder, 2013; 

Tonkens, 2003).).  

7.1.3 Leren van professionals 

Om te kunnen omgaan met de druk die wordt uitgeoefend, zijn weerbare professionals nodig. 

Leren is een manier om de weerbaarheid van professionals te vergroten. Door het leren wint het 

professionele oordeel aan kwaliteit en als gevolg daarvan zal ook het zelfvertrouwen van de 

professional toenemen. Professionals worden weerbaarder ten opzichte van hun omgeving. 

Leren kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Leren kan door praktijkervaringen 

met elkaar uit te wisselen, maar ook door te leren van wetenschappelijke inzichten. Tussen het 

leren van praktijkervaringen en wetenschappelijke kennis zit een spanning. De beste manier om 

met deze spanning om te gaan, is door deze manieren van leren met elkaar te verbinden (Berger 

& Kleine, 2013; Gradener & Spierts, 2006; Nonaka, 2007; Schilder, 2013). 

7.2 Resultaten empirisch onderzoek 

Voor het empirisch onderzoek heb ik achttien respondenten gesproken uit drie 

jeugdzorgorganisaties over de druk die jeugdzorgprofessionals ervaren in hun werk, hoe zij met 

druk omgaan en op welke manier zij leren in hun werk. De meeste respondenten werken als 

jeugdzorgwerkers of gedragswetenschapper. Enkele respondenten zijn manager.  

7.2.1 Druk van de organisatielogica 

Organisaties oefenen op verschillende manieren druk uit op het werk van 

jeugdzorgprofessionals. Managers sturen jeugdzorgprofessionals aan via case load gesprekken 

en tijdens informele contactmomenten. De meeste jeugdzorgwerkers vinden echter dat zij erg 

zelfstandig werken. Enkele managers zijn het daar niet mee eens: zij vinden juist dat 

jeugdzorgwerkers nog te vaak ondersteuning vragen van het management van de organisatie. 

Organisaties verplichten jeugdzorgprofessionals te werken met registratiesystemen. Met deze 

systemen wordt verantwoording afgelegd aan de inspectie, de opdrachtgever en de samenleving. 

Ook zijn werkmethodieken verweven in de registratiesystemen. Jeugdzorgprofessionals 
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oordelen ambivalent over dergelijke systemen. Alle respondenten zien de waarde ervan in, als 

het gaat om zaken als verantwoording van hun werk richting de opdrachtgever, inspectie en 

samenleving. Maar de registraties wringen wel. Ze kosten veel tijd, waardoor er minder tijd aan 

cliënten kan worden besteed. Naast de registratiesystemen, bepalen organisaties ook 

inhoudelijke kaders van het werk. Ze zetten organisatie brede methodieken in, beheren 

protocollen en bepalen het aanbod van na- en bijscholingen. Ook zijn de organisaties sturend in 

de financiële uitgaven die jeugdzorgprofessionals voor hun cliënten kunnen doen en bepalen zij 

hun case load.  

7.2.1 Druk van de cliëntlogica 

Ook cliënten oefenen, samen met de media, de overheid en de samenleving op de achtergrond, 

op verschillende manieren druk uit op het werk van jeugdzorgprofessionals. De druk van 

cliënten is zeker in de vrijwillige hulpverleningsvormen groot. Maar druk van cliënten wordt 

nauwelijks gevoeld. Zonder de medewerking van cliënten kunnen er geen resultaten geboekt 

worden, zeggen de respondenten. De jeugdzorgprofessional werkt daarom aan de doelen die 

cliënt zelf heeft gesteld. Ingaan tegen de wensen van cliënten is pas geoorloofd als de veiligheid 

van een kind in gevaar is, maar het is niet zo duidelijk wanneer dat het geval is. Media-aandacht 

voor incidenten in de jeugdzorg zorgt ook voor druk op het werk, omdat incidenten kunnen 

leiden tot nieuwe protocollen of registratieverplichtingen.  

7.2.2 Leren en weerbaarheid  

Jeugdzorgprofessionals leren op verschillende manieren. Globaal is er een onderscheid te maken 

tussen het leren van wetenschappelijke vormen van kennis en het leren van praktijkervaringen. 

Leren van wetenschappelijke vormen van kennis gebeurt tijdens de beroepsopleiding en na- en 

bijscholingen, door het gebruiken van methodieken en toepassen van protocollen en in de 

toekomst door te werken met richtlijnen. De geïnterviewde jeugdzorgprofessionals schetsen een 

beeld van de jeugdzorg, waarin je deels kunt leren van wetenschappelijke vormen van kennis, 

maar ook deels moet terugvallen op praktijkervaringen van jezelf of van collega-professionals. 

Volgens de meeste respondenten zijn namelijk iedere situatie en iedere cliënt uniek. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat respondenten erg positief staan tegenover het leren van 

praktijkervaringen. Het leren van praktijkervaringen gebeurt op informele overlegmomenten 

tussen jeugdzorgprofessionals, maar ook tijdens intervisie en casuïstiek besprekingen. Het 

uitwisselen van praktijkervaringen met collega’s tijdens intervisie of casuïstiek besprekingen 

leidt tot een betere kwaliteit van jeugdzorg, stellen de respondenten, omdat collega-

professionals de jeugdzorgprofessional kunnen helpen aan nieuwe en betere inzichten, die hij 

vervolgens kan toepassen in werksituaties.  
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7.3 Beantwoording vraagstelling 

Jeugdzorgprofessionals in de onderzochte organisaties ervaren verschillende vormen van druk. 

Organisaties vragen van jeugdzorgprofessionals om van alles te registreren. Hoewel deze 

registraties jeugdzorgprofessionals veel tijd kosten, vinden zij de registraties in veel gevallen 

wel waardevol. De meeste jeugdzorgprofessionals begrijpen dat ze hun werkzaamheden moeten 

verantwoorden. Ook zijn de registraties in sommige gevallen onderdeel van een werkmethodiek. 

De registraties hebben dan een inhoudelijke functie. Naast de registraties en invloed op 

bedrijfsmatige aspecten van het werk, hebben organisaties ook invloed op veel inhoudelijke 

aspecten van het werk. Het management van de onderzochte organisaties stuurt 

jeugdzorgwerkers aan tijdens (in)formele overlegmomenten. Ondanks die aansturing ervaren 

jeugdzorgprofessionals veel ruimte om in hun werk zelfstandig beslissingen te nemen. 

Opvallend is de bevinding dat niet alle managers dat met de jeugdzorgwerkers eens zijn: er zijn 

managers die vinden dat jeugdzorgprofessionals nog te snel steun zoeken bij het management.  

De druk van de organisatie wordt niet vaak als belemmerend ervaren, want 

jeugdzorgprofessionals ervaren ruimte om zelfstandig beslissingen in hun werk te nemen. 

Jeugdzorgprofessionals vinden registraties soms vervelend, maar vaak wel noodzakelijk. 

 

Naast de organisatielogica, oefent ook de cliëntlogica - bestaande uit cliënten, media, overheid 

en samenleving - druk uit op het werk van jeugdzorgprofessionals. Vooral in vrijwillige 

hulpverleningsvormen hebben de cliënten van jeugdzorgprofessionals veel invloed op het 

hulpverleningsproces. Die invloed is echter niet erg volgens de respondenten. Hulpverlening is 

volgens hen pas effectief als de doelen en de wensen van hun cliënten centraal staan. Pas als de 

veiligheid van een kind in gevaar is, vinden zij ingrijpen tegen de wensen van hun cliënten 

geoorloofd. Maar wanneer het veilig opgroeien van een kind precies in het geding is, kunnen 

respondenten vaak niet goed duidelijk maken. Media-aandacht voor incidenten leidt tot druk, 

maar respondenten zijn het niet eens over de lange termijn gevolgen van dergelijke incidenten 

op het werk van jeugdzorgprofessionals. Wel hekelen zij de in hun ogen onrealistisch hoge 

verwachtingen van de jeugdzorg die in de media worden uitgesproken. Tot slot verwachten 

jeugdzorgprofessionals en hun managers dat de invloed van de overheid op het werk van 

jeugdzorgprofessionals zal toenemen als gevolg van de Transitie jeugdzorg. Gemeenten zullen in 

de toekomst meer dan de provincies nu hun stempel op de jeugdzorg drukken, verwachten zij.  

De druk van de media en de overheid is lastig, maar speelt slechts een rol op de achtergrond. De 

druk van cliënten wordt nauwelijks gevoeld. Voor effectieve hulp is het inspelen op wensen en eisen 

van cliënten juist erg belangrijk, stellen de jeugdzorgprofessionals.  
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Uit dit onderzoek blijkt dat de reactie van jeugdzorgprofessionals op de verschillende vormen 

van druk over het algemeen te typeren is als coping. Jeugdzorgprofessionals staan niet op de 

barricade om de druk te verminderen. Ook netwerken ze niet veel om iets aan de druk te doen. 

Jeugdzorgprofessionals accepteren hun werkomstandigheden en proberen ‘het beste ervan te 

maken’. Het is een reactie die ook bij andere professionals uit het sociale domein, zoals 

maatschappelijk werkers, veel voorkomt (Schilder, 2013, p. 15). De druk van de cliënt- en 

organisatielogica leidt in de door mij onderzochte organisaties dan ook niet tot onwerkbare 

situaties. Jeugdzorgprofessionals zijn over het algemeen zelfs zeer tevreden met hun 

werkomstandigheden. Toch is er geen reden om tevreden achterover te leunen. De uitdagingen 

waar de jeugdzorgprofessionals en hun organisaties voor staan, zullen de komende jaren flink 

toenemen. De Transitie jeugdzorg zorgt voor onzekerheid. Kortingen op het budget zullen leiden 

tot het verlies van banen. En ook het kwaliteitsvraagstuk is er nog. De kritiek op de kwaliteit van 

de jeugdzorg blijft aanhouden (Rouvoet, 2009 en Van Yperen, 2012, p. 67). Er wordt een 

interventiefuik zichtbaar: voor de jeugdzorg geldt in de komende jaren dat er betere prestaties 

moeten worden geleverd met minder middelen.   

Bovendien kom ik tot de conclusie dat de reactie van jeugdzorgprofessionals op de druk van 

cliënten, wellicht veroorzaakt door de huidige zelfredzaamheidideologie – het versterken van de 

eigen kracht van cliënten - iets te modern is (Boutellier, 2012, p. 240-250). Alle moderne 

professionals hebben te maken met mondige cliënten - en natuurlijk moet er naar hun wensen 

geluisterd worden - maar jeugdzorgprofessionals en hun managers zetten de wensen en eisen 

van hun cliënten in veel gevallen wel heel erg centraal. De cliëntlogica lijkt de professionele 

logica in sommige gevallen bijna te vervangen. Jeugdzorg wordt in dat geval ‘u vraagt, wij 

draaien’. Deze ontwikkeling doet geen recht aan de complexe opvoedingsvraagstukken waar 

ouders en kinderen in de jeugdzorg mee te maken hebben. En het doet zeker geen recht aan 

crisissituaties, waarin de veiligheid van een kind in gevaar is. Jeugdzorgprofessionals zijn er in 

de eerste plaats om ervoor te zorgen dat kinderen veilig en onbekommerd kunnen opgroeien 

(website Jeugdzorg Nederland, 2013). Verbondenheid moet daarom niet doorslaan in 

afhankelijkheid, schreef ik al in het inleidende hoofdstuk van dit onderzoek. Schilder 

waarschuwde in haar promotieonderzoek ook al voor professionals die ‘met alle winden 

meewaaien’. Daarom zal met name de weerbaarheid van jeugdzorgprofessionals ten opzichte 

van hun cliënten vergroot moeten worden. In sommige gevallen geldt dat ook voor de 

weerbaarheid van de professional ten opzichte van zijn manager. Een weerbare professional 

heeft voldoende kennis en vertrouwen om, eventueel na overleg met collega-professionals, 

beslissingen te nemen in zijn werk. Daarvoor is geen bevestiging van een manager nodig.  
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Een moderne (jeugdzorg)professional luistert naar de wensen van zijn cliënten, maar voor de 

jeugdzorgprofessional staat een hoger doel, het veilig en onbekommerd  opgroeien van een kind, 

op de eerste plaats. Als de situatie er om vraagt, gaat de professional daarom in tegen wat 

mondige cliënten van hem vragen. Die beslissing durft de professional te nemen zonder 

bevestiging van zijn manager. Dit maakt de jeugdzorgprofessional tot een weerbare professional.  

 

Leren is een van de manieren om de weerbaarheid van jeugdzorgprofessionals te vergroten. In 

het theoretisch onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat het leren van wetenschappelijke 

vormen van kennis en het leren van praktijkervaringen tijdens het leren met elkaar 

gecombineerd moeten worden. Het gebruik van meer wetenschappelijke kennis in de jeugdzorg 

werkt overtuigend voor cliënten, media, politiek en samenleving en zou de weerbaarheid van 

jeugdzorgprofessionals kunnen vergroten, maar de praktijk van de jeugdzorg is weerbarstig. 

Iedere cliënt is uniek, zeggen jeugdzorgprofessionals vaak. Zij leren daarom liever van hun 

praktijkervaringen en laten wetenschappelijke inzichten nog wel eens links liggen. Met deze 

omstandigheid zal rekening moeten worden gehouden bij de verdere professionalisering in de 

jeugdzorg. Het enkel leren van praktijkervaringen is echter ook niet voldoende. 

Praktijkervaringen staan niet altijd gelijk aan praktijkkennis (Schilder, 2013, p. 265). Bovendien 

werken praktijkervaringen niet overtuigend voor cliënten en de samenleving. Zij zullen niet snel 

geneigd zijn jeugdzorgprofessionals te vertrouwen die enkel handelen op basis van hun 

ervaringen. Het enkel leren van praktijkervaringen zal dus niet leiden tot het vergroten van de 

weerbaarheid van jeugdzorgprofessionals. Het combineren van het leren van wetenschappelijke 

kennis en praktijkervaringen kan een uitweg bieden. Deze combinatie heeft als voordeel dat ze 

zowel aantrekkelijk is voor jeugdzorgprofessionals als een bijdrage levert aan het vergroten van 

hun weerbaarheid. Het empirisch onderzoek laat weliswaar zien dat er op dit moment al geleerd 

wordt van zowel wetenschappelijke vormen van kennis (na- en bijscholingen, methodieken en 

in de toekomst richtlijnen) als van praktijkervaringen (casuïstiek bespreking en intervisie), 

maar dat de verbinding tussen de twee vormen van leren vaak nog ontbreekt. Dat is een gemiste 

kans. Door het leren van praktijkervaringen en leren van wetenschappelijke vormen van kennis 

met elkaar te combineren, worden de nadelen van beide vormen van leren ondervangen en 

kunnen jeugdzorgprofessionals zich ontwikkelen tot weerbare professionals.  

Leren is belangrijk omdat leren de weerbaarheid van jeugdzorgprofessionals vergroot. Tijdens het 

leren moet – meer dan nu gebeurt - een verbinding worden gelegd tussen het leren van 

praktijkervaringen en het leren van wetenschappelijke vormen van kennis. Deze combinatie is 

aantrekkelijk voor jeugdzorgprofessionals en vergroot tegelijkertijd hun weerbaarheid. Weerbare 

jeugdzorgprofessionals dragen bij aan verbetering van de kwaliteit van jeugdzorg.  
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7.4 Aanbevelingen 

De conclusies van dit onderzoek leiden tot een viertal aanbevelingen aan de onderzochte 

jeugdzorginstellingen, mijn opdrachtgever het Nederlands Jeugdinstituut en de jeugdzorg:  

Aanbeveling 1: Voer een dialoog over de spanning tussen wensen van cliënten en het professionele 

oordeel.  

 

Jeugdzorgprofessionals werken aan het veilig en onbekommerd opgroeien van kinderen 

(website Jeugdzorg Nederland, 2013). Daarnaast zijn in hun werk wensen van cliënten, zowel 

van kinderen als van ouders, erg belangrijk. De jeugdzorgprofessionals leggen daar in dit 

onderzoek veel nadruk op. Organisaties doen dit ook, bijvoorbeeld door cliënttevredenheid te 

meten. In de jeugdsector als geheel is veel aandacht voor het versterken van de eigen kracht van 

cliënten. Tegelijkertijd zijn er in het werk van jeugdzorgprofessionals veel situaties waarin eigen 

kracht van cliënten niet toereikend is en de wensen van cliënten strijdig zijn met de 

professionele waarden van de jeugdzorg: het veilig en onbekommerd opgroeien van het kind. 

Dat is niet alleen het geval in crisissituaties waar het veiligheidsprobleem heel duidelijk 

zichtbaar is. Er bestaat een groot grijs gebied waarin deze spanning voorkomt. Een dialoog over 

deze spanning draagt bij aan de bewustwording van deze spanning en kan een eerste stap zijn in 

de ontwikkeling van de weerbare jeugdzorgprofessional.     

Aanbeveling 2: Investeer in leerprocessen van jeugdzorgprofessionals.  

 

‘Goedkoop is duurkoop’, schreef Kees Bakker, bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut, 

onlangs in een column over de Transitie van het jeugdstelsel. De verplichte beroepsregistratie in 

de jeugdzorg vormt een kader voor verdere professionalisering in de jeugdzorg, vinden ook de 

respondenten van dit onderzoek, maar zonder verdere invulling is het kader slechts een lege 

huls. Leerprocessen kosten tijd en geld, maar ze dragen bij aan de vergroting van weerbaarheid 

van jeugdzorgprofessionals en uiteindelijk aan een betere kwaliteit van jeugdzorg. Alleen 

kwalitatief goede en weerbare jeugdzorgprofessionals zijn in staat om complexe problematiek 

van cliënten in de jeugdzorg op te lossen. Besparen op leerprocessen levert op de korte termijn 

geld op, maar op de lange termijn gaan dergelijke besparingen ten koste van het 

probleemoplossend vermogen van jeugdzorgprofessionals. Als gevolg daarvan zal de vraag naar 

jeugdzorg toenemen en zullen de kosten stijgen. Goedkoop is dan duurkoop geworden.   

Aanbeveling 3: Versterk tijdens het leren van jeugdzorgprofessionals de combinatie tussen het 

leren van wetenschappelijke vormen van kennis en praktijkervaringen. Ontwikkel 

jeugdzorgprofessionals tot scientist practitioners.  
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Uit dit onderzoek blijkt dat jeugdzorgprofessionals nu al leren van praktijkervaringen en van 

wetenschappelijke vormen van kennis. Het lijkt er echter op dat tijdens het leren nog niet vaak 

de verbinding tussen beide vormen van leren wordt gelegd. Dat is een gemiste kans. 

Jeugdzorgprofessionals geven de voorkeur aan het leren van praktijkervaringen, maar deze 

praktijkervaringen hebben als nadeel dat ze niet erg overtuigend zijn voor cliënten en 

samenleving en daarom hun weerbaarheid niet vergroten. Wetenschappelijke vormen van 

kennis zijn wel overtuigend voor cliënten, maar hebben als risico dat ze te ver afstaan van de 

dagelijkse werkpraktijken van jeugdzorgprofessionals. Door vaker wetenschappelijke inzichten 

te integreren in casuïstiek besprekingen en intervisie, kan de verbinding tussen het leren van 

praktijkervaringen en wetenschappelijke kennis worden gelegd. Professionals die op een 

dergelijke manier leren worden ook wel scientist practitioners genoemd. Scientist practitioners 

passen niet alleen wetenschappelijke kennis toe tijdens reflectiemomenten, ze zijn ook bezig 

met het expliciteren en systematiseren van praktijkervaringen  (Berger & Kleine, 2013, p. 10). Zo 

ontstaat tijdens het leren de combinatie tussen het leren van praktijkervaringen en het leren van 

wetenschappelijke vormen van kennis. 

Aanbeveling 4: Zet gedragswetenschappers in om de combinatie tussen het leren van 

wetenschappelijke vormen van kennis en praktijkervaringen tot stand te brengen. 

 

Gedragswetenschappers zijn geschikt om de combinatie tussen het leren van wetenschappelijke 

vormen van kennis en praktijkervaringen tot stand te brengen. Ze zijn werkzaam in de praktijk, 

maar staan in de onderzochte organisaties iets verder af van het primaire werkproces en hebben 

bovendien een wetenschappelijke studie als achtergrond. Gedragswetenschappers kunnen 

daarom fungeren als boundary spanner tussen wetenschap en praktijk.  

7.4.1 Vervolgonderzoek 

Er is vooral vervolgonderzoek nodig naar de variabele leren. In dit onderzoek heeft de meeste 

nadruk gelegen op druk op jeugdzorgprofessionals en hun reactie op deze druk (weerbaarheid). 

Leerprocessen zijn wel tijdens de interviews besproken, maar niet tot in detail. 

Vervolgonderzoek dat zich primair richt op leerprocessen van jeugdzorgprofessionals kan deze 

leemte vullen. Daarnaast kan vervolgonderzoek zich richten op de effecten van leerprocessen op 

de kwaliteit van jeugdzorg. Dit onderzoek hanteert de veronderstelling dat leerprocessen 

bijdragen aan vergroting van de weerbaarheid en dat weerbaarheid bijdraagt aan een betere 

kwaliteit van jeugdzorg. Vervolgonderzoek kan zich richten op het aantonen van de 

veronderstelde verbanden tussen deze theoretische concepten. 
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7.5 Een andere kijk op professionele autonomie in de jeugdzorg 

Dit onderzoek heeft de ondertitel een andere kijk op professionele autonomie in de jeugdzorg. Het 

vergroten van professionele autonomie is één van de drie pijlers van de professionalisering in de 

jeugdzorg. Tijdens deze onderzoeksperiode heb ik een andere kijk ontwikkeld op de vergroting 

van de autonomie van jeugdzorgprofessionals.  

Ik heb ervaren dat er van het begrip professionele autonomie talrijke definities in omloop zijn. 

Ook lijkt er een verschil te zijn tussen de wetenschappelijke definitie en de betekenis die het 

begrip in de jeugdzorgpraktijk heeft gekregen. In de praktijk wordt het begrip professionele 

autonomie vaak gezien als iets van organisatie gebonden ruimte (Hupe & van der Krogt, 2012, p. 

56-59). De autonomie van jeugdzorgprofessionals zou ingeperkt zijn door organisaties en 

managers en de bureaucratische systemen die door hen ontworpen zijn. Dergelijke systemen 

zijn in de jeugdzorg in de afgelopen decennia opgekomen na incidenten, zoals de tragische dood 

van peuter Savanna. Registratiesystemen die oorspronkelijk bedoeld waren om risico’s te 

verminderen en transparantie te bieden, hebben de hulpverlening in de praktijk onpersoonlijk 

en uiteindelijk ook niet effectief gemaakt, is de klacht (Pijnenburg, 2010, p. 3). Dit onderzoek 

toont aan dat de situatie in de praktijk anders is. Jeugdzorgprofessionals moeten nog steeds veel 

registreren, maar die registraties vinden zij zelf vaak noodzakelijk.  

Wetenschappers onderscheiden naast deze organisatie gebonden ruimte nog twee andere 

niveaus van professionele autonomie. Professionals hebben op individueel niveau autonome 

handelingsruimte. Binnen vastgestelde kaders krijgen zij ruimte om hun professioneel handelen 

af te stemmen op hun (unieke) cliënt. Daarnaast heeft een professie (een groep professionals) 

autonomie als zij voor hun professionals zelf de kaders mogen bepalen (Hupe & Van der Krogt, 

2012, p. 56-59). Ik heb ervaren dat de wetenschap en jeugdzorgpraktijk met elkaar botsen als 

het gaat over het begrip professionele autonomie. Vanuit het wetenschappelijke domein van 

Publiek Management gekeken, is het vergroten van professionele autonomie in de jeugdzorg niet 

aan de orde. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat andere partijen 

aanspraak maken op het werk van jeugdzorgprofessionals. Moderne professionals en hun 

professies moeten daarom in verbinding staan met hun omgeving van cliënten, opdrachtgevers, 

media en samenleving en niet streven naar (herstel van) autonomie. Bovendien is het verband 

tussen autonomie en kwaliteit van jeugdzorg nog niet aangetoond. Waarom zou autonomie 

moeten worden vergroot als ze niet leidt tot een betere kwaliteit van jeugdzorg?  

De redenering van de Publiek Management-wetenschappers lijkt een logische. Waarom spreekt 

de jeugdzorg dan nog over het vergroten van professionele autonomie? Nadere bestudering van 

de in de jeugdzorg gehanteerde definitie van het begrip professionele autonomie geeft een 
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antwoord op die vraag. De jeugdzorg wil professionele autonomie vergroten met als doel “een 

professional die naar eigen inzicht kan bepalen welke vorm van hulp of dienstverlening de beste is 

voor jeugdigen en/of ouders (Wilde et al., 2012, p. 6).” Daarna worden een aantal begrenzingen 

van deze professionele autonomie benoemd: het handelen van professionals moet worden 

afgestemd op de wensen en behoeften van een cliënt, de beroepskaders en de andere 

hulpverleners in de zorgketen. Als voorwaarde wordt er bovendien gesteld dat de professional 

voldoende vakbekwaam moet zijn (Dronkers, 2012, p. 1). Aan dit streven is weinig verkeerd. Het 

komt zelfs in grote lijnen overeen met wat ik in dit onderzoek het vergroten van weerbaarheid 

noem, met de kanttekening dat ik vind dat het handelen van professionals niet alleen maar moet 

worden afgestemd op de wensen van de cliënt, maar vooral óók gericht moet zijn op het 

bevorderen van veilig en onbekommerd opgroeien van kinderen (Website Jeugdzorg Nederland, 

2013). De jeugdzorg streeft echter helemaal niet naar een situatie waarin de 

beroepsverenigingen en professionals een monopolie hebben op de inrichting van de jeugdzorg 

en ook niet naar een situatie waarin jeugdzorgprofessionals zonder overleg voor hun cliënten 

bepalen wat goed voor ze is. In de praktijk is eerder het tegenovergestelde waar.  

Ik concludeer dat de jeugdzorg en het wetenschappelijke domein van Publiek Management niet 

zover uit elkaar liggen als het op het eerste gezicht lijkt. Zowel wetenschap als praktijk streeft 

naar een situatie waarin er vakbekwame jeugdzorgprofessionals zijn, die goede jeugdzorg 

bieden, zonder dat zij daarbij te afhankelijk zijn van hun organisatie en cliënten. De jeugdzorg 

noemt dit het vergroten van professionele autonomie en de wetenschap het vergroten van de 

weerbaarheid van professionals. De begrenzingen van de professionele autonomie in de definitie 

die de jeugdzorg gebruikt, doen echter wel de vraag rijzen of de jeugdzorg echt als doel heeft om 

de professionele autonomie van jeugdzorgprofessionals te vergroten. Het begrip weerbaarheid 

lijkt in dit geval meer op zijn plaats.   
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9. Bijlagen 

9.1 Vragenlijsten interviews 

De interviews van dit onderzoek zijn afgenomen aan de hand van een vragenlijst. Voor de 

interviews met jeugdzorgprofessionals (§9.1.1) is een andere vragenlijst gebruikt dan voor de 

interviews met managers (§9.1.2).  

9.1.1 Vragenlijst interviews jeugdzorgprofessionals 

Druk op en weerbaarheid van professionals 

- Algemeen: lengte arbeidsverband bij de organisatie? Aantal uren? Grootte van de 

organisatie? Hoe lang werkzaam in de sector? 

- Wat is de laatste casus waar je aan hebt gewerkt? Of kunt u zich een casus uit het 

afgelopen jaar herinneren die u nog bijstaat? Wat was er aan de hand?  

- Is de casus representatief voor uw werkzaamheden? 

- Wat voor rol speelt kennis een rol bij het nemen van beslissingen in de casus?  Op welke 

manier? 

o Uit de opleiding? 

o Uit het werk: van collega’s of uit het netwerk? 

o Van bijscholingen, cursussen e.d. ?  

o Houd je nieuwe vakliteratuur bij? 

- In hoeverre kunt u handelen op basis van uw professionele inzichten? Vertrouwt u op 

uw professionele inzichten? 

- Wat is in de casus de rol van het netwerk van professionals om je heen bij het nemen van 

beslissingen? 

- Wat voor rol speelt in de casus de wens van uw cliënt? Is er onderscheid tussen het kind 

en de (pleeg)ouders? Wat gebeurt er als de wens van de cliënt in gaat tegen uw oordeel? 

Hoe vaak gebeurt dat? Hoe lost u dat op? 

- Wat is de rol van de omgeving, bijvoorbeeld van de media op uw handelen in de casus 

(denk aan: zaak Savanna of het rapport over misbruik in de jeugdzorg)? Wat is de rol van 

het huidige sentiment in de samenleving en politiek (bezuinigingen in de sociale sector, 

eigen kracht, deprofessionalisering van de thuiszorg e.d.) op uw werk? 

- Op wat voor manier heeft u in de casus te maken met uw leidinggevende en uw 

organisatie? Welke rol spelen zij in de beslissingen die u neemt? Op wat voor manier? 

Wat vindt u daarvan? 

o Verantwoording. Aan wie? Waarom? 
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o Financiële (on)mogelijkheden  

o Protocollen en andere standaarden 

o Registratiesystemen 

- Zijn er ‘bureaucratische rituelen’ die u in uw werk belemmeren? Wat houden die 

belemmeringen in? Kunt u verklaren waarom ze er zijn? Wat is de waarde van 

registratiesystemen? 

- Zou er volgens u iets moeten veranderen in de verhouding tussen uw oordeel, de wens 

van de cliënt en de eisen vanuit de organisatie bij het nemen van beslissingen in uw 

werk? Wat dan? En waarom dan? Waar leidt de verandering toe? 

Leren van professionals  

- Hoe kan uw werk beter?  

- Bent u op de hoogte van richtlijnen ontwikkeling? Wat vindt u van de ontwikkeling en 

inzet van nieuwe kennis, zoals de richtlijnen jeugdzorg? Wat verwacht u daarvan? Waar 

leidt het toe?  

- In hoeverre kan kennis (praktijk/wetenschap) worden gesystematiseerd in uw werk?  

- Hoe staat u tegen de inzet van inter- en supervisie? In hoeverre wordt dat middel al 

ingezet? Waar leidt (meer) inzet daarvan toe?  

- Waar leidt (verplichte) registratie in het beroepsregister, een beroepscode en 

aanverwant tuchtrecht volgens u toe? 

- Wat doet de professionalisering met uw werk? De positie t.o.v. de organisatie? 

- Zijn er andere middelen waarvan u denkt dat ze bijdragen aan het verbeteren van uw 

professionele oordeel? Welke zijn dat en hoe kunnen die middelen worden ingezet? 

9.1.2 Vragenlijst interviews managers 

Druk op en weerbaarheid van professionals  

- In hoeverre speelt kennis een rol bij het nemen van beslissingen door professionals?  

o Aan welke (opleidings)eisen moeten mensen voldoen om als jeugdzorgwerker te 

mogen werken?  

o Hoe is de opleiding en scholing georganiseerd binnen de organisatie?  

o Hoe is de intervisie georganiseerd? Wordt er praktijkkennis gesystematiseerd? 

- In hoeverre speelt de wens van de cliënt een rol bij het nemen van beslissingen door 

professionals?  

- Hoe worden de professionals in de organisatie aangestuurd? Op wat voor manier speelt 

de organisatie een rol in de dagelijkse werkzaamheden van de professionals?  
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- Op wat voor manier worden werkzaamheden van de professionals geregistreerd? Zijn er 

‘bureaucratische rituelen’ die zouden kunnen worden afgeschaft? 

- Maakt de organisatie gebruik van protocollen en standaarden? Hoe zien die eruit? 

- Wat doen de maatschappij en media en incidenten in het bijzonder (zoals Savanna en 

misbruikschandaal) met de organisatie en de professionals? 

- Zou er bij het nemen van beslissingen door professionals iets moeten veranderen in de 

verhouding tussen het oordeel van de professional, de organisatie en de cliënt? Waarom? 

Waar leidt die verandering toe? 

Leren van professionals 

- Hoe kan de kwaliteit van werk worden verbeterd? 

- Leidt richtlijnontwikkeling tot verbetering van de kwaliteit van werk? In hoeverre is het 

mogelijk het werk in richtlijnen te vatten? 

- Leidt de inzet van inter- en supervisie tot een verbetering van het professionele oordeel 

van jeugdzorgprofessionals? En hoe zou dat dan georganiseerd moeten worden? Zou er 

(nog) meer tijd aan moeten worden besteed? 

- Leidt (verplichte) registratie in het beroepsregister, een beroepscode en aanverwant 

tuchtrecht tot een verbetering van de kwaliteit van werk? Op welke manier? 

- Zijn er andere middelen waarvan u denkt dat ze bijdragen aan het verbeteren van uw 

professionele oordeel? Welke zijn dat en hoe kunnen die middelen worden ingezet? 

9.2 Interviewtranscripten 

In verband met de privacy van de respondenten is bijlage 9.2 niet openbaar beschikbaar. 


