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Het debat 
Er wordt veel gesproken over de zorg voor de jeugd. Maar waar begint het allemaal mee? 
Het begint met kinderen die opgroeien en zich ontwikkelen. Het begint met ouders die 
hun kind daarin zo goed en zo kwaad als dat gaat bijstaan. Meestal gaat dat opvoeden en 
opgroeien vanzelf, met vallen en opstaan, soms is daarbij hulp of ondersteuning nodig. 
Ouders en kinderen die een beroep doen op hulp willen dat die past bij hun specifieke 
situatie en dat zij als persoon gezien en gehoord worden, niet als ‘cliënt’. Dat vraagt om hulp 
die dichtbij gezinnen en hun leefwereld wordt aangeboden. Werken in de wijk is daarom een 
speerpunt in landelijk en lokaal beleid. Daarover zijn de partijen die zich bezighouden met 
jeugdhulpverlening het eens. 

Tegelijkertijd is het wijkgericht werken nog volop in ontwikkeling. Hoe geef je dat zo vorm  
dat het daadwerkelijk verschil maakt in de levens van die kinderen en hun ouders?  
Wat past wel en wat past niet in de wijkijn daar grenzen aan? Daarover blijken verschillende 
opvattingen te bestaan. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) startte dit jaar daarom een serie 
gesprekken: een dialoog over de kwaliteit van het wijkgericht werken met het oog op jeugd. 
Algemene inhoudelijke visies, zoals de wens om kinderen gezond, kansrijk en veilig te laten 
opgroeien, blijken in de praktijk te vaag om te kunnen dienen als toetssteen voor het 
handelen. En doelen zoals het versterken van eigen kracht, blijken onderliggende verschillen 
eerder te versluieren dan te verhelderen. Dus wat gaat nou werkelijk helpen om de kwaliteit 
van het wijkgericht werken met het oog op jeugd te verbeteren? Dat is de brandende vraag. 
In het debat daarover buitelen de verschillende stakeholders over elkaar heen. En voor ze het 
weten staan ze tegenover elkaar, in plaats van schouder aan schouder.

Opbrengst van de dialoog
In dit document maakt het NJi een tussenbalans op: lessen, ervaringen en reflecties die 
we hebben gedestilleerd uit dat enigszins diffuse proces. Voor mensen die betrokken zijn 
geweest brengt het, hopelijk, herkenning. Maar het zal ook nog veel vragen oproepen.  
En dat geldt waarschijnlijk zeker voor mensen die niet betrokken waren bij de gesprekken. 
Het is namelijk een ingewikkelde materie waarin proces en inhoud, of beter nog verschillende 
processen en inhouden, door elkaar heen lopen. 

Voor het NJi is het, als kennisinstituut, belangrijk iets van helderheid te scheppen, te snappen 
waarom het debat zo ingewikkeld is (en ten dele ook zal blijven). Dat inzicht willen we delen 
om te stimuleren dat de dialoog landelijk, regionaal en lokaal wordt voortgezet. Wij hopen  
dat dit document alle betrokkenen daarvoor handvatten biedt en we zien het als onze taak 
om daar vanuit kennis aan bij te dragen. 

In dit stuk zetten we op een rij: 
 – Een reflectie op het proces: de verschillende logica’s (of discoursen) in het debat over 

jeugdhulp en kwaliteit in de wijk, ieder met een eigen perspectief, ideaal en legitimiteit. 
Welke onderscheiden we en hoe herken je ze?

 – Een reflectie op de inhoud: uit alle gesprekken tezamen pakken we vier thema’s met 
betrekking tot jeugdhulp en kwaliteit in de wijk die veel discussie opriepen.

 – Een aanzet tot de formulering van een doeleinde dat verbindend in plaats van 
verhullend is: waar gaat het uiteindelijk om in de zorg voor kinderen en jongeren?

Dialoog over kwaliteit in de wijk 
opbrengsten tot nu toe 



3

Complexiteit in vraagstukken en referentiekaders
De verschillende partners delen een diepgaand verlangen om het goede te doen als het  
gaat om de zorg voor jeugd. En ze erkennen de urgentie dat het beter moet. Maar als het  
op handelen en samenwerken aankomt staan andere zaken dat soms in de weg.  
Die kunnen gaan om geld of posities. Of om beleidsopvattingen of beroepsnormen die soms 
met elkaar conflicteren. Of om knelpunten die in weerwil van alle ambities in de praktijk, in 
het gewone leven, nu eenmaal bestaan. 
Vanuit de verschillende perspectieven ziet men andere dingen, zijn andere dingen belangrijk 
en worden zaken anders beoordeeld. Ben je directeur van een lokale wijkteamorganisatie, 
dan zie je bijvoorbeeld de groei die je wijkteams hebben doorgemaakt. Ben je directeur van 
Veilig Thuis, dan zie je dat je mensen hun zaken nog niet overal goed kunnen overdragen. 
Gaat het dan goed of slecht?

Door de diversiteit en complexiteit zijn zaken nooit in een eenduidige visie, taal of aanpak 
te vangen. Alle betrokkenen kennen de behoefte om dat, ieder op zijn manier, toch te doen. 
Bijvoorbeeld:
• gemeenten en ministeries zoeken antwoorden in beleid, regels en inrichting; 
• professionals doen dat in richtlijnen en protocollen, en elke beroepsgroep benadert  

een aspect weer vanuit een eigen referentiekader;
• ouders en kinderen zoeken rechten voor hun vragen, die zeer uiteenlopen, en vragen om 

een specifiek, passend antwoord;
• zorginstellingen hebben baat bij continuïteit en efficiency en vragen ruimte om aan  

kwaliteit te kunnen werken;
• kennisinstituten zoeken wetenschappelijke kaders om te kunnen duiden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Praten in generieke termen, waarin alle perspectieven en belangen vervat moeten zijn, 
levert eerder verwarring op dan verheldering. Er is niet één verhaal. Er zijn meerdere 
deelvraagstukken en meerdere perspectieven, belangen en posities. Die zijn allemaal 
relevant. Maar dat maakt het ook ingewikkeld. We zijn er bovendien nog niet uit wat ieders  
rol en verantwoordelijkheid zou moeten zijn. Dat maakt het lastig om elkaar ergens op  
aan te spreken. 

Professor Andries Baart heeft ons geholpen de gevoerde gesprekken te ordenen naar wat 
hij ‘de diverse discoursen’ noemt. Hij heeft in de gespreksverslagen gezocht naar de taal die 
gebruikt is en een bepaalde logica uitdrukt en die geordend in een voorlopig schema, een 
eerste ruwe schets. Dit schema komt uit zijn presentatie ‘Een goed recept voor gebakken 
peren’ op een werkconferentie op 14 juni 2019, waarin hij het proces van de dialoog van zijn 
reflecties heeft voorzien. We hebben oorspronkelijke iets gewijzigd. 
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Complexiteit in vraagstukken 
en referentiekaders 2/3

pedagogisch discours
interventionistisch  

discours
professionaliteits- 

discours
marktdiscours

vraagstuk zorg en recht kind organisatie  
van voorziening

problemen oplossen aanbod verkopen

uitgangspunt jeugdige voorziening hulp/zorg positie

legitimatie affiniteit efficiëntie,  
rechtmatigheid effectiviteit keuzemogelijkheid

ideaal groeien & bloeien sluitend systeem maakbaarheid ‘survival of the fittest,’ 
vrijheid

bottomline onveiligheid onbetaalbaarheid onbekwaamheid overbodigheid

belang voorop gezin overheid(sbeleid) beroepsgroep continuïteit

vakgebied filosofie,  
opvoedkunde organisatiekunde leren, opleiden bedrijfskunde

bedreiging te idealistisch te complex te eenzijdig te concurrerend

kwaliteit goed leven,  
ontplooiing

toegankelijkheid,
gelijkheid expertise beschikbaarheid
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Het schema kan helpen om te doorzien binnen welk discours een bepaalde uitspraak of claim 
wordt gedaan. Welke logica blijkt daar uit? Welk ideaal of belang wordt gediend met een 
bepaalde uitspraak? Uit de taal die je hanteert blijkt wat je belangrijk vindt.  
Taal is niet neutraal, maar een uitdrukking van een bepaald wereldbeeld of een invalshoek op 
de werkelijkheid met bijbehorende waarden en overtuigingen. Elk discours heeft zijn eigen 
legitimiteit, de ene is niet beter of zinvoller dan de andere. 
Soms is taal binnen een bepaalde discipline ontwikkeld maar blijft daar niet toe beperkt. 
Verschillende actoren kunnen zich, soms binnen eenzelfde gesprek, van verschillende 
discoursen bedienen. De discoursen vallen dus niet helemaal samen met de perspectieven 
van de verschillende partners in het jeugddomein. Maar elke partner zal zich wel beter 
herkennen in een of meerdere benaderingen die passen bij de rol en de bijbehorende taal.

De discoursen zelf zijn aan het veranderen. Binnen het interventionistisch discours zien we 
bijvoorbeeld een verschuiving van het denken in individuele vragen en trajecten naar 
kwesties in en van het collectief. Of van het inrichten van efficiënte systemen (arrangeren) 
naar ‘de kans vergroten dat’ (aansluiten). Binnen het marktdiscours is er een verschuiving  
van marktdenken naar samenwerking. 

Het viel ons op dat sommige logica’s (nog) niet of te weinig klinken. Bijvoorbeeld het discours 
van het alledaagse leven van een jeugdige en gezin: wat zijn hun ervaringen, wensen, dromen, 
misschien onderbouwd door het kinderrechtenverdrag? Of een democratisch discours: welke 
rol, verantwoordelijkheden en mogelijkheden hebben inwoners zelf om te zorgen voor een 
prettige sociale leefomgeving?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vier thema’s en één doeleinde
We hebben uit de gesprekken vier thema’s gedestilleerd die herhaaldelijk opborrelen en als 
gespreksagenda voor de toekomst kunnen dienen. Zonder daarmee uitputtend te willen zijn, 
er zijn zeker meer thema’s die aandacht behoeven. Die vier thema’s zijn: maatschappelijke 
waarden, kindermishandeling, toegankelijke zorg in de wijk en vakmanschap. 

Ze hebben alle vier een eigen kleur en lading. De een vraagt meer om reflectie en bezinning, 
terwijl een andere een vervolg vraagt in concrete handelingsperspectieven. Dat is terug te 
zien in de korte reflecties die we bieden. Het uitwerken van deze thema’s maakt in onze ogen 
inzichtelijk waarom het zo belangrijk is om de dialoog met elkaar te voeren. Verschillende 
partners blijken een thema in de praktijk anders te benaderen. En de verschillende 
perspectieven die daaruit voortkomen zijn even legitiem. Degenen die bij de gesprekken 
betrokken zijn geweest, hebben ervaren hoe helpend het is om dat te (h)erkennen; hoe de 
ordening in discoursen helpt om goed te luisteren en zorgvuldig en aandachtig met elkaar om 
te gaan. Hoe het helpt te stoppen met oeverloze discussies. Men is het over het uiteindelijke 
doel vaker eens dan oneens. Dat uiteindelijke doel, het doeleinde, is de toetssteen van het 
handelen: waar gaat het  uiteindelijk om als we het hebben over goede en passende zorg 
voor de jeugd? We sluiten onze reflecties daarom af met een eerste poging tot het  
formuleren daarvan. 
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Thema 1:  
maatschappelijke  

waarden

Thema 3:  
toegankelijke zorg  

in de wijk 

Thema 2:  
kindermishandeling

Thema 4:  
vakmanschap
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Thema 1: maatschappelijke waarden 1/2
Begrippen als eigen kracht, normaliseren of inclusie komen we regelmatig tegen in het  
gesprek over wijkgericht werken. Dat zouden waarden zijn die voor alle inwoners gelden.  
Bij het organiseren van de zorg klinkt de term ‘waardegericht werken;’ het handelen moet niet 
zozeer geleid worden door regels maar vanuit waarden gedreven zijn. Dat klinkt heel nobel  
en eensgezind. Maar wat verstaat men onder die waarden?

Inclusie bijvoorbeeld. Iedereen moet in staat zijn volwaardig deel te nemen, waar nodig 
met ondersteuning. In de praktijk is Nederland heel pluriform ingericht en draagt de 
systeemwereld niet per se bij aan inclusie. Onderwijswetgeving, de Jeugdwet,  
de Zorgverzekeringwet, de Participatiewet: ze doen andere dingen.  
We zien een steeds sterkere prikkel om steeds specifieker te bepalen wat er wel of niet onder 
valt: in de financiering, in het handelen van professionals of in het beleid van instellingen.  
Een inwoner moet telkens schakelen tussen de verschillende systemen, culturen en 
taalgebruik. Dat maakt de wereld van de zorg ingewikkeld. Een grote groep burgers redt 
zich daarin prima. Maar dat geldt niet voor iedereen. Waar de kwetsbaarheid van mensen 
groter is of het volwaardig mee kunnen doen vraagt om integraal maatwerk, ontstaan de 
grootste problemen. Dus hoe includerend is de hulp of ondersteuning in de praktijk? Inclusie als 
beleidsideaal kan uitpakken als een verhullend begrip omdat het verschillen in de  
praktijk wegpoetst.

Waar heeft men het over als er sprake is van inclusie? Is dat ‘iedereen doet mee’? Of meer 
‘iedereen hoort erbij’? En hoe verhoudt zich dat tot eigen regie en eigen kracht? Mag je ook niet 
mee willen doen? Of er niet bij willen horen? Hoort het afwijkende, het verontrustende er dan 
ook bij? Hoe dan? Het zijn actuele thema’s die verder reiken dan het jeugddomein.
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Thema 1: maatschappelijke waarden 2/2
Het versterken van eigen kracht is een van de doelen van de Jeugdwet. Het gaat over 
zélf keuzes kunnen maken en de regie houden over het eigen leven, niet betutteld of 
beperkt worden. In de praktijk is eigen kracht een containerbegrip dat verschillend wordt 
geïnterpreteerd, afhankelijk van de heersende logica. Het vergroten van de weerbaarheid van 
gezinnen heeft een andere lading vanuit het perspectief van de hulpverlening, die misschien 
langdurig naast je blijft staan, dan vanuit het perspectief van instituties die de toegang tot 
jeugdhulp organiseren en, voordat er een indicatie komt, vragen: wat kunt u zélf? De uitkomst 
ervan is een geheel andere. Het raakt de vraag wie hierin leidend moet zijn. Is het een 
beleidsinstrument van de overheid in de beoordeling en regulering van zorgvragen? Of is het een 
waarde van professionals en burgers in hun gesprek over het doel van de hulp en welke hulp 
passend is? Of kunnen deze naast elkaar bestaan?

Als laatste voorbeeld het begrip ‘normaliseren’.  De professionals hebben de opdracht te 
normaliseren en uit te gaan van het gewone leven, zonder dat daarmee de aandacht voor het 
unieke kind met zijn talenten en beperkingen weer uit het zicht verdwijnt. Het lijkt een haast 
onmogelijke opgave. 
Verwachten de beleidsmakers niet te veel van onze kinderen en hun opvoeders? Hoe gaan 
hulpverleners in de praktijk om met alledaagse problemen van ouders en jongeren? Wanneer is 
professionele hulp passend en wanneer helpen ze gezinnen of individuen beter om te gaan met 
de uitdagingen van het leven? Hoe gaan we als samenleving om met de ervaren toenemende 
prestatiedruk en de toename van echtscheidingen? Is er een link met individualisering en het 
ideaal van ‘geluksdenken’? Wat verwachten we van het onderwijs in het omgaan met alledaagse 
pedagogische vraagstukken? Laat alles zich eigenlijk oplossen en wat moet de samenleving 
(leren) verdragen? Het zijn belangrijke vragen die niet altijd zo worden gesteld maar wel 
worden geprojecteerd op discussies over wijkgericht werken, op de taak van de toegang  
of op het doel van jeugdhulp. 
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Thema 2: kindermishandeling  1/2
 
Veilig kunnen zijn is een norm voor alle burgers, en voor kinderen specifiek vastgelegd in 
het VN-verdrag over kinderrechten. In de gesprekken kwam ‘veiligheid’ veelvuldig aan bod 
en verschillende opvattingen liepen door elkaar heen. We kunnen veiligheid beschouwen 
als tegenhanger van onveiligheid. Of als veilig begrenzen, als risicoloosheid in het leven, 
als maakbaarheid in het uitbannen van risico’s. Of als iets dat gekoppeld is aan het thema 
kindermishandeling in de breedste zin van het woord.
Iedereen realiseert zich dat streven naar absolute veiligheid onrealistisch is; ongelukken 
gebeuren altijd en overal en sommige mensen hebben gewoon pech. Daarnaast betekent 
opgroeien ook het nemen van risico’s. Een kind leert te lopen als hij het risico neemt om te 
vallen. Onveiligheid hoort erbij, maar moet ook worden uitgebannen. Andersom gaat het  
bieden van veiligheid ook gepaard met risico’s. Dat is een paradox. 

Kindermishandeling, in de breedste zin, kan een mens, privé én professioneel, moeilijk 
verdragen. Het gesprek daarover wordt in de context van bovengenoemde veiligheidsparadox 
gevoerd, maar het staat niet gelijk aan elkaar. Een gesprek over kindermishandeling is niet 
hetzelfde als een gesprek over (on)veiligheid. Kindermishandeling is een ingewikkeld probleem. 
Er is vaak een grijs gebied van vermoedens, signalen en onzekerheid over wat er speelt in een 
gezin. Het zorgt voor stress en afweerreacties bij zowel de gezinsleden, als bij de ‘omstanders’ 
en professionals die betrokken raken. Het vraagt om samenwerking en openheid tussen 
meerdere partijen (mensen en organisaties), die ieder afhankelijk zijn van wat de ander doet. 
Als bijvoorbeeld schulden niet afnemen, blijft de stress hoog en agressie groot, maar doordat 
de agressie groot blijft, is het lastig om schulphulpverlening op gang te krijgen. Er bestaat geen 
wondermiddel. 
Dat is ongemakkelijk. Want het morele appèl dat je kunt ervaren (onder andere verankerd in het 
VN-verdrag, maar ook in ander beleid), vraagt dat je alles doet om het te voorkomen. De taal die 
het onderwerp met zich meebrengt (‘doorzettingsmacht’, ‘ingrijpen’, ‘uitbannen’) weerspiegelt de 
spanning tussen willen oplossen en de onmacht om dat te realiseren.

De complexiteit van het niet zeker weten, de gevoelens van onmacht, afweerreacties,  
het heersende risico-denken en de hoge maatschappelijke norm (dit moet nú stoppen!),  
kan bij professionals en organisaties verschillende reacties teweegbrengen.  
Een ervan is begrenzen: dit is niet onze verantwoordelijkheid (‘daar zijn wij niet van’).
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Thema 2: kindermishandeling  2/2
 
Een andere reactie kan zijn: liever het zekere voor het onzekere nemen. En, uit angst een situatie 
van kindermishandeling te missen, de veiligheidsketen in werking zetten zonder precies te weten 
wat er aan de hand is. Bij gebrek aan alternatieven wordt soms uithuisplaatsing gebruikt om een 
acute situatie van onveiligheid te stoppen terwijl uithuisplaatsing zelf ook veel schade kan doen. 
Er gebeurt al snel te veel óf te weinig. En men doet het te weinig samen. Als het handelen bij 
vermoedens van kindermishandeling van iedereen is, is het voor je het weet van niemand. En wie is 
dan nog aanspreekbaar? 

Kindermishandeling is een onderwerp dat best een meer filosofische benadering in het beleid kan 
gebruiken. Waarbij het gesprek daarover vanuit kennis kan worden gevoed. We kunnen het hebben 
over onveiligheid of veiligheid als norm. Focus je op het wegnemen van het ‘schade doen’ of op wat 
een kind nodig heeft om zich veilig te voelen, ook als er dingen gebeuren die pijn doen? Veiligheid 
is meer dan het ontbreken van onveiligheid. Veiligheid is je veilig voelen, je welkom voelen, er 
mogen zijn. Veiligheid is de verantwoordelijkheden krijgen en taken doen die passen bij je leeftijd. 
Veiligheid is volwassen mensen kennen die echt naar je luisteren en er echt voor je zijn. En fouten 
mogen maken omdat dat nu eenmaal bij leren en ontwikkelen hoort. Een dergelijke invalshoek 
is herkenbaar vanuit het dagelijkse leven en de hulpverleningspraktijk en zal het gevoerde debat 
kunnen verrijken en verzachten.

Te weinig aandacht voor onveiligheid is verwaarlozend, we laten de kinderen in de knel zitten, veel 
aandacht voor onveiligheid geeft angst en verhoogt misschien de onveiligheid. Risico’s uitsluiten 
maakt positieve groei onmogelijk. 
De onderliggende vraag is dan of het gaat om het stoppen van (slechte) dingen die gebeuren, of 
om het mogelijk maken van (goede) dingen die kunnen gebeuren. Kun je erbij blijven en tegelijk 
ongemak verdragen? Hoe ga je om met ‘falen en lijden’ zonder het bijltje er bij neer te gooien? Hoe 
blijf je streven naar beter, zonder daarmee de realiteit van kwetsbaarheid en de fundamentele 
onmogelijkheid van het wegpoetsen van alle lijden, te ontkennen? 
Deze vragen reiken verder dan een debat over (het voorkomen van) kindermishandeling.
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Thema 3: toegankelijke zorg in de wijk 
 
In de gesprekken is men het erover eens dat wijkgericht werken de toekomst heeft. Zorg moet 
laagdrempelig zijn en in de nabijheid van de leefomgeving van gezinnen en in samenhang 
vormgegeven. Er is afscheid genomen (of er is de intentie om dat te doen) van volgordelijk 
werken en van de ‘anonieme’, langs elkaar heen werkende organisaties, ver weg van het gezin. 

Maar wat is een wijk eigenlijk? Voor gemeenten is wijkgericht werken een belangrijk 
integrerend principe waarin het fysieke, sociale en economische domein samenkomen. Dus 
zijn wijkteams logisch. Maar je kunt een wijk ook metaforisch zien, als ‘nabijheid’ of de plek 
waar mensen samenkomen en vragen stellen. Wijk staat symbool voor het netwerk waarin 
ieder mens leeft en de verschillende systemen waar ieder mens deel van uitmaakt. Denk aan 
gezin, familie, school, sportclub, werk, etc. Sommige elementen vallen samen met geografische 
nabijheid, andere niet. 
Dat geldt zeker als een kind ouder wordt. Een basisschool staat vaak in een wijk en dan past 
het. Een vo- of mbo-school overstijgt de geografische definitie van een wijk. Bovendien hoort 
bij de ontwikkeling van kinderen ook een gezond losmakingsproces van het oude netwerk.  
Dus wat doe je in de wijk en wat daarbuiten?

Wijkgericht werken staat ook symbool voor het vraagstuk van de toegang: maak je zorg 
laagdrempelig als basisvoorziening beschikbaar of als toegangspoort voor de achterliggende 
voorzieningen? Hoe houd je als gemeente de financiën op orde en bovendien de ‘drukte in de 
wijk’ beperkt, namelijk dat niet élke professional naar de wijk komt? Vraagt het realiseren  
van maatwerk om een maatwerkinrichting die dan heel ingewikkeld wordt, of moet je juist 
streven naar een zo groot mogelijke eenvoud zodat iedereen weet waar hij terecht kan en  
wat hij kan verwachten? En is de toegang tot hulp iets aparts of sluit de hulp aan op de 
leefwereld van mensen? 
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Thema 4: vakmanschap
Er is een nieuw type vakmanschap nodig nu de zorg voor de jeugd vanuit de gemeenten, in de 
wijk, wordt vormgegeven. Het gaat om samenwerken over de grenzen van je eigen organisatie 
en vakgebied heen. Het inhoudelijke onderscheid tussen de drie oude ‘zuilen’ (J&O, lvb en ggz) 
staat ter discussie, gevoed door de ontwikkelingen op het gebied van systeemgericht willen 
werken. De transformatiedoelen vragen bovendien andere competenties van hulpverleners. 
Denk aan beter aansluiten bij en werken vanuit het gewone leven, goed in de samenwerking 
met verschillende partijen, en werken over de grenzen van de eigen opdracht heen. Binnen dat 
brede spectrum heeft ieder dan zijn eigen specialisme. En dan begint de verwarring.

Als één thema veel discussie oproept dan is het wel de vraag wat wordt verstaan onder 
generalistisch of specialistisch werken. Karikaturen zijn er genoeg, zoals de generalist ‘doet 
maar wat’ of de specialist zit verschanst in zijn ‘ivoren toren’. Als de generalist niet ‘in control’ is, 
is de specialist dat dan wel? Kijkt de generalist met een pedagogische blik en heeft de specialist 
een medische bril op? Of moeten we juist ophouden met medicaliseren en een paternalistische 
welzijnsbenadering?
Een geregistreerde jeugdprofessional kan in een 0-100-wijkteam gezien worden als 
een specialist en in een jeugdteam als generalist. Breed kijken is weer iets anders dan 
generalistisch werken of alles per definitie integraal doen. Achter dergelijke begrippen 
kwesties gaan ook diverse beroepsopvattingen schuil, geworteld in decennialange 
ontwikkelingen van methodieken, richtlijnen en kwaliteitseisen. 

In de gesprekken geven professionals aan dat ze in de praktijk aan het zoeken zijn. En mensen 
hebben soms opvattingen die niet altijd door kennis uit de praktijk of wetenschap kunnen 
worden gestaafd. Sommigen vragen zich af of professionals over voldoende kennis,  lerend 
vermogen en reflectievaardigheden beschikken om te doen wat nodig is.  
Of moet men erkennen dat het in het vak juist gaat om het zoekende aspect, om het stap 
voor stap ‘verstandig doormodderen’, zoals Andries Baart dat benoemde? De patronen en 
verhoudingen zijn langzaam aan het veranderen. Dat vraagt van allen meer bescheidenheid, 
openheid en bereidheid om te luisteren.
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In kleine stappen werken aan een gemeenschappelijke opgave
De reflectie op het proces van het voeren van ‘de dialoog’ leidde tot het volgende inzicht:  
Om elkaar beter te begrijpen moeten we géén gemeenschappelijke taal ontwikkelen, maar juist 
erkennen dat verschillende talen, of logica’s, van kracht zijn, en die verschillen vervolgens goed 
leren verstaan. Het doeleinde, dat waar het uiteindelijk om gaat, is dat wat ons bindt in al die 
verschillende logica’s.  

We sluiten af met de formulering van een gemeenschappelijke opgave, het doeleinde, die in 
beleid en praktijk als toetssteen kan dienen. En die kan helpen bij de weging van verschillende 
benaderingen, belangen en posities in een gegeven situatie: hoe dragen die bij aan het 
uiteindelijke doel? We doen een eerste poging:

Waar gaat het nou eigenlijk om in de zorg voor de jeugd? Het gaat erom dat we – als maatschappij 
- voor en met kinderen en jongeren een leefomgeving creëren waarin ze, ieder met hun eigen 
talenten, mogelijkheden en beperkingen, een plek hebben en kunnen floreren. Als betrokkenen in 
het jeugddomein hebben we de taak om daarvoor aandacht te creëren. Het gaat er om dat we 
ons, daarbinnen, om de kwetsbare kinderen bekommeren. Dat we aanwezig zijn, in nabijheid voor 
korte tijd bijspringen of ze langere tijd bijstaan, daar waar het niet veilig, gezond of kansrijk is voor 
kinderen. Het gaat erom dat ook die kinderen, en hun ouders, zich gezien en gehoord voelen.

Is dit een formulering waarin we ons in kunnen vinden? Is het de goede toon? Wie zijn ‘we’ 
in dit geval eigenlijk en hebben we alle benodigde partners betrokken? Zal het formuleren 
en eigen maken van dit doeleinde helpen om de rol en de toegevoegde waarde van het 
wijkgericht werken te kunnen bepalen? Om de kwaliteit daarvan te verbeteren? Zodat we een 
daadwerkelijke en positieve bijdrage bieden in het concrete leven van de gezinnen die dat 
nodig hebben? Een van de gespreksdeelnemers schreef ons achteraf: ‘We delen de wens om 
het getransformeerde jeugdveld van binnenuit en van onderop op te bouwen. Dat vraagt om 
het maken van kleine stapjes, een lange adem en een collectief bewustzijn van waar we mee 
bezig zijn’.

Daar kunnen we het alleen maar hartgrondig mee eens zijn. Het NJi zal kleine stapjes 
zetten. We beginnen, samen met anderen, met het meer praktisch toegankelijk maken 
van het ‘discoursen-verhaal’, als ondersteuning bij het voeren van het genuanceerde 
gesprek in de praktijk. We gaan samen met partners verder met de ontwikkeling van 
vakmanschap, het ondersteunen van beleidsmakers bij de keuzes voor de inrichting van het 
jeugdstelsel, het invulling geven aan waardegedreven werken en het zoeken naar concrete 
handelingsperspectieven bij ingewikkelde thema’s als kindermishandeling. 

Epiloog
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