Werken aan je
vakbekwaamheid?
Gebruik de
competentietool!
START

Werken aan je vakbekwaamheid? Gebruik de competentietool!
Waarom een competentietool?
Het werkveld van jeugdhulp en jeugdbescherming is de laatste jaren volop
in beweging. In je werk als jeugd- en gezinsprofessional zijn zelfregie en
werken vanuit cliëntperspectief nog belangrijker geworden. Ook werk je
steeds meer samen met collega’s uit andere sectoren binnen de jeugdhulp.
PJ&J ontwikkelde daarom een nieuw competentieprofiel voor hbo-jeugd- en
gezinsprofessionals. Dit profiel sluit aan bij de veranderingen en de dilemma’s
die je in de praktijk tegenkomt.
In het werk spelen nieuwe dilemma’s die om een weloverwogen aanpak
vragen. We noemen dit professionele opgaven. In het competentieprofiel
zijn deze beschreven vanuit het perspectief van kind, jongere en/of gezin.
Het omgaan hiermee vraagt vakvolwassen gedrag van jou en je collega’s.
Dat betekent onder andere dat je zelfstandig kunt handelen en daarbij je
competenties: kennis, ervaring en professionele houding en gedrag, goed
benut. Deze tool helpt je om te onderzoeken welke competenties je nog
verder kunt ontwikkelen.

Ga zelf aan de slag!
1

K ies de hulpvraag waar je in de praktijk
vaak mee te maken krijgt

2

L ees (een van) de praktijkvoorbeelden

3

B
 ekijk de professionele opgaven

4

K ijk vervolgens welk vakvolwassen gedrag
hierbij gevraagd wordt

5

Doe
 de quiz en ontdek wat je al goed doet
en waarin je je nog kunt ontwikkelen

Wil je het nieuwe competentieprofiel in zijn geheel bekijken? Ga dan naar de website van PJ&J.

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

1

2

3

“Ondersteun mij en/of mijn gezin
bij het voeren van regie.”

“Bouw met mij een werkbare
samenwerkingsrelatie op.”

“Ondersteun mij bij
het inzetten, versterken en
verbreden van mijn netwerk.”

Competentiecluster 1

Competentiecluster 2

Competentiecluster 3

4

5

“Werk met mij en mijn
gezin en/of netwerk samen en stel mijn
belang voorop in de samenwerking met
collega’s en collega-organisaties.”

“Leg duidelijk uit wanneer
jij over mij of voor mij beslist en
waarom.”

Competentiecluster 4

Competentiecluster 5

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Gehandicaptenzorg

Jeugdbescherming

Wijkteam

1

“Ondersteun mij
en/of mijn gezin bij het
voeren van regie.”

Terug naar de website

Competentiecluster 1: Ondersteunen bij regievoeren Voorbeelden

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Gehandicaptenzorg

Jeugdbescherming
Een Congolees meisje van 13 jaar, wonend
bij haar moeder, is na dagbehandeling
binnen de GGZ gediagnosticeerd met PTSS
en ODD. Opname op een behandelgroep
24/7 is geadviseerd. Moeders draagkracht
is wisselend door fysieke klachten,
maar zij wil geen beroep doen op haar
netwerk. Zij wil niemand belasten en niet
afhankelijk zijn. Ook wil zij niet dat haar
dochter op een groep wordt geplaatst; ze
heeft veel zorgen over de veiligheid op
een groep. De professional staat voor de
afweging hoe, liefst met medewerking
van moeder, te zorgen dat de dochter een
passende behandeling krijgt.

Terug naar de website

Wijkteam

1

“Ondersteun mij
en/of mijn gezin bij het
voeren van regie.”

Competentiecluster 1: Ondersteunen bij regievoeren Voorbeelden

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Gehandicaptenzorg

Jeugdbescherming

Terug naar de website

Een jongere van 15 jaar (LVG) is in de
instelling geplaatst om te werken aan
haar gedragsproblemen. Zij werkt
heel hard aan haar eigen gedrag en
maakt grote stappen. Daarom wordt
er afgesproken dat zij klaar is om haar
verlof te gaan opbouwen. Zij is heel erg
verheugd dat zij eindelijk weer een keer
naar huis kan. Alles is doorgesproken
met de betrokken personen. Op
vrijdagmiddag,
1 een half uur voordat
de ouders aan de poort staan om
haar op te halen voor
verlof, krijgt de
“Ondersteun
mij
op dienst te horen dat
en/ofgroepsleiding
mijn
gezin
bij het
er in het verleden een onderzoek is
voeren
van regie.”
geweest naar één van de ouders omdat
er vermoedens waren van seksueel
misbruik. De begeleider in de groep
moet een afweging maken hoe te
handelen in deze situatie.

Wijkteam

Competentiecluster 1: Ondersteunen bij regievoeren Voorbeelden

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Gehandicaptenzorg

Wijkteam

Jeugdbescherming

1

“Ondersteun mij
en/of mijn gezin bij het
voeren van regie.”

Terug naar de website

Een meisje van 17½ jaar (LVG),
opgegroeid in een pleeggezin, heeft
hechtings- en gedragsproblematiek.
Ze loopt weg en gaat zelfstandig
wonen met haar vriend (LVG) en
vijf pittbulls. Ze heeft schulden en
mede-flatbewoners klagen over
overlast. Zelf vindt ze dat ze geen
probleem heeft en weigert alle hulp.
De professional in het wijkteam
wordt door de flatbewoners
gevraagd iets te doen en gaat langs
bij het meisje.

Competentiecluster 1: Ondersteunen bij regievoeren Voorbeelden

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Laat je de jeugdige en zijn gezin bepalen
wat goed genoeg is? Of bepaal jij vanuit je
eigen professionele opvattingen wat goed
is als je het niet met hen eens bent?

Neem je de regie (deels)
over of laat je de regie bij
de jeugdige en/of zijn gezin?

Wie bepaalt wat goed is voor de
jeugdige en zijn gezin/netwerk?
Wat als zij voor zichzelf iets
goed vinden, wat jij vanuit je
professionaliteit niet goed vindt?

1

“Ondersteun mij
en/of mijn gezin bij het
voeren van regie.”
De jeugdige en zijn gezin/
netwerk willen de regie
niet nemen en doen een
dringend beroep op jou
om voor hen te zorgen.

Ga je mee met de opvatting
van de jeugdige of met die van
zijn gezin als zij verschillend
denken over regie voeren?

Terug naar de website

Competentiecluster 1: Ondersteunen bij regievoeren Professionele opgaven

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Je werkt vanuit de gedachte
“wat je zelf kunt, doe je zelf” en
stimuleert de jeugdige, zijn gezin
en/of netwerk om te kijken naar
hoe het wél kan lukken.

Samen met de jeugdige
onderzoek je hoe zijn draagkracht
en die van het gezin en/of
netwerk versterkt en vergroot
kan worden, opdat hij (opnieuw)
zelf de regie kan (blijven) voeren.

1

“Ondersteun mij
en/of mijn gezin bij het
voeren van regie.”
Je signaleert (probleem)gedrag
en analyseert waar het door
wordt veroorzaakt. Na onderzoek
en overleg met de jeugdige
en/of het gezin ga je over tot
behandeling. Bij psychische- of
psychiatrische problematiek
schakel je specialistische hulp in.

Terug naar de website

Samen met de jeugdige, zijn gezin
en/of verzorgers stel je een norm
voor wanneer “de situatie goed en
veilig genoeg is”. Op basis van de
norm kom je samen tot een aanpak.

Je zet strategieën in om in
contact te komen met de
jeugdige en/of zijn gezin als zij
in eerste instantie afwijzend
tegenover hulp staan. Je bent
daarin volhardend.

Competentiecluster 1: Ondersteunen bij regievoeren Vakvolwassen gedrag

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Gehandicaptenzorg

Jeugdbescherming

Wijkteam

2

“Bouw met mij een werkbare
samenwerkingsrelatie op.”

Terug naar de website

Competentiecluster 2: Ondersteunen bij regievoeren Voorbeelden

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Gehandicaptenzorg

Jeugdbescherming

Wijkteam

Een meisje is voor haar geboorte onder toezicht gesteld
vanwege huiselijk geweld tussen haar ouders. Tijdens
2
haar eerste levensjaar zijn geen incidenten gemeld en het
meisje heeft zich bij beide ouders goed ontwikkeld. Vlak
voor haar eerste verjaardag is er fors huiselijk“Bouw
geweld, met mij een werkbare
waarbij moeder van het balkon springt om hulpsamenwerkingsrelatie
te halen.
op.”
Vader krijgt vanuit justitie een contactverbod opgelegd.
Moeder en kind worden in een blijf-van-mijn-lijfhuis
geplaatst. Moeder neemt al snel weer contact op met
vader, waarmee zij haar dochter wederom in gevaar
brengt. Daarom wordt besloten om het meisje uit huis te
plaatsen bij de grootouders van moeders kant. Er worden
afzonderlijke bezoeken georganiseerd met de ouders. In
deze periode wordt gekeken of de omgang met de vader
voor het meisje veilig is. Echter vader wil niet mee werken
aan informatieoverdracht rondom zijn eigen situatie. De
professional staat voor de opgave om met beide ouders
een vorm van samenwerking op te bouwen.

Terug naar de website

Competentiecluster 2: Ondersteunen bij regievoeren Voorbeelden

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Gehandicaptenzorg

Jeugdbescherming

Terug naar de website

Een meisje van 17½ jaar (LVB) gaat vanuit
een besloten groep op weekendverlof
bij haar moeder. Op zaterdagavond
krijgt ze ruzie met haar moeder over de
kleding die ze aan wil als ze uitgaat. Ze
loopt weg en gaat naar haar vriend. Daar
overnacht ze. Op zondag belt ze naar
de groep om te vertellen dat ze bij haar
moeder is weggelopen. Ze heeft geen
drugs gebruikt ondanks de stresssituatie,
maar ze heeft
2 wel de afspraak over
het weekendverlof geschonden. De
de afweging hoe
“Bouw professional
met mij staat
eenvoor
werkbare
om te gaan met de geschonden afspraak
samenwerkingsrelatie
op.”
in relatie tot het niet gebruiken van
drugs in een stressvolle situatie.

Wijkteam

Competentiecluster 2: Ondersteunen bij regievoeren Voorbeelden

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Gehandicaptenzorg

Wijkteam

Jeugdbescherming

2

“Bouw met mij een werkbare
samenwerkingsrelatie op.”

Terug naar de website

Met een jongen van 9 jaar gaat het
niet goed. Zijn vader is lid van een
motorclub en bekend bij de politie
als vuurwapengevaarlijk. Zijn moeder
verschuilt zich achter de vader. De
jongen van 9 wil wel hulp, maar de
vader wil absoluut geen hulp voor
zijn zoon. De professional staat voor
de afweging hoe hij de veiligheid
bewaart voor de zoon als hij de
samenwerking opbouwt met hem
en zijn moeder, en tegelijk om moet
gaan met een vader die geen hulp
wil en onveiligheid kan veroorzaken.

Competentiecluster 2: Ondersteunen bij regievoeren Voorbeelden

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Het (onder)houden van de relatie
als je kritische feedback moet
geven en/of als je de veiligheid
aan de orde moet stellen.

Samen (blijven) werken
met de jeugdige en zijn
gezin na een genomen
- moeilijk - besluit met
vergaande consequenties.

2

“Bouw met mij een werkbare
samenwerkingsrelatie op.”

Het wel of niet laten
zien van jouw eigen
geraaktheid of emoties
in het contact met de
jeugdige en/of zijn gezin.

Terug naar de website

Omgaan met weerstand van
de jeugdige en zijn gezin
tegenover professionals.

Competentiecluster 2: Ondersteunen bij regievoeren Professionele opgaven

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

De hulpvraag is leidend en niet
de methode of je eigen expertise.
Je onderzoekt met vragen wat de
jeugdige en/of het gezin nodig
heeft. Daarna pas ga je over op
het onderwerp “aanpak”.

Je sluit in gedrag en houding
aan bij achtergrond, cultuur,
leefwereld en eventuele
beperkingen van de jeugdige
en zijn gezin en/of netwerk en
je oordeelt niet.

2

“Bouw met mij een werkbare
samenwerkingsrelatie op.”
Je gaat uit van de jeugdige en zijn
gezin en/of netwerk. Waar zitten
zij in het proces? Wat is hun vraag?
Wat motiveert hen? Wat heeft in het
verleden gewerkt? Wat zien zij als
mogelijke oplossingen?

Terug naar de website

Je maakt veiligheid
bespreekbaar en zoekt
samen met de jeugdige
en/of het gezin naar wat
voor hen goed en veilig is.

Je spreekt de jeugdige, zijn gezin
en/of netwerk aan op gedrag als
dat grensoverschrijdend is en actief
luisteren niet meer mogelijk is.

Competentiecluster 2: Ondersteunen bij regievoeren Vakvolwassen gedrag

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Residentiële jeugdhulp

Jeugdbescherming

Wijkteam

3

“Ondersteun mij
bij het inzetten,
versterken en verbreden
van mijn netwerk.”

Terug naar de website

Competentiecluster 3: Ondersteunen bij regievoeren Voorbeelden

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Residentiële jeugdhulp

Jeugdbescherming

Wijkteam

Een gezin met twee kinderen, een meisje van 11
jaar en een jongen van 14 jaar met probleemgedrag,
3
staat onder toezicht. Op de vraag wie er uit het
netwerk kan helpen wil de jongen zijn opa als
begeleider inzetten. De moeder heeft probemen
“Ondersteun mij
met opa en wil hem er absoluut niet bij betrekken.
bij het inzetten,
De professional moet nu de afweging maken of en
versterken en verbreden
hoe opa in te zetten is als ondersteunend netwerk.

van mijn netwerk.”

Terug naar de website

Competentiecluster 3: Ondersteunen bij regievoeren Voorbeelden

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Residentiële jeugdhulp

Jeugdbescherming

Een 15-jarige jongen zit in een gesloten
groep vanwege gedragsproblemen en
overmatig blowen. Na zes weken mag hij
voor de eerste keer op verlof naar zijn vader.
De verlofplanning is uitvoerig besproken
met vader en hij zal zijn zoon ophalen op
het station. De professional belt de vader en
geeft door dat zijn zoon tien minuten eerder
de bus naar het station heeft genomen.
Dan krijgt hij te horen dat de vader zijn zoon
niet kan ophalen,
3 omdat hij onverwacht een
spoedklus heeft gekregen van zijn werk. De
professional
staat nu voor
“Ondersteun
mijhet dilemma om
in te gaan op het beroep dat op hem gedaan
bij het inzetten,
wordt, of om de vader verantwoordelijk te
versterken
en verbreden
laten zijn voor de opvang van de zoon.

Wijkteam

van mijn netwerk.”

Terug naar de website

Competentiecluster 3: Ondersteunen bij regievoeren Voorbeelden

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Residentiële jeugdhulp

Wijkteam

Jeugdbescherming

3

“Ondersteun mij
bij het inzetten,
versterken en verbreden
van mijn netwerk.”

Terug naar de website

Een meisje van 16 jaar gebruikt vanaf haar
13e drank en drugs. Na een crisisopvang
en een detox-behandeling heeft ze tijdelijk
in een residentiële voorziening gewoond.
Daarna is ze op een leefgroep gaan wonen.
Dat is ideaal voor het meisje en het gezin/
netwerk, want ze kan op de leefgroep
terugvallen als het thuis even niet goed
loopt. Als de leefgroep sluit, is de vraag
welke ‘achterwacht’ er nog mogelijk is.
Het meisje wil graag dat haar oom die rol
vervult. De oom wil echter niet te veel
afspraken maken en zich niet vastleggen.
Dat past niet in zijn leven. Hij begeeft zich
veel in het nacht- en uitgaansleven en er
is een vermoeden dat hij drank en drugs
gebruikt. De professional moet nu de
afweging maken of en hoe de oom in te
zetten is als ondersteunend netwerk.

Competentiecluster 3: Ondersteunen bij regievoeren Voorbeelden

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Bespreekbaar maken
van een netwerk dat is
aangedragen door de
jeugdige en zijn gezin
dat jij onveilig vindt of
waar jij vragen bij hebt.

Als professional weet je je
erkend. Ook als je jouw eigen
rol zo klein mogelijk laat zijn
doordat je het netwerk inzet,
verbreedt en versterkt.

3

“Ondersteun mij
bij het inzetten,
versterken en verbreden
van mijn netwerk.”
Het gezin en/of netwerk van
de jeugdige vragen jou iets te
doen waarvan is afgesproken
dat zij het zelf zouden doen.

Terug naar de website

Competentiecluster 3: Ondersteunen bij regievoeren Professionele opgaven

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Je brengt samen de
krachten van de jeugdige,
zijn gezin en het netwerk in
kaart, en zoekt samen naar
mogelijkheden om deze
krachten te versterken.

Je voert samen het
gesprek over de
hulpvraag en wie waarbij
en op welk moment kan
ondersteunen.

Je hebt het lef om het gesprek
met de jeugdige, zijn gezin en/
of het netwerk aan te gaan
over veiligheid binnen het
gezin en het netwerk. Zo nodig
besluit je om in te grijpen.

Terug naar de website

Je ondersteunt de jeugdige en zijn
gezin om samen met het netwerk een
plan te maken, waarin ieders bijdrage
en rol helder is. Je geeft dit netwerk
je vertrouwen en onderzoekt de
situatie als zij aangeven dat er iets
aan de hand is met het kind.

3

“Ondersteun mij
bij het inzetten,
versterken en verbreden
van mijn netwerk.”
Je signaleert tijdig
wanneer het netwerk
te zwaar wordt belast
en uitgeput raakt.

Competentiecluster 3: Ondersteunen bij regievoeren Vakvolwassen gedrag

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Gehandicaptenzorg

Jeugdzorg

Wijkteam

4

“Werk met mij en mijn
gezin en/of netwerk samen
en stel mijn belang voorop
in de samenwerking met
collega’s en collegaorganisaties.”

Terug naar de website

Competentiecluster 4: Ondersteunen bij regievoeren Voorbeelden

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Gehandicaptenzorg

Jeugdzorg

Wijkteam

Een jongen van bijna 18 jaar met een
autismespectrumstoornis heeft jaren op een groep
4
gewoond. Hij is, samen met een andere jeugdige, een
huisje van een zorgaanbieder gaan bewonen. Hij krijgt
daarbij woonbegeleiding. Al snel blijkt dat dit te hoog
“Werk met mij en mijn
gegrepen is voor de jongen. Hij kan de zelfstandigheid
gezinniet
en/of netwerk samen
aan en wordt depressief. Terug naar de groep kan niet,
en stel mijn belang voorop
omdat deze snel zal worden opgeheven. De behandelaar
in de samenwerking met
vanuit de GGZ verwijst hem naar een autistengroep waar
collega’s en collegahij kan wonen tot 25 jaar. Echter, doorstroming lukt niet
omdat de uitstroom stagneert. De professional staat voororganisaties.”
de opgave om samen met ketenpartners en gemeentes
een passende plek te vinden.

Terug naar de website

Competentiecluster 4: Ondersteunen bij regievoeren Voorbeelden

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Gehandicaptenzorg

Jeugdzorg

Een jongen van 17 (LVG) heeft een begeleidwonentraject achter de rug en gaat nu
zelfstandig wonen. Begeleid-wonen sluit
het contact af. In zijn nieuwe woonplaats
komt de jongen voor nazorg door het
wijkteam op een wachtlijst van meer dan
een maand. Begeleid wonen schat in dat,
als de jongen een maand of langer moet
wachten op nazorg, hij zal vervallen in oud
gedrag en daarmee achteruit zal gaan. De
begeleider4staat nu voor de opgave om
samen met ketenpartners en gemeentes
te zorgen
de jongen
toch snel de
“Werk
metdatmij
en mijn
benodigde begeleiding krijgt.

Wijkteam

gezin en/of netwerk samen
en stel mijn belang voorop
in de samenwerking met
collega’s en collegaorganisaties.”

Terug naar de website

Competentiecluster 4: Ondersteunen bij regievoeren Voorbeelden

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Gehandicaptenzorg

Wijkteam

Jeugdzorg

4

“Werk met mij en mijn
gezin en/of netwerk samen
en stel mijn belang voorop
in de samenwerking met
collega’s en collegaorganisaties.”

Terug naar de website

Een gezin met drie kinderen heeft sinds
zeven jaar twee ton schuld. De vader
heeft depressieklachten en de moeder
heeft angstklachten. Het gezin staat
onder bewind en er zijn politiecontacten.
Schuldsanering zou een passende
oplossing zijn, maar het gezin komt daar
niet voor in aanmerking omdat het een
koophuis heeft. Het gezin heeft geen
recht op een andere (huur)woning.
De afdeling schulddienstverlening van
de gemeente staat niet open voor
schuldsanering. Als er wordt opgeschaald
zal de trajectbegeleider van de
schulddienstverlening gepasseerd worden.
De wijkteammedewerker staat voor de
afweging of hij de trajectbegeleider van de
schulddienstverlening zal passeren of niet.

Competentiecluster 4: Ondersteunen bij regievoeren Voorbeelden

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Professionals hebben,
vanuit hun eigen
expertise, verschillende,
soms strijdige opvattingen
over het probleem, het
doel of de aanpak.

4

Je zorgt dat de jeugdige
centraal blijft staan, ook als er
verschillende belangen spelen
bij organisaties en financiering.

Terug naar de website

Je hebt met elkaar een
aanpak afgesproken en je
wilt daar toch van afwijken.

“Werk met mij en mijn
gezin en/of netwerk samen
en stel mijn belang voorop
in de samenwerking met
collega’s en collegaorganisaties.”

Competentiecluster 4: Ondersteunen bij regievoeren Professionele opgaven

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Je maakt je eigen persoonlijke
en professionele belang, visie
en opvattingen ondergeschikt
aan het belang van de jeugdige
en zijn gezin en/of netwerk.

Je hebt het lef om, in het
belang van de jeugdige en
zijn gezin en/of netwerk,
buiten kaders te bewegen
en motiveert dit.

Je betrekt, als dat mogelijk
en veilig is, de jeugdige en
zijn gezin en/of netwerk bij
multidisciplinaire overleggen.
Kunnen zij niet zelf aanwezig zijn
dan laat je wel weten, als dat veilig
is, dat het overleg plaatsvindt, en
informeert hen achteraf over de
inhoud en genomen beslissingen.

Terug naar de website

Bij je eigen organisatie kaart
je aan waar knelpunten
zijn die voortkomen uit
(gemeentelijk) beleid en
wet- en regelgeving. Je
denkt mee over alternatieve
oplossingen hiervoor.

4

“Werk met mij en mijn
gezin en/of netwerk samen
en stel mijn belang voorop
in de samenwerking met
collega’s en collegaorganisaties.”

Je motiveert en onderbouwt
je handelen. Dit doe je met de
beroepscode, vakinhoudelijke
richtlijnen, je expertise en
intuïtie. Mogelijk gelden ook
wettelijke of organisatorische
kaders (bijvoorbeeld
financiering) als onderbouwing.

Competentiecluster 4: Ondersteunen bij regievoeren Vakvolwassen gedrag

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Specialistische
jeugdzorg

GGZ

Jeugdzorg

Gehandicaptenzorg

5

“Leg duidelijk uit
wanneer jij over mij
of voor mij beslist
en waarom.”

Terug naar de website

Competentiecluster 5: Ondersteunen bij regievoeren Voorbeelden

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Specialistische
jeugdzorg

Jeugdzorg
Een jongen van Afghaanse ouders woont met zijn volwassen broers
bij hun moeder. Het gezin is gevlucht uit Afghanistan en heeft jaren
in een AZC gewoond. De jongen is daar geboren. Er heeft huiselijk
5
geweld plaatsgevonden tussen de ouders. Vader woont op zichzelf en
heeft psychische klachten door PTSS. In het gezin is sprake van een
“Leg duidelijk uit
cultureel bepaald rollenpatroon. De jongen luistert bijvoorbeeld niet
wanneer jij over mij
naar zijn moeder en wil dat ze doet wat hij zegt. Op school gaat het
ofdevoor mij beslist
niet goed met de jongen en hij komt regelmatig in contact met
politie. De oudste broer scheldt de moeder regelmatig uit dat ze en
haarwaarom.”
zoon niet goed opvoedt. Als verantwoordelijke oudste man in huis
straft hij zijn jongere broer. Hij vindt slaan daarbij gerechtvaardigd. In
een gesprek met de oudste broer wordt uitgelegd dat slaan niet kan.
Hij gelooft niet in verandering door praten en vraagt wat dan wel
helpt. De professional staat voor de afweging tot welk moment het
thuis veilig is, en welke ondersteuning nog ingezet kan worden om
een uithuisplaatsing te voorkomen.

Terug naar de website

GGZ

Gehandicaptenzorg

Competentiecluster 5: Ondersteunen bij regievoeren Voorbeelden

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Specialistische
jeugdzorg

Jeugdzorg

Terug naar de website

Voor een vluchtelingengezin is er bij meerdere
professionals zorg over de jongste dochter van 8 jaar. De
vader is zeer dreigend en heeft zijn hoofdbehandelaar de
deur uitgezet. Een buurvrouw waar dit meisje regelmatig
is, zegt tegen de ambulant werker dat het meisje thuis
bijna geen eten krijgt, dat zij niets aan de professionals
mag vertellen en regelmatig op straat wordt geschopt door
haar vader. In een gesprek met het meisje zelf vertelt zij
5
hier niets over en ontkent. Er zijn de nodige vermoedens,
maar - buiten het verhaal van de buurvrouw - ontbreken
de feiten. De hoofdbehandelaar van de vader
durft
door
“Leg
duidelijk
uit
de dreiging van de vader niet meer het wanneer
huis in te gaanjij
en over mij
kan voor deze situatie geen verantwoordelijkheid
meer
of voor
mij beslist
dragen. De ambulant werker kan, durft en mag nog wel
en waarom.”
binnenkomen. De ambulant werker moet de afweging
maken tot wanneer het thuis veilig genoeg is voor het
meisje, of wanneer overgegaan moet worden tot een
melding en mogelijke uithuisplaatsing.

GGZ

Gehandicaptenzorg

Competentiecluster 5: Ondersteunen bij regievoeren Voorbeelden

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Specialistische
jeugdzorg

Jeugdzorg

Terug naar de website

GGZ
Er wordt een meisje aangemeld met de volgende
klachten: anorexia, verzuim van school, suïcidale
uitingen, weglopen van huis en het zichzelf
verwonden. In een gesprek bij haar thuis is de
rolverdeling meteen duidelijk: de moeder praat
en het meisje verstopt zich. Er is een broer in het
gezin die verslaafd is en dreigend gedrag vertoont.
Het meisje zegt: “Ik wil wel opgenomen worden,
maar dan wil ik ook dat mijn moeder en broer met
5
zichzelf
aan het werk gaan.” De verslaafde broer
van dit meisje wil geen hulp. Er zijn ook geen
“Leg duidelijk
uit om met hem aan de slag te gaan.
mogelijkheden
Moeder
enorm haar best. De professional
wanneer jij
overdoetmij
moet
de
afweging
of voor mij beslist maken over hoe je het meisje
uit huis plaatst en toch de medewerking van
en waarom.”
moeder houdt. En ook over hoe je dit meisje
onder “moeders vleugels” weg kunt halen, zonder
deze losmaking traumatisch te maken.

Gehandicaptenzorg

Competentiecluster 5: Ondersteunen bij regievoeren Voorbeelden

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Specialistische
jeugdzorg

GGZ

Jeugdzorg

Gehandicaptenzorg

5

“Leg duidelijk uit
wanneer jij over mij
of voor mij beslist
en waarom.”

Terug naar de website

Twee ouders met een licht
verstandelijke beperking hebben een
baby. Zij blijken 24 uur per dag toezicht
nodig te hebben om de veiligheid van
hun baby te borgen. De ouders zijn het
hier niet mee eens en vinden dat ze
goed voor hun baby kunnen zorgen. Ze
willen wel meewerken, maar er blijkt
onvoldoende netwerk te zijn om 24 uurs
hulp vorm te geven. Ze willen echter
niet met z’n drieën in een instelling
worden geplaatst. De professional moet
de afweging maken wat in het belang
van de baby de beste oplossing is, liefst
in goed overleg met de ouders.

Competentiecluster 5: Ondersteunen bij regievoeren Voorbeelden

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Jij maakt een keuze om
de regie tijdelijk over te
nemen, terwijl je collegaprofessional(s) een andere
afweging maakt (maken).

Wanneer richt je de minste
schade voor betrokkenen aan
als het thuis onveilig is: laat
je de jeugdige thuis wonen of
plaats je hem uit huis?

5

“Leg duidelijk uit
wanneer jij over mij
of voor mij beslist
en waarom.”
Grijp je in, wetende dat je
daarmee het vertrouwen
van de ouders of verzorgers
schaadt, of wacht je af?

Terug naar de website

Wat is het omslagpunt van lichte
ondersteuning bieden naar ingrijpen
en/of zware ondersteuning bieden
(tot en met regie overnemen)?

Competentiecluster 5: Ondersteunen bij regievoeren Professionele opgaven

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!

Je hoort altijd de jeugdige en zijn
gezin en/of netwerk of je zorgt dat
een vertegenwoordiger namens
hen spreekt. De wens en/of
behoefte van de jeugdige en zijn
gezin worden vastgelegd en zijn
uitgangspunt voor een besluit.

Bij elke afweging laat je de
veiligheid van de jeugdige
en zijn gezin voorop staan.
Je zorgt tevens voor de
veiligheid van het netwerk,
de groep, de sociale
omgeving en jezelf. Je neemt
pas in laatste instantie de
regie (deels) over.

Je onderzoekt en analyseert
zorgvuldig wat de opties en de
consequenties van een besluit
zijn. Je kijkt daarbij naar de
draagkracht van de jeugdige en
zijn gezin en/of netwerk, en hoe
het netwerk verbreedt, versterkt
en gepositioneerd kan worden.

Terug naar de website

Je hebt het lef om, in situaties
waarin de jeugdige erbij
gediend is, af te wijken
van organisatiebeleid of
beroepscode en vakinhoudelijke
richtlijnen. Je kunt dit
verantwoorden naar de jeugdige
en zijn gezin en/of netwerk,
naar de eigen organisatie en, zo
nodig, ook naar de tuchtrechter.

5

“Leg duidelijk uit
wanneer jij over mij
of voor mij beslist
en waarom.”

Je durft hulp en ondersteuning
voor jezelf te vragen en houdt
oog voor je eigen veiligheid. Je
erkent je eigen (professionele
en emotionele) grenzen en
bespreekt dilemma’s. Je weet
wat je zelf wel en niet kunt
organiseren en schakelt collega’s
in als dat nodig is. Je signaleert
bij jezelf wanneer je je overbelast
voelt en geeft dit tijdig aan bij je
collega’s en leidinggevende.

Competentiecluster 5: Ondersteunen bij regievoeren Vakvolwassen gedrag

Toets jouw competentie. Doe de online quiz!
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