
Op vrijdag 15 september 2017 heeft de eerste editie van de 
Dag van de Jeugdprofessional plaatsgevonden in de Jaarbeurs Utrecht.
De dag stond in het teken van beroepstrots - van droom naar doen - en 
bestond uit een opening, een interview met 4 jeugdprofessionals, het 
‘live’ bijwonen van een hoorzitting van het College van Toezicht, in de 
middag 2 workshoprondes en een afsluitende sessie.  
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SKJ SKJNieuwsbrief 9    www.skjeugd.nl

BPSW

Een geslaagd 
   feestje!

@De Dag van de 
       Jeugdprofessional

Frénk van der Linden was de dagvoorzitter en Koningin Máxima, de burgemeester 
van Utrecht en de commissaris van de Koning van de provincie Utrecht waren aan-
wezig bij de opening van de dag.

Ben jij al verzekerd 
voor rechtsbijstand? 

Als lid van de 
BPSW betaal je 
slechts € 7,50 per jaar 
voor een verzekering 
die de kosten van 
juridische bijstand 
dekt. 

Kijk hier voor meer 
informatie.

 

http://www.platformjeugd.com
http://www.platformjeugd.com
http://www.skjeugd.nl
http://www.skjeugd.nl
http://www.nvmw.nl
http://www.nvmw.nl/lid-worden/algemene-voorwaarden-rechtsbijstandverzekering.html


Een impressie...

Bij de aanmeldbalie was het al vroeg een 
drukte van belang. Maar liefst 590 
jeugdzorgwerkers, orthopedagogen en 
psychologen - allen geregistreerd bij 
SKJ - hadden zich ingeschreven. 

In de eerste plenaire sessie werd het thema van het congres besproken; van droom 
naar doen. Dagvoorzitter Frénk van der Linden ging in op de ervaringen vanuit de 
dagelijkse praktijk. Voor welke uitdagingen staat de sector? Welke dromen willen wij 
realiseren?

In een korte pauze ging Koningin Máxima het gesprek aan met jeugdprofessionals en 
bestuurders van de beroepsvereniging. Degenen die met haar hebben gesproken, zeiden 
dat ze zeer goed op de hoogte was en waardevolle tips had met betrekking tot de 
samenwerking op lokaal niveau. Haar aanbeveling om wijkgericht werken en lokale 
samenwerking centraal te laten staan op de volgende editie van de Dag van de 
Jeugdprofessional, werd door SKJ-directeur Jacky Stuifmeel enthousiast ontvangen. 

Het was een grote eer om Koningin 
Máxima te mogen ontvangen. Zij verrichtte 
samen met vier jeugdprofessionals de of-
ficiële openingshandeling. 
De openingshandeling werd in de 
evaluatie als bovengemiddeld beoordeeld. 



In het tweede plenaire deel werd er een tuchtzaak nagespeeld. Een imaginaire tuchtklacht, 
met elementen die met regelmaat bij ‘echte’ tuchtklachten de revue passeren, kwam aan 
bod. Net als in de werkelijkheid was er eerst een vooroverleg, waarbij de leden van het 
College van Toezicht - in dit geval vormgegeven door een zogenaamde ‘groot’ college met 
vijf personen - met elkaar van gedachten wisselden over de zaak en de vragen die daarover 
nog leefden. Vervolgens werd de hoorzitting nagespeeld - compleet met klager en 
beklaagde - en tenslotte volgde de beraadslaging mét een conclusie van het College. 
Deze film zal in december beschikbaar zijn.

De lunch - kleine broodjes en hapjes - werd goed ontvangen door de aanwezigen. 
Alle activiteiten (de plenaire sessies, de workshops, de informatiemarkt en de lunch) vonden 
plaats in het Polargebied van de Jaarbeurs. Zowel de locatie als de bereikbaarheid werd door 
de aanwezigen positief beoordeeld. 
In de middag werden er twee workshoprondes gehouden. Impressies van de workshops zijn 
in deze nieuwsbrief op verschillende plaatsen terug te vinden. De workshops werden door het 
grootste deel van de bezoekers als gemiddeld of bovengemiddeld beoordeeld. 

We kunnen spreken over een succesvolle eerste editie waarbij er uiteraard nog genoeg 
ruimte is voor verbetering voor volgend jaar. Uit de evaluatie komt naar voren dat bijna 
80% van de deelnemers er dan weer bij zal zijn!

Een impressie...
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De workshops

Workshop professioneel statuut
Tijdens deze workshop hebben Jolanda Winters en Lennie Haarsma inhoudelijk het 
Professioneel Statuut toegelicht binnen de context van de wet, de professionele standaard 
(beroepscode, richtlijnen jeugdhulp en veldnormen) en de organisatie waar een SKJ-
geregistreerd professional werkzaam is. Er ontstaat binnen het werkveld nog te vaak een ver-
warring over de autonome professional; alsof het betekent dat je er alleen voor staat. Met een 
‘autonome professional’ wordt bedoeld dat de professional zijn/haar eigen autonomie heeft en 
zich zorgvuldig verhoudt tot de professionele standaard. Dit betekent dat je richtlijnen betrekt, 
multidisciplinair werkt en regelmatig overlegt met collega’s. Autonomie gaat dan over de 
ruimte die je hebt om binnen professionele kaders je handelen vorm te geven. 

Workshop richtlijnen
De 14 vakinhoudelijke richtlijnen zijn een positieve benadering om samen met het gezin bij 
verschillende problematiek op een betrouwbare manier zo goed mogelijk te helpen volgens 
de laatste wetenschappelijke inzichten. Ze zijn daarmee een belangrijk hulpmiddel en richt-
snoer. Daarnaast zijn ze ook onderdeel van de beroepsstandaard, want je handelen wordt er 
ook aan getoetst.

Workshop dossiervorming
Bij deze workshop heeft Diana Visser de dossiervorming binnen de context van de wet en 
beroepscode toegelicht. Ook is nadrukkelijk de eigen verantwoordelijkheid van de 
professional in deze besproken. Onder de deelnemers van de workshop werd duidelijk dat de 
bijdrage aan het dossier verschilt als je werkzaam bent als zzp-er binnen een organisatie en/
of binnen een ketenverband of veelal werkt binnen een intern multidisciplinair overleg.

Workshop meldcode
In deze workshop kwam nadrukkelijk aan bod dat het belangrijk is dat je als professional 
onder ogen wil en kan zien dat er sprake kan zijn van mishandeling of misbruik. We willen 
uiteraard liever dat dit niet het geval is en daarom heeft men de neiging om elke andere 
verklaring eerder te accepteren. Als je de optie van misbruik of mishandeling openhoudt, volg 
dan de stappen van de meldcode om er daadwerkelijk iets aan te doen.

Workshop privacy
Centrale vraag die tijdens deze workshop gesteld werd: gegevens delen volgens de 
beroepscode, helpt het of hindert het? De vertrouwensrelatie met cliënt(en) vraagt zowel om 
zorgvuldigheid als om terughoudendheid. Daarom mag je alleen relevante en noodzakelijke 
gegevens met een andere professional. Voor het delen van de gegevens is in beginsel 
toestemming van de ouders vereist. Wanneer de toestemming echter ontbreekt, zijn 
afwegingsgronden van toepassing. Een voorbeeld hiervan is dat de professional in dat geval 
de schade van het kind zou moeten kunnen benoemen, wanneer het ontbreken van de 
gegevens zou uitblijven.

In de middag werden er twee workshoprondes gehouden. Impressies van de 
workshops zijn in deze nieuwsbrief op verschillende plaatsen terug te vinden. 
De workshops werden door het grootste deel van de bezoekers als gemiddeld of 
bovengemiddeld beoordeeld.

vervolg



Workshop reflectie
Professionals zijn hun eigen instrument. Om dat doelgericht aan te scherpen, zul je een helder 
doel voor ogen moeten hebben. De drukte van alledag overspoelt je makkelijk. Hardlopen en 
reactief zijn is niet zo moeilijk in de jeugdhulp. Stilstaan en proactief werken daarentegen; dat is 
wel de kunst. Reflectie vraagt om stilstaan en terugblikken, maar ook vooruitkijken; wat wil je nu 
echt als professional? Deelnemers aan deze workshop gingen onder leiding van Margriet de Roos 
aan de slag met een oefening vanuit de positieve psychologie. Die oefening - door Stephen Covey 
beschreven - is antwoord geven op de vraag: “wat wil je dat mensen, die je nu als professional 
begeleidt, op jouw jubileum over twee/drie jaar over jou en jouw hulp vertellen?”. 
Door de interactieve en doelgerichte invulling van de workshop, werden mensen aan het denken 
gezet, maar ook tot concrete actie geïnspireerd.
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Integraal aanbod
De Bascule, Lijn5 en Spirit hebben in Amsterdam omgeving een Pilot opgezet genaamd: De 
Vliegende Brigade. In de vliegende brigade werken verschillende organisaties samen te werken 
om extra passende zorg in acute crisissituaties te kunnen bieden. Door een andere vorm van 
financiering dan gebruikelijk kan de vliegende brigade al starten voordat er een diagnose is 
gesteld. Hierdoor kan snel, samen, systeemgericht, flexibel en cliëntgericht te werk worden 
gegaan. De werkwijze van de vliegende brigade bestaat uit consultatie, diagnostiek, 
behandeling, coaching en samenwerking.

Workshop beroepsethiek & moreel beraad
Aan de orde kwam wanneer jeugdprofessionals te maken hebben met conflicten en zij door 
middel van een moreel beraad een afweging kunnen maken. In deze workshop voerden de 
jeugdprofessionals interactief door middel van de roltrapethiek een moreel beraad uit. 
De roltrapethiek is opgedeeld in fases, waardoor je in een beperkte tijd tot een moreel beraad 
kan komen. 
De verschillende fases bestaan uit:
•  Kennisbronnen: ervaringskennis, theoretische kennis, collega’s, gebeurtenissen,  

observaties, sociale context en relaties en narratieven. Een narratief is een verhaal van de 
cliënt zoals die de werkelijkheid beschrijft. De jeugdprofessional kan dit anders zien, maar het 
narratief kan een belangrijke bron zijn.

•  Kaders: basisrechten van mensen & kinderen, wettelijke kaders, instellingsbeleid, richtlijnen, 
protocollen, methodieken en de beroepscode.

• Waarden: bekwaamheid, transparantie, rechtvaardigheid, effectiviteit, zorgvuldigheid, 
verantwoordelijkheid en autonomie.
Met een moreel beraad wil je antwoord op wat we weten, wat voor beeld je hebt en wat je 
ervaring zegt. De kernvraag naar deze fases toe is: waar gaat het hier nu om? Hoever kun je als 
professional handelen binnen de grenzen die worden gesteld? Op basis van de professionele 
autonomie dien je daarom op de eerste plaats recht te doen aan je cliënt.

Workshop profilering 
Deze workshop onder leiding van Anneke Krakers ging over hoe je jezelf zichtbaar maakt als 
professional. Zonder dat je de aandacht direct op jezelf wil vestigen, is het wel fijn om gezien te 
worden. Deelnemers kregen daarvoor waardevolle tips mee.



Enkele dromen
Verschillende deelnemers hebben hun droom voor de Jeugdhulp & Jeugdbescherming 
geformuleerd. De ‘dromen’ zijn allemaal geïnventariseerd, zij bieden een mooie bron voor 
verdere beroepsontwikkeling. Een deel van de dromen heeft betrekking op preventie. 
Veel aandacht gaat daarbij uit naar een betere samenwerking tussen onderwijs en 
jeugdhulp. Maar ook de schotten in de financiering werden veelvuldig genoemd. 

“Mijn droom voor alle kinderen - en hun ouders - is dat ze weten dat in de 
vertrouwde omgeving terecht kunnen bij een betrouwbare jeugd-professional, 
als ze die nodig hebben. Er wordt goed gezorgd voor de jeugdprofessionals 
zodat hij/ zij deze zorg ook steeds weer goed kan bieden.”

“Een flexibele grens tussen minder- en meerderjarigheid. De minderjarige 
kiest het moment bijvoorbeeld zelf tussen 16 en 21 jaar.”

“Ik hoop uiteindelijk dat door de transitie, we nog meer kwetsbare en hulp-
behoevende mensen/gezinnen kunnen bereiken en we preventief meer  
kunnen doen om verdere schade te beperken.”

“Mijn droom is dat onderwijs en zorg tot een integraal aanbod komen op basis 
van respect voor ieders professie en gelijkwaardigheid, zodat jongeren zich 
goed kunnen ontwikkelen, en uitval wordt verminderd.”

“Het normaliseren van de jeugdzorg om preventie een stap dichterbij te  
brengen. Zoals de tandarts en de brandweer op de basisschool zichzelf laten 
zien, zo kan jeugdzorg ook de drempel verlagen door voorlichting te geven in 
de klassen en uitleg te geven.”  

“Ik droom van een netwerk van professionals, vrijwilligers en familie die om 
kinderen heen staan die op welke manier dan ook zorg nodig hebben. Ik 
droom van een krachtige, liefdevolle samenleving die zorgt voor alle kinderen”

“Mijn droom is dat ik mijn passie en ervaring kan overdragen aan jonge  
jeugdprofessionals, zodat zij kinderen en gezinnen kunnen begeleiden. 
Daarbij is wel nodig dat onze jeugdprofessionals goed gefaciliteerd worden en 
gewaardeerd! (Meer werkruimte en een goed salaris). Ik gun mijn jonge  
collega’s dat ze ook genieten en kunnen leren (net als ik vroeger).”

“Een zorgstelsel dat meer is gebaseerd op vertrouwen: in de deskundigheid 
en integriteit van de jeugdprofessionals in plaats van wantrouwen. Dus wel 
kwaliteitseisen/ beroepscodes, maar geen onnodige regeldruk en  
administratieve rompslomp zodat iedereen kan doen waar hij/zij goed in is en 
wat echt nodig is.”

“Wanneer je blijft stilstaan bij je handelen, is vooruitgang vanzelfsprekend.”
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https://skjeugd.nl/
media/downloads/

Factsheet_tuchtre-
cht_klachtrecht.
pdf

En wist jij dat er een richtlijn Jeugdhulp 
is over scheidingen? 

Bekijk hem via deze link!

SKJ www.skjeugd.nl

Telefonisch spreekuur
In de dagelijkse praktijk kunnen 
dilemma’s opdoemen waar u zelf of met 
collega’s niet goed uitkomt. De Beroeps-
vereniging van Professionals in Sociaal 
Werk BPSW houdt elke maandag van 
10.00 tot 13.00 uur een telefonische 
spreekuur voor praktische, juridische en 
ethische vragen.   
   

OproepIn de nieuwe SKJ omgeving - vanaf 1 januari 2018 - vullen professionals een portfolio met activiteiten 
die relevant zijn voor hun beroepsontwikkeling. Het gaat om de vereiste reflectie, geaccrediteerde 
deskundigheidsbevordering en werkervaring. Ook is er ruimte om meer van jezelf te laten zien. Voor 
het maken van een voorbeeldportfolio zoeken wij professionals die op een enthousiaste, aansprekende 
manier de activiteiten die zij hebben verricht in het kader van hun beroepsontwikkeling in beeld willen 
brengen. Ben je enthousiast en trots op iets dat jij hebt gedaan en wil je dat delen om collega’s te 
inspireren? Dan komen we graag met jou in contact. Het gaat om een eenmalige bijdrage die jou niet 
veel tijd (hooguit een paar uur) hoeft te kosten. 

We zien je enthousiaste aanmelding graag via jsteenmeijer@bpsw.nl! 

Eén van de doelen van de jeugdwet is dat er goed wordt samengewerkt rond een gezin. 
Rond het thema samenwerken zijn we op zoek naar professionals die iets vertellen over hun werk in 
een dubbelinterview. In het dubbelinterview gaan twee professionals uit verschillende beroepsgroepen 
het gesprek met elkaar aan. Wat werkt er? Wat zou nog beter kunnen? Wil jij je beroepsgroep 
representeren tijdens een interview?          Laat het weten via jsteenmeijer@bpsw.nl

Interesse?

In het tweede plenaire deel werd er een tuchtzaak nagespeeld. Een imaginaire tuchtklacht, 
met elementen die met regelmaat bij ‘echte’  tuchtklachten de revue passeren, kwamen aan bod. 
Net als in de werkelijkheid was er eerst een vooroverleg, waarbij de leden van het College van 
Toezicht - in dit geval vormgegeven door een zogenaamde ‘groot’ college met vijf personen - met 
elkaar van gedachten wisselden over de zaak en de vragen die daarover nog leefden. Vervolgens 
werd de hoorzitting nagespeeld - compleet met klager en beklaagde - en tenslotte volgde de 
beraadslaging mét een conclusie van het College. Deze film zal in december beschikbaar zijn.

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/scheiding/
http://www.skjeugd.nl
http://www.skjeugd.nl
https://www.bpsw.nl/actueel/nieuws/item/spreekuur-bij-de-bpsw-voor-praktische-juridische-en-ethische-vragen/

