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VONK-werkconferentie ‘Serieus nemen’ 
Donderdag 29 september 2022 van 14.00u tot 17.00u, Marie Kamphuisborg, Hanzehogeschool 

 
Korte samenvatting lezing Marja Bakker 
 
Er is een grote diversiteit aan professionals aanwezig bij deze werkconferentie. Verschillend in 
professie en verschillend als mens. In de komende 20 minuten neem ik jullie mee om te kijken waar 
we met elkaar, en ieder voor zich, invloed op hebben om het thema serieus nemen,  serieus te nemen. 

 

1. Jeugdigen en ouders willen serieus genomen worden door een professional die zorgvuldig 

handelt en zich ook als mens toont.  

 

Uitkomst van eerdere bijeenkomsten: ‘ouders en jeugdigen zijn niet serieus genomen in het kenbaar 
maken van hun behoefte rond eventuele uithuisplaatsing’. 
Jongeren geven aan:  dat ze niet begrijpen waarom een uithuisplaatsing nodig was, dat ze veel 
wisselingen van hulverleners hebben meegemaakt, dat wonen op de groep soms voelt als straf, dat 
omdat ouders het niet meer kunnen zij nu hier zitten. Serieus nemen, goed luisteren en er echt iets 
mee doen is belangrijk; vertrouwen en een goede klik zijn belangrijk. 
Ouders vertellen ons: dat ze niet voldoende werden meegenomen in het proces rondom de 
uithuisplaatsing, dat er veel wisselingen van hulpverleners waren en er daardoor ook verschillende 
meningen op hen afkwamen, dat gezinsvoogden weinig tijd hebben waardoor contact krijgen of 
dingen regelen lastig is. En dat de klik er is als de professional ook echt mens is. 

Mens zijn als professional is dus erg belangrijk…  
 

2. Wat wil dat zeggen, mens zijn in je werk, in je vak, als professional? 

 

De letterlijke betekenis van ‘professional’ is: iemand die zeer ervaren, bedreven en kundig is in wat hij 

doet. Professional ben je ieder op je eigen plek. Maar hoe ben je mens in je vak? 

Een misverstand: mens zijn is niet dat je je eigen ervaringen moet delen, het is mens zijn in het 

moment, dat je mag laten zien dat je iets raakt, of dat je gezamenlijke interesses hebt….. Mariska van 

der Steege geeft een mooi beeld van de professional en het mens zijn in je vak: 

• Dat wat jou en je werk kleur geeft. Je professionele identiteit staat op het snijvlak van wie je 

bent en wat je doet, in welke werkomgeving je je werk doet en welke ontwikkeling je hebt 

doorgemaakt.  

• Vergt verkennen, onderzoeken van je professionaliteit. Waar ben je van? Wat kenmerkt jou? 

Waar ben je meer dan je collega’s goed in? Waar wil je van zijn? 

Het staat kortom op het snijvlak van wie je bent en wat je doet en waartoe je je werk doet. Het vergt 

verkenning. Maar: in al die turbulentie, weet je dan nog waar je van bent? 

 

3. Hoe houd je je staande (of niet) in de steeds veranderende jeugdzorg? 

 

Hoe word jij op jouw werkplek serieus genomen?  

Van ouders jongeren en kinderen horen we dus dat we hen serieus moeten nemen, maar in hoeverre 

kun je je cliënten echt serieus nemen als je jezelf niet echt serieus genomen voelt, door je cliënten, je 

manager, je organisatie, het 'systeem' de maatschappij?  

In veel opzichten hebben we in de afgelopen jaren veranderingen mee gemaakt: decentralisatie en  

professionalisering van de jeugdzorg; andere manier van inkoop,  groei van jeugdzorggebruik, 
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stijgende kosten; van grootschalig Justitiële jeugdinrichting naar kleinschalige voorzieningen; passend 

onderwijs, etc.…. En op organisatie niveau: fusies, aanbestedingen, reorganisatie, sluitingen… 

Veranderende jeugdzorg: beweging is er altijd geweest, is er nu en zal er altijd blijven. Met andere 

woorden wen er maar aan. Wat belangrijk is hoe jij je als mens, als professional hiertoe weet te 

verhouden.  

 

4. Wat heb je vervolgens nodig om de balans te vinden zodat je jezelf serieus kunt nemen als mens 

in je vak, als professional? 

 

Jim van Os vroeg zich onlangs af: heeft de hulpverlener in deze tijd nog tijd en ruimte om zich te 

verwonderen? Is er in jouw hoofd nog ruimte voor verwondering? Of hebben de regels, kaders, 

methodieken, tijdsdruk, verwachtingen van jouw team, van je leidinggevende, de organisatie, de 

maatschappij het overgenomen? Durf je je nog te verwonderen als je in een complexe situatie een 

inschatting hebt te maken of de veiligheid van het kind of de jongere in gevaar is? Als je dat moeilijke 

gesprek hebt aan te gaan als het thuis echt niet meer lukt om die veiligheid te bieden? Mag je dan 

vanuit die verwondering nog zeggen: Ik weet het ook even niet, jeetje wat een brok ellende….hoe kan 

ik…. Om vervolgens vanuit die verwondering of ontreddering samen te kijken naar wat er (nog) wél 

mogelijk is? Kortom, het zoeken van de balans van wat menselijk is, wat je voelt en wat je hebt te 

doen. Waar je verantwoordelijkheid ligt en wat dat met je doet. In hoeverre lukt jou dat nog?   

 

5. Wat is je professionele identiteit? 

Manon Ruijters heeft hier een visie over en zet de professional zelf aan zet. Neem jezelf serieus en ga 

staan waarvoor je bent gaan staan toen je dit beroep hebt gekozen. Wat je nodig hebt is zelfsturing, 

veerkracht, wijsheid en excellentie (in haar lezing gaat Marja dieper in op deze thema’s). 

 

6. Het belang van dit alles.. 

Door inzicht te verkrijgen in zelfsturing, veerkracht, wijsheid en excellentie neem je jezelf serieus. Door 

dit te delen met anderen neem je elkaar serieus. Sta stil bij wat jou kleurt, deel wat 

verantwoordelijkheid met jou doet. Je mens zijn laten zien, ook aan je eigen collega’s. Want 

serieus….laten we onszelf en elkaar serieus nemen! 


