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Artikel

Fit to fly
De term ‘fit to fly’ komt uit de luchtvaart. Piloten en
passagiers moeten medisch gezien gezond genoeg
zijn om te mogen vliegen. Voor de jeugdzorg geven
wij een eigen interpretatie aan deze branchevreemde
term. De mate waarin twee personen hun attitude en
gedrag kunnen afstemmen, lijkt van invloed op de
mate waarin zij (gezamenlijke) doelen kunnen
bereiken.
Hoe zorg je als jeugd- & gezinsbeschermer én als
ouder dat je ‘fit to fly’ bent; dat je op elkaar
ingespeeld bent, zodat je samen de reis kunt maken
naar een veilige leefomgeving voor het kind? Dit
artikel gaat over het belang van de ‘fit’ in een
samenwerkingsrelatie.
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Stel je hebt professionele hulp nodig. Wie kan jou dan het beste helpen? Wat voor type mens is dat
en wat verwacht je van hem of haar? Maar ook; wat vraagt dat van jou? Ooit over nagedacht?
De term ‘fit to fly’ komt uit de luchtvaart. Piloten en passagiers moeten medisch gezien
gezond genoeg zijn om te mogen vliegen. Voor de jeugdzorg geven wij een eigen
interpretatie aan deze branchevreemde term. De mate waarin twee personen hun
attitude en gedrag kunnen afstemmen, lijkt van invloed op de mate waarin zij
(gezamenlijke) doelen kunnen bereiken. Hoe zorg je als jeugd- & gezinsbeschermer én als
ouder dat je ‘fit to fly’ bent; dat je op elkaar ingespeeld bent, zodat je samen de reis kunt
maken naar een veilige leefomgeving voor het kind? Dit artikel gaat over het belang van
de ‘fit’ in een samenwerkingsrelatie.
Aan een aanmelding van een gezin bij De Jeugd- & Gezinsbeschermers door
de gemeente gaat meestal een heel traject vooraf. Een traject waarin het
gezin al veel werk verzette en er veel verschillende hulpverleners over de vloer
kwamen. Instanties als het Centrum voor Jeugd en Gezin, een lokaal wijkteam
of de huisarts waren al met het gezin in contact, hebben plannen gemaakt en
doelen met het gezin gesteld. Onze organisatie komt in beeld als die aanpak
onvoldoende helpt, de veiligheid van het kind in het geding is en/of er een
ernstige bedreiging is voor de ontwikkeling van het kind. Vaak in combinatie
met instanties als Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming. U kunt
zich voorstellen dat na zo’n ‘hulpverleningsgeschiedenis’ ouders doorgaans niet
staan te springen om weer een werkrelatie met ‘de zoveelste hulpverlener’ op
te bouwen. Echter, alleen samen mét de ouders kunnen wij een verbetering in
de situatie van het kind realiseren. Des te belangrijk dat er een goede
samenwerkingsrelatie tussen de jeugd- en gezinsbeschermer en de
gezinsleden ontstaat. Maar hoe bereik je dat?

De Jeugd- &
Gezinsbeschermers is een

gecertificeerde instelling, die
staat voor de bescherming
van kinderen en het
versterken van de kwaliteiten
van het gezin. Dat gebeurt zo
mogelijk in een vrijwillig en zo
nodig in een gedwongen
kader.

Jeugd- en gezinsbeschermers
werken samen met kinderen
en hun ouders en netwerk
aan het herstel van de
veiligheid van de omgeving
waarin de zij opgroeien en
zich ontwikkelen.

Op basis van theoretisch onderzoek formuleerden wij hierover twee
hypothesen:
1. “De kwaliteit van de samenwerkingsrelatie heeft een effect op het behalen
van de resultaten.”
2. “Het bespreken van de samenwerking verhoogt de kwaliteit van de samenwerkingsrelatie.”

Met twee innovatieprojecten van De Jeugd- & Gezinsbeschermers toetsen wij deze hypothesen
komend anderhalf jaar in de praktijk: het project ‘Samen Sterker’ en het project ‘Matching’. Dit zijn
deelprojecten van het project ‘De Stem van de Cliënt’, dat onderdeel uitmaakt van het landelijke
vernieuwingsprogramma binnen de jeugdbescherming (SWING programma,
www.nieuwejeugdbescherming.nl).
Over deze projecten straks meer, maar eerst: wat zegt de theorie en hoe kwamen wij tot onze
hypothesen?
Het SWING project De Stem van de Cliënt bestaat uit vier deelprojecten: (1) Samen Sterker,(2) Matching, (3) Cliënten voor
cliënten en (4) Cliënten feedback nieuwe stijl. In dit artikel gaan wij in op:

Het project Samen Sterker; instrumentaria en werkwijzen ontwikkelen voor het routinematig bespreken van de
samenwerkingsrelatie tussen cliënt en begeleider.

Het project Matching; inrichten van een werkproces voor het afstemmen van de behoeften en wensen van de cliënt met
de expertise en affiniteit van de begeleider. De cliënt een keuze geven in wie het gezin gaat begeleiden.
Onze cliënten zijn betrokken bij het ontwerp, de uitvoering en de aansturing van beide projecten.
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Onze hypothese: de kwaliteit van de samenwerkingsrelatie heeft een effect op het
behalen van de resultaten
Hermanns & Menger (2009)i stellen dat de invloed van de therapeut op het resultaat van de
behandeling groter blijkt dan wordt aangenomen. Dat geeft volgens hen alle aanleiding om meer
aandacht te besteden aan de algemeen werkzame factoren, in het bijzonder aan de bijdrage van de
relatie ‘cliënt-hulpverlener’ en kenmerken van de hulpverlener.
“Professionals leveren zelf een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de alliantie (relatie ‘cliënthulpverlener’) en aan het resultaat”, aldus Menger (2009)ii. Een aantal kenmerken van professionals
zouden daarbij van invloed zijn op de uitkomsten van de hulpverlening, te weten:
 Het vermogen om allianties aan te gaan met allerlei verschillende soorten mensen, met
verschillende kenmerken en verschillende hechtingsstijlen.
 Het vermogen om adequaat te reageren op breuken, terugval en problemen in de alliantie.
 Het vermogen om coherente verklaringen te geven voor problemen.
 Het vermogen om de eigen verwachting van succes over te dragen op cliënten. Ondersteunend
aan dit vermogen is het koesteren van realistische verwachtingen die teleurstelling en
professioneel cynisme kunnen voorkomen. En een werkklimaat waarin het bespreken van
teleurstellingen mogelijk is.
 Bewuste monitoring van de werkalliantie en van de eigen bijdrage daaraan; zorgvuldig
organiseren van feedback op de eigen performance. Dit is een constante factor die veel terugkomt
en die vooral veel verschil maakt bij het voorkomen van uitval.
In de literatuurstudie van Van Yperen, Van der Steege, Addink & Boendermaker naar algemeen en
specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg (2010)iii komt naar voren dat het verband tussen de
kwaliteit van de therapeutische relatie en de uitkomst sterker is wanneer het later in de therapie
wordt gemeten. “Dit zou kunnen betekenen dat de invloed van de relatie van minder belang is bij
kortdurende therapieën. Simpel gezegd, hoe korter de hulp, hoe belangrijker de inhoud, hoe langer de
hulp, hoe belangrijker de goede relatie wordt.”
Van Yperen et al. stellen wel dat: “er overall veel betekenis wordt toegekend aan de factor cliënthulpverlener-relatie. Deze bevinding is echter hoofdzakelijk gebaseerd op onderzoek naar de effecten
van psychotherapie bij volwassenen. Onderzoekers hebben aanwijzingen dat de alliantie-factor bij
hulpverlening aan jeugdigen ingewikkelder in elkaar zit. Verdere studie op dit terrein is nodig om hier
goede conclusies over te kunnen trekken.”
Desalniettemin betekenen deze onderzoeksbevindingen voor onze jeugd- en gezinsbeschermers (en
andere professionals in de jeugdzorg) dat investeren in een goed contact met de ouders en het kind
essentieel is om tot resultaten te komen.
Onze hypothese: het bespreken van de samenwerking verhoogt de kwaliteit van de
samenwerkingsrelatie
Dezelfde studie van Van Yperen et al. (2010) vormt de onderbouwing voor onze tweede hypothese:
“Recent zijn er ook steeds meer aanwijzingen in de literatuur dat het routinematig monitoren van de
effectiviteit van de behandeling gedurende de uitvoering tot betere resultaten leidt. We doelen hier
niet alleen op het meten van de problemen aan het begin van de behandeling en het uitvoeren van
een meting aan het einde om te kijken of de problemen voldoende zijn afgenomen. Het gaat hier ook
om tijdens de behandeling met de cliënt bij te houden of de cliënt tevreden is, of er voldoende aan de
doelen van de behandeling is gewerkt of er progressie zit in de te leren vaardigheden of afname van
de problematiek.”
Miller en Hubble (2011)iv menen dat excellente professionals voortdurend input en feedback vragen,
zowel van cliënten als van collega’s. “Zij benutten die om de ‘fit’ van hun samenwerkingsrelatie en de
gekozen aanpak voortdurend te peilen en te leren van de feedback die zij van cliënten en collega’s
krijgen. Zo optimaliseren ze de retentie (het behouden) van cliënten en de effectiviteit van de
geboden hulp.”
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Hoewel deze bevindingen met name betrekking hebben op de relatie ‘cliënt-behandelaar’ in
zorginstellingen en/of psychotherapie, denken wij dat de bevindingen ook van toepassing zijn op de
Gecertificeerde Instellingen, zoals De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Specifiek onderzoek binnen de
Gecertificeerde Instellingen op dit thema is wenselijk om deze aanname te bekrachtigen. We voelen
ons extra gesteund door de opmerking van Van Yperen et al. (2010) over de routinematige
monitoring: “Deze monitoring is dus alles behalve bureaucratie, in tegendeel, het lijkt een werkzaam
onderdeel te zijn in effectieve hulp.” Dit geeft legitimiteit aan het uitvoeren van een routinematig
reflectiegesprek over de samenwerking. En een weerwoord aan mensen die denken dat het gaat om
‘het zoveelste formuliertje dat moet worden ingevuld’.
Tot zover de theorie. Hoe krijgt ‘samenwerken’ in de praktijk vorm en hoe dragen de
innovatieprojecten ‘Samen Sterker’ en ‘Matching’ daaraan bij?
In de praktijk
Onze jeugd- en gezinsbeschermers werken dagelijks met de vraag ‘wát moet er gebeuren om de
situatie van een kind en zijn gezin te verbeteren?’. En daarbij zijn zij continu bezig met de zoektocht
naar hoé zij daarbij het beste kunnen afstemmen op en samenwerken met het gezin. Iedere jeugd- en
gezinsbeschermer heeft zijn eigen persoonlijkheid en zijn eigen professionele stijl. Beiden zijn van
invloed op de ‘basishouding’ die hijv aanneemt ten opzichte van ouders en hun kind. Vanaf de start
probeert de jeugd- en gezinsbeschermer zijn houding zo goed mogelijk af te stemmen op de
individuele gezinsleden.
Hij kijkt daarbij goed naar wie hij voor zich heeft: wie is deze ouder of dit kind? Hoe schat ik zijn
cognitieve vermogens in? Hoe zit het met het sociaal-emotioneel functioneren van deze persoon? Is er
sprake van psychiatrische problematiek? Zijn er geloofsovertuigingen of culturele aspecten waar
rekening mee gehouden moet worden? Heeft deze ouder of dit kind iets (traumatisch) meegemaakt
waardoor wantrouwen is ontstaan? En, in hoeverre is deze ouder of dit kind in het verleden wellicht
beschadigd? Ook houdt de jeugd- en gezinsbeschermer rekening met recente (ingrijpende)
gebeurtenissen die van invloed zijn (geweest) op het functioneren van het gezin. En kijkt hij naar
andere omgevingsfactoren die mogelijk mee kunnen spelen. Daarnaast staat de jeugd- en
gezinsbeschermer uitgebreid stil bij hoe de ouders en het kind graag willen samenwerken. Samen
bespreken ze wat voor hen belangrijk is in het onderlinge contact.
Met het verkennen van deze aspecten past de jeugd- en gezinsbeschermer zijn basishouding aan naar
een ‘afgestemde houding’. Een vakvolwassen jeugd- en gezinsbeschermer beheerst deze kunst en
stemt zijn gedrag en attitude op ieder gezinslid opnieuw af. Eén keer afstemmen is niet voldoende, de
situationele factoren kunnen veranderen. Gedurende de samenwerking is het essentieel voor de
kwaliteit van de samenwerking om te blijven afstemmen op elkaar.

Afstemmen op:

Basishouding

Cognitief functioneren
Sociaal-emotioneel functioneren
Psychisch functioneren
Geloofsovertuigingen/culturele aspecten
Aanwezige traumata
Ervaringen uit het verleden
Ingrijpende gebeurtenissen
Omgevingsfactoren
Wensen van de gezinsleden
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Innovatie: De stem van de cliënt
Een samenwerkingstraject kun je in het verlengde van de titel van dit artikel opdelen in drie fases:
Opstijgen, Vliegen en Landen. Wij gebruiken deze indeling om uit te leggen hoe deze continue
afstemming tussen de jeugd- en gezinsbeschermers en de gezinsleden in de praktijk vorm krijgt
binnen het SWING innovatieproject De Stem van de Cliënt (zie kader). We beschrijven op welke wijze
wij de stem van de cliënt tijdens zijn reis met ons willen borgen. Zodat wij de kwaliteit van onze
dienstverlening vergroten en op de langere termijn de maatschappelijke kosten verlagen.

Opstijgen (innemen van een afgestemde houding)

Het eerste cruciale moment is de ‘klik’ tussen cliënt en begeleider. Is die er wel of niet? Wij denken
dat de meeste ouders goed in staat zijn om aan te geven wat voor type begeleider zij nodig hebben.
Aan de andere kant hebben professionals ook een bepaalde
expertise en affiniteit. Die twee ‘matchen’, is het eerste
Quote ouder:
winstpunt. Hiermee experimenteren wij in het
“ik
waardeer
dat ze recht door zee was,
innovatieproject ‘Matching’. Het project houdt in dat ouders
eerlijk naar ons toe, duidelijk, serieus
zelf kiezen welke jeugd- & gezinsbeschermer hen gaat
en kordaat”
begeleiden.
Quote jongere:
Na de ‘match’ besteedt de gekozen jeugd- en
Quote jongere:
“ze nam mij
gezinsbeschermer veel aandacht aan kennismaking en
“Vraag niet: hoe voelde
serieus
en dat was
uitleg over de werkwijze. In dit eerste gesprek past hij
je je daarbij en wat
één
van de
zijn basishouding aan tot een afgestemde houding. Het
deed dat met je”
voornaamste
onderwerp ‘samenwerking’ komt tijdens het eerste
dingen die ik
gesprek direct op tafel: de jeugd- en gezinsbeschermer
nodig had”
vraagt de gezinsleden hoe zij het liefst aangesproken willen worden; bij de
voornaam, met je en jij of met u? Daarnaast geeft de jeugd- en
gezinsbeschermer aan wat hijzelf prettig zou vinden; er wordt ‘afgestemd’ hoe er met elkaar wordt
omgegaan. Ook de wijze van contact (e-mail, telefoon en huisbezoeken) en contactfrequentie worden
besproken. Door de samenwerking zo open te behandelen, wordt een eerste aanzet gegeven tot het
vormgeven van een robuuste samenwerkingsrelatie met het gezin.

Vliegen (continue afstemming zoeken)

Binnen het innovatieproject ‘Samen Sterker’ ontwikkelen we een werkwijze en handzame
instrumenten om na deze eerste kennismaking routinematig de hernieuwde afstemming te zoeken.
Tijdens ‘de reis’ bespreken onze jeugd- en gezinsbeschermers de samenwerkingsrelatie met de ouders
en het kind regelmatig. Dit gebeurt aan de hand van een vast formulier vi met daarop vijf
schaalvragen. Deze vragen gaan onder meer na hoe tevreden een ieder is over de manier van
omgang, het luisteren naar elkaar en het samen werken aan de doelen van het Gezinsplan. Zowel de
jeugd- en gezinsbeschermer, als de ouder vullen het formulier in. Per vraag scoren zij op een lijn de
mate van tevredenheid (tevreden – ontevreden). Daarna verhelderen ze de score aan de hand van de
vragen: ‘Waar zijn we het meest tevreden over?’ en ‘Waar zijn we minder tevreden over?’. Hierdoor
ontstaat een gesprek over de wederzijdse wensen en verwachting binnen de samenwerkingsrelatie.
Het is natuurlijk dat gesprek waar het uiteindelijk om gaat, het formulier is slechts een hulpmiddel. Uit
het het ‘samenwerkingsgesprek’ volgen indien nodig afspraken
over een onderdeel waar beide partijen op gaan letten in de
navolgende periode. Zo verbeteren ze samen de samenwerking.
Ook met kinderen en jongeren bespreken we de samenwerking
en reflecteren we op wat er goed gaat en wat er beter kan. Bij
jonge kinderen maken we hierbij gebruik van smileys vii. Kinderen
kunnen een gezicht kiezen dat hun gevoel weergeeft of zelf een
gezichtje tekenen.
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Landen (leren over afstemming)

De samenwerkingsrelatie eindigt als de veilige leefomgeving voor het kind is hersteld en het gezin
duurzaam is versterkt. Het moment van afscheid is een belangrijk moment om de samenwerking
onder de loep te nemen en samen met het gezin te reflecteren op onze reis: In hoeverre is het ons
gelukt om ‘af te stemmen’ op elkaar? Wat ging er goed? Wat hadden we beter of anders kunnen
doen? En wat heeft het zowel de individuele gezinsleden, als de jeugd- en gezinsbeschermer
opgeleverd? Naast dit ‘laatste’ gesprek tussen ouders, kind en jeugd- en gezinsbeschermer vragen wij
onze cliënten een ‘exit-vragenlijst’ in te vullen. Dit geeft hen de mogelijkheid om los van het
eindgesprek feedback te geven op de jeugd- en gezinsbeschermer, onze dienstverlening en de
organisatie. Deze feedback wordt besproken in de casuïstiekteams binnen onze organisatie en vormt
input voor ons kwaliteitsbeleid.
Tot slot
De komende anderhalf jaar gaan wij binnen de innovatieprojecten
‘Matching’ en ‘Samen Sterker’ ontdekken hoe we de samenwerkingsrelatie
met cliënten nog meer kunnen versterken. We monitoren het effect van het
hebben van een keuze in de jeugd- en gezinsbeschermer op
clienttevredenheid. En we kijken naar de ontwikkeling van de
samenwerkingsrelatie als deze op vaste momenten wordt besproken. Op
basis van theorie, ervaring en een gezond verstand hebben wij al
vertrouwen in de projectresultaten. We willen het nu graag laten zien.
De continue vraag die de jeugd- en gezinsbeschermer en ouders zichzelf en
elkaar moeten stellen is; zijn wij ‘fit to fly’? Bij de start, onderweg en bij de
landing.
We ontwikkelen van ‘feedback vragen’ naar ‘met elkaar reflecteren’. Omdat
wij ervan overtuigd zijn dat als onze cliënten en wij goed op elkaar zijn
‘afgestemd’ en de kwaliteit van de samenwerking goed is, we effectiever
kunnen samenwerken aan de veiligheid van het kind. En dat is het
belangrijkste doel.
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