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Werken in de Jeugdzorg vraagt om een hoge mate van verantwoordelijkheid, autonomie, lef en besluit-

vaardigheid. We worden regelmatig geconfronteerd met tegenstrijdige belangen, emotionele me-

ningsverschillen en inherente onzekerheden. Om effectief te zijn in gezinnen, moeten we respect en 

betrokkenheid verenigen met professionele distantie. Bij Jeugdbescherming werken gemotiveerde, 

hoog opgeleide en geregistreerde professionals vanuit de kernwaarden ‘kundig, krachtig en kwets-

baar’. Deze waarden staan beschreven in de Professional in Beeld.

De kwaliteit van de uitoefening van het beroep wordt gereguleerd via een beroepsregister, een beroeps-

code en het professioneel statuut en kan getoetst worden middels het tuchtrecht. Het professioneel statuut 

Jeugdzorg (mei 2014) gaat in op het begrip professionele autonomie en de condities waaronder geregis-

treerde professionals hun werkzaamheden verantwoord kunnen uitvoeren. Jeugdbescherming vult dit aan 

met een eigen professioneel statuut dat van toepassing is op alle medewerkers bij Jeugdbescherming. Dus 

niet alleen de gezinsmanagers, maar ook het management, de directie en andere professionals die hen on-

dersteunen. Het is gericht op de ontwikkeling van een professionele attitude met als doel de missie ‘Ieder 

kind veilig’ duurzaam uit te dragen en te handelen in het belang van de structurele veiligheid van kwetsbare 

kinderen.

Jeugdbescherming is een gecertificeerde Jeugdzorginstelling die bijdraagt aan de bescherming en veilige 

ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben recht op een veilige opvoeding, zodat zij kunnen opgroeien 

tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig meedoen in de maatschappij. Daarom brengen 

we kinderen blijvend op de veiligheidsnorm.

Waarom een professioneel statuut?

Waarom Jeugdbescherming?

Versie Def 2.0

Vastgesteld door DT/MT
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Documenteigenaar Sigrid van de Poel
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De kinderen en gezinnen waarmee wij te maken hebben, kampen met ernstige opgroei- en opvoedproble-

men en een onveilige leefsituatie. Vaak hebben ze problemen op het gebied van werk, inkomen, schulden, 

huisvesting of onderwijs, sociaalpsychologische vraagstukken, verslaving, (huiselijk) geweld of criminali-

teit. We zijn er voor kinderen van 0 tot 18 jaar, maar de inzet kan soms worden voortgezet tot 23 jaar. Het gaat 

om kinderen die fysiek, verbaal of seksueel mishandeld worden en die het ontbreekt aan gezag, structuur 

en geborgenheid. Ook kinderen die lijden onder de gevolgen van een langdurig moeizame scheiding kun-

nen cliënt zijn bij Jeugdbescherming. Jeugdigen die een strafbaar feit hebben gepleegd, komen op last van 

de kinderrechter ook bij ons terecht.

De belangrijkste pijler voor het werk bij Jeugdbescherming is het Generiek Gezinsgericht Werken 

(GGW); een integrale aanpak die een professionele methodiek en organisatorische context biedt om 

te werken aan de structurele veiligheid van kinderen. In het GGW combineert de gezinsmanager de 

kaders van jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulpverlening volgens het principe één 

gezin, één plan, één gezinsmanager. 

De gezinsmanager voert intensief casemanagement uit: samen met het gezin maakt hij een plan en bekijkt 

hij hoe het gezin het best ondersteund kan worden en welke hulp bij de gezinsleden past om het plan ook 

daadwerkelijk te kunnen laten slagen. 

GGW bevat de effectieve elementen van onder andere Delta, Eigen Kracht Conferenties, aanpak multi-pro-

bleem gezinnen, Handboek Jeugdreclassering, Functional Family Parole Services (FFPS) en professionele 

gesprekstechnieken. 

Wie is onze doelgroep?

Een professioneel kader: één gezin, 
één plan, één gezinsmanager
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Door steeds weer de waarden en normen voor te leven die we van anderen verwachten, zijn we zelf het 

instrument om beweging en gedragsverandering op gang te brengen.

Waarde creëren 

Het werken volgens de principes waarin ‘waardewerk’ centraal staat betekent dat wij alleen werk doen dat 

ten goede komt aan het kind en het gezin. Daarmee ontdoen we de organisatie van onnodige bureaucratie 

en verspilling. 

Rekenschap geven

Van alle medewerkers en managers wordt een brede rolopvatting en taakvolwassenheid verwacht. On-

geacht de functie wil en moet iedere professional intern en extern rekenschap afleggen. Het gaat dan om 

het onderbouwen van hoe we zelfstandig of in teamverband bepaalde besluiten hebben genomen en in-

zichtelijk maken welke stappen zijn gezet in het belang van het kind. Op casusniveau is de gezinsmanager 

eindverantwoordelijk voor de gezinnen die hij/zij bedient en de borging van de gezinsplannen. Teams 

dragen daarnaast ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goede in-, door- en uitstroom van 

de team-caseload. Want ieder gezin dat op eigen kracht verder kan, maakt plaats voor andere kwetsbare 

kinderen. 

Integer handelen

Werken in de Jeugdzorg roept morele dilemma’s op en vraagt om morele oordeelsvorming en ethisch han-

delen. Gezien onze doelgroep moeten we continu bewust zijn van mogelijk seksueel grensoverschrijdend 

gedrag, dan wel seksuele intimidatie, van en door cliënten.

Escaleren

Jeugdbescherming biedt een structuur om tot gedragen besluitvorming en verantwoording te kunnen ko-

men. De pedagogische visie en de waardestappen van GGW helpen ons om oorzaken van onveiligheid te 

onderzoeken en systeemcondities te analyseren. Desondanks komt het regelmatig voor dat we vastlopen 

in ons werk omdat er sprake is van ‘systeemcondities’ die niet op de werkvloer kunnen worden opgelost. 

Systeemcondities zijn omstandigheden waardoor het niet mogelijk is de noodzakelijke waarde voor de vei-

ligheid van het kind toe te voegen. We noemen dit ook wel kwesties. Kwestiemanagement is een manier van 

werken waarin knelpunten net zo lang in de organisatie worden geëscaleerd totdat er een oplossing voor is 

gevonden. Het uitgangspunt van escaleren is dat wij op zoek blijven gaan naar een passend aanbod op de 

vraag van het gezin in plaats van genoeg te nemen met het aanbod dat er is. Opschalen (ofwel escaleren) 

begint bij zeggen dat je ziet dat iets misgaat en pas eindigt als je weet dat er een structurele oplossing voor is 

gevonden. Escalatiegedrag draagt bij aan het realiseren van een heldere richting en aan de kwaliteit van het 

professioneel handelen in het belang van kinderen. Het is dus een professionele plicht om - in samenspraak 

met collega’s - op zoek te gaan naar een resultaatgericht handelingsperspectief en bij buikpijndossiers tijdig 

op te schalen bij het hogere management.

Wat zijn onze professionele plichten?

JBRA Webdocumenten Professioneel Statuut Jeugdbescherming A4 C01.indd   4 08-05-15   17:19



Leren van je fouten

De aard van ons werk wordt gekenmerkt door een hoog risico op fouten met verstrekkende gevolgen. Dit 

kan gevoelens oproepen van schuld, angst, handelingsverlegenheid of machteloosheid. Vanuit het besef 

dat foutloos werken in de jeugdzorg een illusie is, bieden we elkaar de ruimte om fouten te (mogen) maken. 

Hierbij geldt wel het professionele principe van ‘schuldvrij melden’: een fout is pas een verwijtbare fout 

als die niet gemeld wordt en als er niet van geleerd wordt. Medewerkers kunnen daarbij rekenen op de 

professionele plicht van het hogere management om medewerkers en middenmanagement rugdekking te 

bieden wanneer zij hun leidinggevenden hier expliciet om vragen. Schuldvrij melden van fouten bevordert 

een cultuur van leren van fouten en draagt bij aan het vergroten van veerkracht, improvisatievermogen en 

collegiale opmerkzaamheid voor de fouten van anderen.

Continu leren

Professionals zijn zelf het instrument om beweging op gang te brengen. Jeugdbescherming benadrukt 

daarom het belang van een reflectief leerklimaat. Dit vraagt om zelfkennis en continue reflectie op de eigen 

effectiviteit, maar ook om elkaar aan te spreken en te wijzen op blinde vlekken. De basis voor leren ligt in 

de dagelijkse werkpraktijk. In het casuïstiekoverleg bespreken we normen, kwesties, klachten, fouten en 

successen. Het is een professionele plicht om door middel van intercollegiale toetsing en feedback deze 

reflectie om te zetten in concrete leervragen en thema’s die leiden tot verbetering. We kunnen daarbij re-

kenen op de ondersteuning vanuit de Jeugdbescherming Akademie. Dit centrum richt zich op interne en 

externe uitwisseling van kennis en expertise door middel van opleidingen, deskundigheidsbevordering en 

wetenschappelijk onderzoek. De organisatie stimuleert daarom dat medewerkers betrokken zijn bij weten-

schappelijk onderzoek, actief kennis en nieuwe inzichten uitdragen en zich als ambassadeur van Jeugdbe-

scherming opstellen.

De buitenwereld betrekken

Toewerken naar een duurzame veilige opgroeisituatie vindt plaats in de leefomgeving van het kind. Het is 

een professionele plicht om niet alleen het kind en het gezinssysteem steeds voor ogen te houden, maar ook 

de maatschappelijke context. Dat betekent het betrekken van de sociale omgeving en actief op zoek gaan 

naar familieleden, kennissen, buurtbewoners, vrijwilligers en een ieder die kan en wil bijdragen aan de 

veiligheid van het kind. Naast parate kennis van de sociale kaart en een actueel netwerk, vraagt het vooral 

om morele oordeelsvorming binnen een maatschappelijke context. Willen we werkelijk iets betekenen voor 

de kinderen in de knel, dan zorgen we er voor dat zij straks als volwassenen volwaardig kunnen participe-

ren in de maatschappij. ‘Blijvend veilig’ betekent in feite dat we er uiteindelijk naar moeten streven onszelf 

overbodig te maken.
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