
Wettelijke erkenning voor jeugdzorgberoepen is in aantocht

Professionalisering van de jeugdzorg
Door Marianne Berger en Niels Zwikker

De jeugdzorg is zich aan het professionaliseren. Dat proces richt zich
op het versterken van het beroep, op het vergroten van de
deskundigheid van de beroepskracht en op het afbakenen van zijn
autonomie. Er is al veel bereikt: landelijk erkende competentie-
profielen voor jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers, een
databank met mogelijkheden voor na- en bijscholing. De
beroepsopleidingen sluiten steeds beter aan op de werkvloer. En
waarschijnlijk worden de beroepen gedragswetenschapper in de
jeugdzorg en jeugdzorgwerker over enkele jaren wettelijk erkend.

Het werk van beroepskrachten in de jeugdzorg staat vaak in de
maatschappelijke schijnwerpers. Incidenten met kinderen maken
heftige reacties los bij publiek, media en politiek, ongeacht of ze
vermijdelijk waren of niet. Als onderdeel van de maatschappelijke
kritiek krijgt de jeugdzorg snel het verwijt dat ze niet professioneel
gehandeld heeft. Beroepskrachten zouden onvoldoende kennis en
vaardigheden hebben om goed om te gaan met de complexe proble-
men die ze in hun werk tegenkomen. Maar ook vanuit de weten-
schap (onder anderen Van der Laan, 2007; Kwakman, 2003, 2007) en
de branche zelf (MOgroep, 2006) klinkt de mening dat de jeugdzorg
zich verder moet professionaliseren.

Professionalisering is het bevorderen van professioneel handelen.
Dat proces speelt zich af op twee niveaus: dat van het beroep en dat
van het individu. Op het niveau van het beroep gaat het om het
uitdiepen en verbeteren van het beroep en het maken van het beroep
tot een professie: de beroepsvorming. En op het niveau van het in-
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dividu gaat het erom dat beroepskrachten hun competenties ont-
wikkelen (Kwakman, 2003).

In het proces van professionalisering zijn drie componenten te
onderscheiden (Hutschemaekers, 2001; Beernink, 2007).
. Positionele professionalisering: professionals proberen de positie

van hun beroep te versterken en maken hun bijzondere deskun-
digheid inzichtelijk.

. Inhoudelijke professionalisering: professionals ontwikkelen hun
kennis en leren nieuwe methoden. Zo versterken ze hun deskun-
digheid.

. Professionele autonomie: professionals streven naar een werksi-
tuatie waarin ze eigen beslissingen kunnen nemen om ‘op maat’
met cliënten te kunnen werken.

De positionele professionalisering heeft betrekking op het niveau
van het beroep. De inhoudelijke professionalisering speelt zich af op
het individuele niveau. De professionele autonomie ligt op het snij-
vlak tussen beide niveaus en bepaalt de balans tussen het beroeps-
matige en het individuele proces van professionalisering.

Positionele professionalisering

Bij positionele professionalisering staat beroepsvorming centraal.
Daarbij gaat het primair om het afbakenen van het terrein waarop de
professional werkzaam is, waar hij deskundig in is en waar hij op
kan worden aangesproken. Vergaand geprofessionaliseerde beroepen
zijn bijvoorbeeld notaris, apotheker en advocaat. Dergelijke beroe-
pen hebben een aantal kenmerken gemeen (Van Dam en Vlaar, 2007).
. De beroepsgroep beschikt over een body of knowledge and skills.
. Het specifieke deskundigheidsdomein is geclaimd en maatschap-

pelijk erkend.
. Er is een beroepsvereniging.
. De beroepsgroep heeft controle op de toegang tot de arbeidsmarkt.
. Er bestaat een beroepsideologie met een vorm van tuchtrecht.
. De beroepsgroep heeft controle op de inhoud van de beroepsop-

leiding en de toegang daartoe.

Body of knowledge and skills
Het begrip body of knowledge and skills doelt op de beschikbaarheid van
goed overdraagbare theoretische kennis en praktisch toepasbare
methoden, instrumenten, technieken en kennis over de effectiviteit
van de geleverde hulp. Deze kennis en methoden bakenen het do-
mein van deskundigheid af.
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Voor de jeugdzorg is het opbouwen van een body of knowledge in volle
gang. Een belangrijke bijdrage daaraan is het Kennisprogramma
Jeugd van het ministerie voor Jeugd en Gezin. Binnen dat kennis-
programma werkt het Nederlands Jeugdinstituut met een aantal
kennispartners samen om professionals in de zorg voor jeugd te
voorzien van de nieuwste kennis. Die kennis wordt beschikbaar ge-
steld aan het veld, onder meer via databanken voor interventies,
richtlijnen, instrumenten en kwaliteitsstandaarden, overzichten van
wat werkt bij specifieke problemen en themadossiers over veelvoor-
komende problemen bij jeugdigen en over opvoedingsvragen van
ouders. Ook kennis die is opgedaan in de praktijk van de jeugdzorg
heeft daarin een plek.

Veel hogescholen doen via lectoraten praktijkgericht onderzoek
naar ontwikkelingen in de jeugdzorg. Die lectoraten zijn vaak ook
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een belangrijk deel van
de minoren en masteropleidingen. Daarmee dragen ze hun kennis
over aan toekomstige professionals. Ook universiteiten leveren, bij-
voorbeeld via leerstoelen, veel kennis aan het domein van de jeugd-
zorg.

Hoewel nog volop in ontwikkeling krijgt de body of knowledge and

skills steeds meer vorm. Daarmee ontstaat een solide basis voor ver-
dere professionalisering.

Erkenning deskundigheidsdomein
Door de erkenning van een deskundigheidsdomein is duidelijk wat
de taken zijn waarop een beroepsgroep kan worden aangesproken en
welke competenties daarvoor nodig zijn.

De deskundigheid van professionals in de jeugdzorg is vastgelegd
in twee competentieprofielen: Jeugdzorgwerker (Zwikker en anderen,
2009) en Gedragswetenschapper in de jeugdzorg (Van de Haterd en ande-
ren, 2009). ‘Jeugdzorg’ staat in deze profielen voor een brede sector:
van preventieve en ondersteunende zorg binnen het lokaal jeugd-
beleid tot intensieve behandeling in de residentiële en de justitiële
jeugdzorg. De competentieprofielen beschrijven de taken van de
professionals en de competenties die nodig zijn voor de uitvoering
van die taken. Ze bevatten drie soorten competenties – algemene,
vakspecifieke en thematische – die elk weer zijn onderverdeeld in
verschillende gedragskenmerken.

Jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers kunnen aan de hand
van hun competentieprofiel hun functioneren toetsen. Werkgevers
kunnen de profielen gebruiken bij werving en loopbaanontwikke-
ling. Opleidingen kunnen uit de profielen afleiden voor welk werk
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ze de toekomstige generatie jeugdzorgwerkers en gedragsweten-
schappers moeten opleiden.

Doordat de profielen landelijk erkend zijn door beroepsverenigingen
en werkgevers wordt de identiteit van beroepskrachten in de jeugd-
zorg verstevigd.

Beroepsverenigingen
Binnen beroepsverenigingen kunnen beroepskrachten zich organi-
seren tot een specifieke beroepsgroep en hun kennis en kunde ver-
sterken. Een beroepsvereniging behartigt de belangen van de be-
roepsgroep en haar leden. Ook onderhoudt een beroepsvereniging
nauwe contacten met beroepsopleidingen en hanteert ze een be-
roepscode en tuchtrecht.

Uit het competentieprofiel Jeugdzorgwerker

Algemene competenties

Deze competenties delen jeugdzorgwerkers met andere disciplines in zorg en

welzijn, bijvoorbeeld:
. begrijpelijk overbrengen van informatie en advies;
. samenwerken met andere professionals;
. meedenken over het beleid van de eigen organisatie.

Vakspecifieke competenties

Deze competenties specificeren de beroepsuitoefening in de jeugdzorg, bij-

voorbeeld:
. contact leggen met jeugdigen en opvoeders;
. uitvoeren van passende interventies;
. coördineren van zorg waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn.

Thematische competenties

Met deze competenties kunnen beroepskrachten in de jeugdzorg belangrijke

thema’s binnen hun werk aanpakken, bijvoorbeeld:
. omgaan met cliënten in een gedwongen kader;
. rekening houden met culturele diversiteit;
. verantwoord omgaan met vermoedens van kindermishandeling of ander

geweld in de huiselijke kring;
. het waarborgen van de eigen veiligheid als je geconfronteerd wordt met

verbaal geweld en agressief gedrag.
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Voor de jeugdzorg zijn vier beroepsverenigingen relevant: de ver-
eniging voor werkers in sociale en pedagogische functies Phorza, de
Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW), het
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse ver-
eniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO).

Ondanks de waarde van beroepsverenigingen voor professionals is
de organisatiegraad van beroepskrachten in de jeugdzorg nog laag.
Van de gedragswetenschappers is ruim 40 procent lid van een be-
roepsvereniging; van de jeugdzorgwerkers werkers nog geen 4 pro-
cent. Een grote ledenwerfactie die in 2008 plaatsvond in het kader
van het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg resulteerde niet in
de beoogde ledenaanwas. Op dit professionaliseringsterrein valt,
vooral voor jeugdzorgwerkers, nog veel winst te behalen.

Toegang tot de arbeidsmarkt via beroepsregistratie
Een beroepsregister hanteert criteria waaraan een professional moet
voldoen om geregistreerd te kunnen worden. Om hun registratie te
behouden moeten beroepskrachten binnen een bepaalde tijd een
aantal registerpunten behalen. Dat kan door activiteiten die bijdra-
gen aan de beroepskennis en de kwaliteit van de beroepsuitoefening:
cursussen en opleidingen, reflectie, congresbezoek, publicatie van
artikelen, voorlichting en presentaties geven over het vak.

Voor de jeugdzorg zijn verschillende registers relevant. Het NIP
onderhoudt het register Kinder- en Jeugdpsycholoog. De NVO heeft
het register Orthopedagoog-Generalist. Voor jeugdzorgwerkers is er
het Beroepsregister voor Agogisch en Maatschappelijk werkers
(BAMw). Het BAMw is bezig om een aparte ‘kamer’ voor jeugdzorg-
werkers in te richten. De instroomcriteria daarvoor zijn in ontwik-
keling.

Beroepsregistratie is tot dusver vrijwillig. De mate van beroeps-
registratie in de jeugdzorg is laag: onder jeugdzorgwerkers circa 2
procent en onder gedragswetenschappers circa 50 procent.

De bij het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg betrokken par-
tijen hebben de minister voor Jeugd en Gezin gevraagd een traject
voor verplichte registratie van jeugdzorgwerkers en gedragsweten-
schappers in gang te zetten. De minister heeft positief gereageerd op
dat verzoek en de verplichte registratie wordt momenteel voorbereid.
Naar verwachting worden de beroepen jeugdzorgwerker en ge-
dragswetenschapper in de jeugdzorg eind 2012 of begin 2013 wette-
lijk erkend. Hun positie is dan vergelijkbaar met die van professio-
nals in de individuele gezondheidszorg, zoals artsen en psychiaters,
die zijn geregisteerd in het BIG-register. Daarmee wordt de positie
van beroepskrachten in de jeugdzorg versterkt en hun identiteit en
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deskundigheid bevorderd. Daarnaast krijgen de beroepsregisters zo
zeggenschap over de toegang tot de arbeidsmarkt: alleen geregis-
treerde jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers kunnen in de
jeugdzorg aan de slag.

Beroepsideologie via beroepscode
Een beroepscode biedt gedragslijnen voor het professionele handelen
van beroepsbeoefenaren en een ethisch kader voor het nemen van
besluiten en het verantwoorden daarvan. Daarmee schept een be-
roepscode voor professionals de mogelijkheid om hun inzet te eva-
lueren en waar nodig aan te scherpen.

De vier beroepsverenigingen die voor de jeugdzorg relevant zijn –
NIP, NVO, NVMW en Phorza – kennen elk een eigen beroepscode.
Daarin komen thema’s aan de orde als respect tonen, informatie-
voorziening over de hulpverlening, macht en afhankelijkheid in de
professionele relatie tussen cliënt en hulverlener, vertrouwelijkheid
en geheimhouding.

De NVMW en Phorza zijn bezig een aanvullende specificatie voor
de jeugdzorgwerker te ontwikkelen, om hun beroepscodes meer toe
te spitsen op de praktijk van de jeugdzorg. Over het thema respect
zegt het concept van die specificatie bijvoorbeeld:
‘De jeugdzorgwerker respecteert de persoon van de cliënt(en):
. de jeugdige cliënt met diens kwetsbaarheid, groeiende zelfstan-

digheid en verantwoordelijkheid;
. de ouders/opvoeders in hun eigen verantwoordelijkheid en opvoe-

dingsvisie, voor zover niet in strijd met wettelijke en professionele
kaders.’

Tuchtrecht
Leden van beroepsverenigingen en professionals die beroepsgeregis-
treerd zijn, vallen onder het tuchtrecht van hun beroepsvereniging.
Via het tuchtrecht kan naar aanleiding van klachten de werkwijze
van een beroepsgenoot worden getoetst aan de beroepscode. Dat
toetsen is de taak van een tuchtcollege, dat bestaat uit beroepsge-
noten. Het tuchtrecht kent een aantal mogelijkheden om een be-
roepskracht te laten weten dat hij onvoldoende recht doet aan de
beroepscode: waarschuwing, berisping, schorsing als lid en verwij-
dering uit het beroepsregister. Dat laatste is echter een uitzonder-
lijke maatregel.

De beroepsverenigingen NIP, NVO en NVMW beschikken over een
tuchtrechtprocedure; bij Phorza is de procedure nog in ontwikke-
ling. Voor jeugdzorgwerkers wordt een apart tuchtcollege ingesteld.

Sinds de zaak-Savanna staat tuchtrecht voor de jeugdzorg in de
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belangstelling. Het idee bestaat dat een heldere tuchtrechtprocedure
de strafrechtelijke vervolging van haar gezinsvoogd had kunnen
voorkomen. Dat is nog maar de vraag, want het Openbaar Ministerie
kan ook als er een tuchtrechtprocedure loopt vervolging instellen.
Toch biedt het tuchtrecht zowel de beroepskracht als de cliënt be-
scherming. De professional moet zijn handelen verantwoorden te-
genover beroepsgenoten die de dagelijkse praktijk van het werk
kennen. Daardoor veranderen incidenten in leerinstrumenten voor
de gehele beroepsgroep in plaats van afrekeninginstrumenten voor
individuele beroepskrachten.

Controle op de inhoud van en toegang tot beroepsopleidingen
Opleidingen dienen zo veel mogelijk aan te sluiten op de behoeften
van het werkveld. Competentieprofielen, in samenwerking met het
werkveld ontwikkeld, zijn daarvoor een belangrijke basis.

Binnen de jeugdzorg wordt hard gewerkt aan de aansluiting tus-
sen opleidingen en werkveld. Als uitvloeisel van het Actieplan Pro-
fessionalisering Jeugdzorg heeft de HBO-raad, de overkoepelende
vereniging voor het hoger beroepsonderwijs, een uitstroomprofiel
voor de jeugdzorg ontwikkeld. Dat beschrijft de competenties waar-
over een afgestudeerde jeugdzorgwerker moet beschikken. Het uit-
stroomprofiel wordt de komende tijd door de opleidingen ingevoerd.

Inhoudelijke professionalisering

Bij inhoudelijke professionalisering staat het leren en de ontwikke-
ling van de professional centraal. De professional doet nieuwe kennis
op, integreert die kennis in visie en methoden en past die toe in de
praktijk (Kwakman, 2003). Door te reflecteren op zijn handelen
werkt de professional continu aan verbetering.

Inhoudelijke professionalisering richt zich onder meer op de com-
petenties die in profielen Jeugdzorgwerker en Gedragswetenschapper in de

jeugdzorg zijn beschreven. Daarnaast staat het werken volgens de be-
roepscode en het werken met effectieve methoden, richtlijnen en
protocollen centraal.

Na- en bijscholing
Om aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen en het vak bij te hou-
den dienen professionals alert te zijn op leemtes in hun deskundig-
heid en die aan te vullen via na- en bijscholing. Wettelijke erkenning
zal beroepskrachten in de jeugdzorg verplichten hun deskundigheid
op peil te houden. Beroepskrachten in erkende beroepen moeten
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jaarlijks een aantal punten verdienen om hun registratie behouden,
deels via na- en bijscholing.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft samen met de beroepsver-
enigingen en werkgevers de databank Na- en Bijscholing ingericht.
De databank geeft een overzicht van goed na- en bijscholingsaanbod
voor de jeugdzorg. De kern bestaat uit opleidingen die door de be-
roepsregisters geaccrediteerd zijn. Het aanbod van na- en bijscholing
wordt nog gekoppeld aan de jeugdzorgcompetenties. Dan is duide-
lijk welk scholingaanbod in welke competenties voorziet en kunnen
na- en bijscholingstrajecten nader worden gestructureerd.

Reflectie en evaluatie
Individuele professionalisering vindt ook plaats op de werkvloer,
wanneer beroepskrachten reflecteren op hun werkwijze en de uit-
komsten van hun interventies evalueren, bij voorkeur samen met de
cliënt. De Amerikaanse psycholoog Scott Miller stelt dat de effectieve
professional zich onderscheidt van minder effectieve collega’s door
het feit dat hij voortdurend en systematisch zijn eigen feedback
organiseert (Miller, 2007). Door zichzelf steeds af te vragen ‘Waarom
doe ik wat ik doe, leidt mijn interventie tot het gewenste doel en zijn
er mogelijk effectievere manieren om dat doel te realiseren?’ is de
professional als het ware zijn eigen privédetective (Hutschemaekers
en anderen, 2006).

Middelen voor die reflectie en evaluatie zijn intervisie, supervisie,
werkbegeleiding en het werken met vragenlijsten – bij voorkeur
vragenlijsten die een rol spelen in het primaire proces met de cliënt.
Door systematisch gegevens bij te houden over instroom, door-
stroom en resultaten, op cliënt- en op groepsniveau, wordt duidelijk
hoe de hulp zich ontwikkelt en of bijstellingen nodig zijn.

Reflectie en leren op de werkplek leidt ook tot ontwikkeling van
nieuwe kennis. In eerste instantie is die praktijkkennis nog impli-
ciet. Door de kennis met collega’s te delen en te expliciteren draagt
de beroepskracht bij aan de body of knowledge.

Competentiemanagement
Ook competentiemanagement is een instrument om individuele
professionalisering vorm te geven. Competentiemanagement bestaat
uit het systematisch analyseren van aanwezige en te ontwikkelen
competenties. Op basis van de competenties zijn persoonlijke ont-
wikkelingsplannen op te stellen. Het Fonds Collectieve Belangen
heeft een vorm van competentiemanagement uitgewerkt die mo-
menteel door een aantal jeugdzorgorganisaties wordt toegepast.
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Professionele autonomie

Van professionele autonomie is sprake als professionals, gezien de
laatste stand van kennis, naar eigen inzicht kunnen bepalen welke
interventie de beste is voor een bepaalde cliënt. De professional heeft
daarin een eigen beslissingsbevoegdheid (Hutschemaekers, 2001).
Professionals streven in principe naar een werksituatie waarin ze zo
autonoom mogelijk kunnen opereren. De professional ziet zichzelf
graag als een creatieve, grensverleggende en eigenzinnige Einzelgän-

ger (Van Delden in Beernink, 2007).
Binnen elk vakgebied, en zeker in de jeugdzorg, zijn er echter

grenzen aan de autonomie van de professional (Van Dam en Vlaar,
2007; Van Yperen, 2010). Allereerst wordt de autonomie begrensd
door de cliënt. Het spreekt voor zich dat de professional de hulp-
verlening zoveel mogelijk samen met kinderen, jongeren en ouders
vorm geeft. Niet alleen is hulpverlening effectiever als cliënten zich
gehoord voelen door de hulpverlener, ook bieden zij waardevolle
informatie voor het verder verbeteren van de hulpverlening.

Een tweede begrenzing bestaat uit de beroepscode en relevante
richtlijnen, standaarden en protocollen. Door zich daaraan te hou-
den, voorkomt de hulpverlener dat hij zijn inzet en besluitvorming
onvoldoende kan verantwoorden. Tenslotte vraagt het werken in een
team en in een zorgketen om afstemming en samenwerking. Het
handelen van de hulpverlener moet voorspelbaar zijn voor collega’s
en samenwerkingspartners in andere disciplines.

Jeugdzorgadviseur Jo Hermanns (2009) stelt dan ook dat de ‘zui-
vere’ professional binnen de jeugdzorg niet bestaat. Liever spreekt
hij van vakmensen. Zij worden inhoudelijk gestuurd door de finan-
cier, de bestuurder, de manager en de cliënt. Toch bestaat er binnen
deze grenzen wel degelijk autonomie. Effectieve methoden, richt-
lijnen en protocollen moeten op maat worden ingezet. Professionals
in de jeugdzorg hebben altijd een zekere mate van vrije, of discreti-
onaire, ruimte, waarin ze beslissen welke oplossing-op-maat het
beste is (Van Yperen en anderen, 2010). Om die ruimte goed te be-
nutten, moeten ze beschikken over voldoende kennis en vaardighe-
den, maar ook de vrijheid voelen om te kunnen afwijken van richt-
lijnen en methoden als de situatie daarom vraagt. Beroepskrachten
moeten zich daarover achteraf kunnen verantwoorden. Niet alleen
om te toetsen of ze handelen volgens de beroepscode, maar ook met
het oog op kennisopbouw. Door nieuwe situaties te rapporteren,
ontsluit de professional zijn praktijkkennis voor andere beroeps-
krachten.
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Richtlijnontwikkeling
Richtlijnen kaderen de autonomie van professionals in. Ze geven
aanwijzingen voor het handelen van beroepsbeoefenaren in bepaalde
situaties of met betrekking tot bepaalde doelgroepen. Richtlijnen
zijn gebaseerd op de beschikbare kennis over het onderwerp, zowel
uit wetenschappelijke hoek als uit de praktijk. Ook voorkeuren van
cliënten spelen een rol.

Richtlijnen helpen professionals hun deskundigheid vorm te ge-
ven. Kenmerk van professionele en effectieve hulpverlening is dat de
beroepskracht de richtlijnen meeneemt als overwegingen in de be-
sluiten die hij samen met de cliënt neemt. Richtlijnen zijn echter
geen verplichtende regels. Daardoor houdt de professional vol-
doende autonomie om zo nodig in samenspraak met de cliënt af te
wijken van de richtlijn.

De beroepsverenigingen NIP, NVO, NVMW en Phorza bereiden sa-
men met het Nederlands Jeugdinstituut een groot programma voor
voor richtlijnontwikkeling voor de jeugdzorg. Het programma is ge-
richt op de ontwikkeling en invoering van dertien richtlijnen, onder
meer voor de thema’s echtscheiding, uithuisplaatsing, pleegzorg, ge-
dragsstoornissen, autisme, ADHD, depressie en zorg voor 18-plussers.

Stroomversnelling

Professionalisering is een continu proces, dat door het Actieplan
Professionalisering Jeugdzorg en het verzoek om wettelijke erken-
ning van beroepen in een stroomversnelling is gekomen. Door de
body of knowledge, de landelijk erkende competentieprofielen en de
ontwikkeling van beroepscodes, tuchtrecht en richtlijnen kunnen
beroepskrachten in de jeugdzorg hun werk steeds beter invullen. De
beroepsopleidingen voor de jeugdzorg sluiten steeds beter aan op de
werkvloer en er is zicht op goede na- en bijscholing. De volgende
stap is aan de beroepskrachten. Zij zijn de professionals; alleen zij
kunnen de jeugdzorg werkelijk professionaliseren.

Meer informatie over het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg is te vinden

op www.nji.nl/professionaliseringjeugdzorg.

Dit artikel is downloadbaar via www.jeugdenco.nl > Archief > Kennis tijd-

schrift > 2010 > Inhoudsopgave Kennis nummer 2 – 2010.
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