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Voorwoord
Van complexiteit naar simpliciteit in de zorg:
ontmoeten in plaats van moeten
De zorg en het onderwijs in Nederland voor mensen en kinderen die het niet getroffen hebben als gevolg van negatieve jeugdervaringen, beperkingen of psychische
aandoeningen kunnen beter. De reden dat deze zorg en het speciaal onderwijs beter
kunnen is gelegen in de wijze waarop ze zijn georganiseerd.
Ik vat dit samen in de volgende zeven kernpunten:
Ten eerste is onze zorg diagnose-georganiseerd. Maar veel mensen die zorg nodig
hebben zijn in hun dagelijks leven niet diagnose-georiënteerd, dat maken wij ervan.
Integendeel, ze hebben allemaal naast ‘bed, bad en brood’ dezelfde psychologische
basisbehoeften: verbondenheid met andere mensen, competentie, leren en zingeving,
en een stukje autonomie volgens de zelfdeterminatietheorie. Wanneer deze basisbehoeften gefrustreerd worden ontstaat vaak probleemgedrag uit pijn en angst.
Ten tweede zijn onze zorg en ons onderwijs/onze dagbesteding vaak sequentieel en in
hokjes georganiseerd in elkaar opeenvolgende instellingen die programma’s, methoden, zorgpaden of therapieën aanbieden (Van der Helm in Sociale Vraagstukken, mei
2019). Vaak hebben deze hokjes weinig overlap en betrokken hulpverleners weten
nauwelijks van elkaar wat er in het voorgaande hokje gebeurde; ze doen ‘hun ding’
en hebben vaak weinig notie van het andere of volgende hokje. Zo weten bijvoorbeeld veel behandelaars niet dat cliënten ook veel stress hebben vanwege schulden
of een verslaving, want hier wordt alleen persoonlijkheidsproblematiek behandeld,
geen verslaving. En in een crisisopvang wordt niet behandeld, want traumatherapie
wordt alleen gegeven als er sprake is van een stabiele leefsituatie (iets wat voor sommige kinderen en cliënten nooit het geval is). Bijkomend probleem is dat het voor veel
professionals moeilijk is om buiten het hokje te kijken. Dan schermen ze al snel met
professionele distantie en ‘afstand-nabijheid’ en hebben kritiek op collega’s die wel de
verbinding aangaan en verder kijken in het belang van het kind of de cliënt.
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Country- en blueszanger Pete Seeger schreef lang geleden het nummer ‘Little boxes’
dat ik parafraseer op de organisatie van de zorg:
Little boxes on the hillside
Little boxes made of ticky tacky
Little boxes all the same
There’s a green one and a pink one
And a blue one and a yellow one
And they’re all made out of ticky tacky
And they all look just the same
Ten derde is onze zorg vaak hiërarchisch georganiseerd. Dat betekent dat er aan de top
mensen staan ‘die het weten, want ze hebben ervoor gestudeerd’, maar die soms weinig contact hebben met cliënten. De medewerkers die ‘de andere 23 uur’ contact hebben en zorgen staan vaak onderaan de hiërarchieladder en hebben minder een stem.
Ten vierde is onze zorg nauwelijks wetenschappelijk onderbouwd: vaak ‘doen we maar
wat’, we modderen door, hebben dikwijls gebrek aan kennis en hopen op een goede
afloop. Maar evalueren wat er minder goed ging, daar zijn we niet zo goed in. We wisselen meestal geen gegevens met elkaar uit, soms met een beroep op de privacy of het
beroepsgeheim, maar vaker omdat we bang zijn voor kritiek. Een groot gedeelte van
de methoden en zorgprogramma’s is zeer matig onderbouwd, ook al omdat we aan
‘hokjeszorgen’ doen.
Ten vijfde is veel zorg niet zozeer resultaatgestuurd, maar dbc-gestuurd (diagnosebehandelcombinatie) en ook geld- en schaarstegestuurd. Soms is de zorg ook angstgestuurd, angst voor calamiteiten, een slechte pers en kritiek van de inspectie, of angst
voor schadeclaims. En geld is ook macht en waarheid in de zorg. Ook dat nog.
Ten zesde zijn onze opleidingen ook langs de oude bestaande structuren en gebrekkige
kennis georganiseerd, iets wat het probleem in stand houdt. Over de grenzen kijken is
vaak niet gewenst, want daarmee bevuil je je eigen nest.
En ten zevende luisteren we vaak slecht naar de cliënt of het kind en zijn omgeving,
een belangrijk thema voor het leef- en leerklimaat in dit boek. Er is veel ‘moeten’ en
minder ‘ontmoeten’.
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Het is niet eerlijk om dat allemaal de individuele medewerker, leerkrachten, studenten
of het team te verwijten. Zij zitten vaak ook gevangen in een systeem dat ik ‘de dorpsgemeenschap’ noem, een hiërarchisch systeem dat zichzelf in stand wil houden met
meer belangenconflicten dan taakconflicten. Typisch mensenwerk, daarin verschilt
de zorg niet veel van andere bedrijfstakken: ‘to err is human’ (vergissen is menselijk),
maar tegelijkertijd leren we onvoldoende van onze fouten.
Wat wel bijzonder is aan de zorg is dat ze bijna zonder uitzondering bemenst wordt
door zeer gemotiveerde en betrokken werkers, gezinshuisouders en leerkrachten.
Daarom verdienen zij en de cliënten en kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd
beter.
Onze medewerkers en leerkrachten verdienen geen agressie en oplopend probleemgedrag (zowel externaliserend, naar buiten gericht als internaliserend, naar binnen
gericht), maar onze cliënten en de kinderen verdienen ook geen repressie en ontoereikende zorg. Onze kinderen en cliënten verdienen ook geen posttraumatische stressstoornis als gevolg van veel repressie en onprofessioneel gedrag. Onze medewerkers
en leerkrachten, net als cliënten en kinderen, verdienen geen vecht-, vlucht- of verstijfgedrag (of manipuleren-pairing-off). Ze verdienen ook geen verdrietige afloop
van hun inspanningen, maar herstel met perspectief in een goed werk-, leef- en leerklimaat!
Ook verdienen ze geen concurrentie zowel binnen als buiten de organisatie, maar een
goede samenwerking tussen alle disciplines.

Wat kan beter?
Het is belangrijk dat alle hulpverleners begrijpen wat de Israëlische psychiater Arieh
Shalev in 2009 tijdens De Anatomische Les zei: ‘Angst etst de geest.’ Ik zou daaraan
willen toevoegen dat angst voortwoekert door de geest en ‘doorlust’ in alle hersengebieden. Daar komt veel gedrag uit voort. Anglin (2014) heeft het over pain based
behaviour.
Ten tweede moeten we onze zorg minder gefragmenteerd organiseren. Cliënten
en kinderen zijn, zoals eerder gezegd, geen diagnoses maar mensen met hun eigen
behoeften en willen ‘gewoon’ ook een leuk leven net als ieder ander met verbondenheid, competentie en autonomie. En voor de meeste mensen en kinderen, een paar
uitzonderingen daargelaten, geldt ook als ze problemen hebben het volgende credo:
‘the good is stronger than the bad’ (Geert-Jan Stams).
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Dat betekent minder standaard en meer zorggericht op de persoon en meer luisteren in plaats van vragen. De vragen van Jim van Os (een belangrijke leidraad in
dit boek) geven daar invulling aan. De drie strategieën van Kok (verbeteren van het
leef- en leerklimaat, het professioneel handelen en individuele therapie) brengen een
overzichtelijke ordening aan. Samen met de zelfdeterminatietheorie en het leefklimaat geeft dit een simpele verklaring voor herstel (simpliciteit). Deze redenering volgt
daarmee het adagium van de 13e-eeuwse wetenschapsfilosoof Willem van Ockham
dat simpele verklaringen voorgaan boven ingewikkelde (ook wel ‘het scheermes van
Ockham’ genoemd).
Verder moeten we minder zorgindustrie organiseren in termen van ingewikkelde
‘methoden’, therapieën of standaard zorgpaden en leerwegen, want bij echte mensen
en kinderen geldt: ‘one size fits nobody’ (little boxes). Eveneens is in de jeugdzorg
het adagium van Maya Decovic van toepassing: ‘baat het niet, dan schaadt het wél’.
Professioneel handelen is zelden vrijblijvend. We moeten juist meer kijken naar een
toekomst van herstel met leren, leven en werken in verbinding met onze samenleving
(integraal werken), want met therapie of onderwijs alleen gaat het niet goed. Gelukkig
heeft het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd van de VNG dat goed begrepen1,
net als ‘De beweging van nul’ (nul uithuisplaatsingen, nul keer afzonderen, nul suïcides … et cetera). Zo zijn er door het hele land beloftevolle ontwikkelingen met als
doel het gewone leven terug te brengen in ons zorgsysteem in plaats van het te verbijzonderen (Van der Helm in Sociale vraagstukken, mei 2019).
Minder straf en moeten en meer ontmoeten (Schuengel: ‘Eerst de connectie, dan
de correctie’) zijn daarvoor noodzakelijk. Tot slot moeten we de verbeelding en het
spel terugbrengen in ons professionele handelen. Met verbeelding en spel bedoel ik
ondanks alle zware thema’s in dit boek dat het leven ook leuk mag zijn, onze kinderen
en volwassenen hebben ook recht op een fijn leven. Verbeelding is nodig om ondanks
alles toch het positieve te blijven zien of te zoeken (‘het haakje’). Spel is nodig voor
zingeving en verbinding, zoals Christa Anbeek terecht zegt.
We zijn immers niet van onszelf maar van elkaar.
Peer van der Helm
Met dank aan Nina van der Niet.

1
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Inleiding
Hoop op het gewone leven voor kinderen en volwassenen
die het niet getroffen hebben2
Peer van der Helm

1.1

Leef- en leerklimaat en professioneel handelen

Er wordt al bijna honderd jaar door verschillende onderzoekers geschreven over het
belang van een positief leefklimaat in de residentiële zorg en een positief leerklimaat
in het (speciaal) onderwijs voor kinderen en volwassenen die het niet getroffen hebben in onze samenleving. Echter, empirisch onderzoek naar de eigenschappen van
een positief leefklimaat is in de jaren tachtig van de vorige eeuw grotendeels gestopt
met de opkomst van specifieke interventies voor jongeren en jongvolwassenen met
ernstige psychische en gedragsproblemen. Op uitnodiging van FPC Veldzicht en FC
Teylingereind ben ik samen met Nico van Tol van Hogeschool Leiden in 2007 begonnen met empirisch onderzoek met als doel een werkbare vragenlijst te ontwikkelen
die de kwaliteit van het leefklimaat in de residentiële forensische zorg betrouwbaar en
valide kon meten (Prison Group Climate Instrument (PGCI), Van der Helm, 2011).
Samen met prof. Geert-Jan Stams van de UvA is dit gelukt. Hierna volgde onderzoek naar de relaties tussen de kwaliteit van het leefklimaat en indicatoren van ontwikkeling en herstel zoals agressieregulatie, empathieontwikkeling en motivatie voor
behandeling. Het onderzoek speelde zich destijds hoofdzakelijk af in de forensische
sector, maar al snel meldden zich andere residentiële voorzieningen die ook geïnteresseerd waren in de kwaliteit van het klimaat op hun groepen. Op de vraag vanuit het
werkveld werden additionele instrumenten (Group Climate Instrument, CGI) ontwikkeld en gevalideerd voor verschillende leeftijdscategorieën en voor mensen met
een licht verstandelijke beperking (lvb3).
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Dit is een aangepaste versie van de lectorale rede van dr. G.H.P. (Peer) van der Helm op 30 november
2017.
Alle door Hogeschool Leiden ontwikkelde vragenlijsten staan met handleiding op de site van het lectoraat en zijn vrij voor gebruik (http://www.hsleiden.nl/residentiele-jeugdzorg).

1. Inleiding

Op verzoek van het werkveld werden ook verschillende andere meetinstrumenten ontwikkeld en gevalideerd, bijvoorbeeld voor behandelmotivatie, sociale nadeelsituaties,
zinvolle dagbesteding, werkalliantie en groepsdynamiek. Het leefklimaat is inmiddels in
Nederland en in een aantal andere landen vast onderdeel van de kwaliteitscyclus geworden (in Nederland ook onderdeel van het Inspectiekader). Meer dan honderd door ons
geschreven wetenschappelijke artikelen, artikelen voor vaktijdschriften en krantenartikelen zijn voor onze hbo-studenten verzameld in een databank en op de website van het
lectoraat, zodat ze steeds op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen.
In de loop van dit onderzoek bleek dat het leefklimaat vooral beïnvloed werd door
het professionele handelen van hbo-opgeleide medewerkers. Daarom wordt door HLdocenten Veronique van Miert en Anna Dekker onder begeleiding van prof. Jansen
van de Vrije Universiteit onderzoek gedaan naar de perceptie van medewerkers, het
‘werkklimaat’ genoemd. Het werkklimaat meet die factoren die aantoonbaar invloed
hebben op het leefklimaat. In de loop van deze onderzoeken kwamen de jongeren
met de vraag of ook gekeken kon worden naar ‘school’ (het speciaal onderwijs). Uit
onderzoek bleek dat de vragenlijsten die binnen het reguliere onderwijs waren ontwikkeld geen rekening hielden met beperkte metacognitieve vaardigheden van kinderen met ernstige beperkingen en/of een licht verstandelijke beperking (lvb). Daarom
hebben we samen met Marjorie Beld van Windesheim een klimaatvragenlijst ontwikkeld en gevalideerd (Special Education Classroom Climate Inventory, SECCI, Beld et
al., 2017), de eerste in zijn soort.
Om het leerklimaat in de klas te verbeteren werd de methode ‘Meester in de Klas’ ontwikkeld, een combinatie van leer- en werkklimaatonderzoek en coaching door observatie. Die combinatie bleek aantoonbaar te werken.
Alleen meten en daar een rapport over schrijven bleek echter niet te leiden tot verbetering van het professionele handelen op de leefgroep. Samen met Iris Boekee (toen
Teylingereind, nu DJI) werd eerder een methode van individuele coaching ontwikkeld, maar daarbij werd kennelijk onvoldoende rekening gehouden met het effect van
teamprocessen op het leefklimaat. Door middel van teamcoaching naar aanleiding
van de resultaten van de leefklimaatonderzoeken bleek het klimaat wel te kunnen verbeteren. Het klimaatonderzoek en het ondersteunen van het professioneel handelen
vinden daar ook plaats in forensisch psychiatrische instellingen, residentiële instellingen en in de ggz. In Estland bleek dat de medewerkers van jeugdinstellingen in staat
waren met de resultaten van het klimaatonderzoek in zeer korte tijd de omschakeling
te maken van een systeem gebaseerd op straf naar een systeem gebaseerd op pedagogisch handelen. Deze ervaringen hebben ons geleerd dat we ons moeten richten op
het professionele handelen van hbo-opgeleide medewerkers (en onze professionals in
opleiding aan de hogescholen).
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Leefklimaat!

In Nederland gaan kinderen met beperkingen, wanneer het in het passend onderwijs
vastloopt, vaak naar het speciaal onderwijs en als ze niet meer thuis kunnen wonen
worden ze opgevangen in instellingen, gezinshuizen, jeugddorpen of pleeggezinnen.
Idealiter hebben deze onderwijs-, leef- en zorgomgevingen een positief leef- en leerklimaat en stemmen ze optimaal met elkaar af.
In deze onderwijs-, leef- en zorgomgevingen worden jeugdigen opgevoed en onderwezen door hbo-opgeleide beroepskrachten die de moeilijke taak hebben verantwoord
pedagogisch en didactisch te handelen. Een moeilijke taak, omdat deze jeugdigen op
grond van hun problematiek en hun gefragmenteerde bestaan (de meeste hebben dikwijls al veel overplaatsingen achter de rug) vaak ‘bang en boos’ zijn. Anglin (2014)
wijst er terecht op dat veel moeilijk te begeleiden gedrag vaak pain based is en meestal
niet gericht tegen de medewerkers, maar zij moeten wel oplossingen vinden om hiermee om te gaan. Beroepskrachten moeten in het kader van hun professioneel handelen
niet doorschieten in dysfunctionele gedragingen zoals zelf gaan vechten, vluchten of
verstijven (niets doen). Beroepskrachten staan voor de dagelijkse taak om een positief
klimaat te scheppen in de leefomgeving en/of de leeromgeving (het ‘leef- en leerklimaat’) dat de hechting, sociaal-emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling van deze
kinderen bevordert en daardoor de mogelijkheden vergroot, zodat jeugdigen zelf hun
gedrag leren reguleren teneinde optimaal in de samenleving te kunnen participeren.
Dat vraagt veel van een beroepskracht. Er is internationaal nog bijzonder weinig onderzoek gedaan naar het effectief handelen van de beroepskrachten in deze specifieke settingen. Werkomgevingen die door de zware en vaak ambivalente taakkenmerken een hoog
risico met zich meedragen op ziekteverzuim en burn-out (zie bijvoorbeeld de review van
Nielsen in Human Relations, 2016). Het is daarom belangrijk meer onderzoek te doen
naar een effectieve organisatie van het werk en goede ondersteuning of coachingsvormen, zodat beroepskrachten het vol kunnen houden, ook bijvoorbeeld in de maatschappelijke opvang en forensische psychiatrie. Verder is er nog weinig bekend over wat ‘goede
beroepskrachten’ zijn of welke opleidings- en ondersteuningsbehoeften zij hebben. Uit
een eerste onderzoek van Van der Helm et al. (2012) blijkt bijvoorbeeld dat opleiding en
ondersteuning wel twee heel belangrijke factoren zijn voor goed professioneel handelen en het scheppen van een positief leef- en leerklimaat voor kinderen en volwassenen.
Tegelijkertijd zijn er veel veranderingen in het onderwijs-zorglandschap in Nederland:
– Gemeenten dringen er in het kader van de transitie in de jeugdzorg op aan om
meer gezinshuizen in te richten.4
– Bezuinigingen op de Wmo treffen psychiatrische cliënten.
4
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http://www.inhuisplaatsen.nu

