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Op studiedagen en in vormingen ontmoet je vaak interessante collega’s met inspirerende
praktijkvoorbeelden op zak. Droom je ervan om eens op bezoek te gaan of enkele dagen
mee te draaien in hun werking? Door het jobshadowingstraject over sociale steun en cohesie,
georganiseerd door EXPOO in samenwerking met VBJK en VCOK, werd dit werkelijkheid voor
zes voorzieningen. Zij zetten een intensief traject op waarin medewerkers van kinderopvang en
preventieve gezinsondersteuning mochten meewerken in een andere organisatie en zo leren

‘Door jobshadowing dompel je je volledig
onder in een andere organisatie. Het geeft
energie en inspiratie’

van elkaar. Benieuwd wat jobshadowing juist is, en hoe je dat kunt organiseren? KIDDO laat
twee deelnemende organisaties aan het woord.

Jobshadowing

Jobshadowing, what’s in a name?
Jobshadowing is niet zomaar eens ‘op bezoek’ gaan. Zoals het
woord al zegt, krijg je de kans om het werk van iemand anders te
‘schaduwen’, echt mee te draaien in een andere werking en zo te
leren van elkaar. In dit project bestond de effectieve jobshadowing
uit drie volle dagen. Maar die stond niet op zich. Een intensieve
voorbereiding ging eraan vooraf. Ook tijdens de jobshadowing en
nadien is het belangrijk om tijd te nemen om te reflecteren, eigen
acties te plannen en te evalueren. In dit traject organiseerden de
projectbegeleiders ook verschillende uitwisselingsmomenten voor de
medewerkers uit de verschillende organisaties die op jobshadowing
gingen.

Sociale steun en cohesie
De inhoudelijke focus van dit traject was ‘sociale steun en cohesie’.
In de kinderopvang en in voorzieningen van preventieve gezinsondersteuning komen ouders en kinderen samen, ontmoeten papa’s en
mama’s elkaar, praten er over het leven van alledag, wisselen opvoedingsweetjes uit. Dergelijke momenten van uitwisseling bevorderen
niet alleen de sociale cohesie. Voor ouders is het vaak een bron van
steun om de kleine dagelijkse opvoedingsvragen met anderen te
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kunnen delen. Inzetten op ontmoeting als organisatie is waardevol
maar dat gebeurt niet zomaar. Het is écht werken. Dit traject was
een manier om organisaties daarin nog verder te laten groeien.
Alle voorzieningen namen vrijwillig deel aan het traject en hadden
al enige expertise omtrent het thema uitgebouwd. En het interessante was, een mix van organisaties stelde zich kandidaat: zowel
kinderdagverblijven, als een Huis van het Kind, een inloopteam…
‘Op de startdag van het project hebben we veel tijd uitgetrokken om
elkaars werking te leren kennen’, vertellen Najat Azami Idrissi en Ilse
Huys van Ontmoeten Kind en Gezin Kortrijk. ‘Wat opviel is dat elke
aanwezige overtuigd was van het belang van ontmoeten.’ Ook over
verschillende werkterreinen heen kun je heel veel van elkaar leren.
Een kinderopvang kan heel wat opsteken van een spel- en ontmoetingsinitiatief in een Huis van het Kind of een Huis van het Kind kan
geïnspireerd geraken door het partnerschap dat de kinderopvang
aangaat met ouders.

Zet je bril op!
Bij jobshadowing is het erg belangrijk dat je een referentiekader
hebt. In dit project waren dat de aandachtsgebieden en indicatoren
die weergeven wat belangrijk is als je werkt aan sociale steun en

cohesie in je voorziening. ‘Dat was echt de spil van het hele traject’,
legt Elisa Clemmen van kinderopvang de Egeltjes in Sint-Truiden uit.
Het kader dient als kapstok om te reflecteren over de eigen werking.
Waar ben je al sterk in op vlak van sociale steun en cohesie? Waar
wil je nog in groeien? Ook kan het kader een bril zijn om gericht
te observeren tijdens de jobshadowing. Nadien helpt het kader om
ervaringen te ordenen, daarover te reflecteren en eventueel eigen

nieuwsgierigheid, vooropgestelde leervragen en een grondig uitgewerkt programma vertrokken de medewerkers op pad. De deelnemers deden allerlei activiteiten tijdens de jobshadowing, die meestal
uit een drietal dagen bestond. Ze observeerden hun collega’s, woonden activiteiten bij, gingen in gesprek met iemand uit de werking of
met ouders… Sommige deelnemers bleven zelfs overnachten om
zich zo nog meer ‘onder te dompelen’.

acties te formuleren. Het creëert bovendien een gemeenschappelijke taal om in gesprek te gaan met elkaar. ‘De projectbegeleiders
werkten het referentiekader zelf uit. Dat vond ik persoonlijk heel
comfortabel omdat dat zorgde voor een snelle start’, vertelt Elisa.
Tijdens de voorbereiding maakten de deelnemers via uitwisselingsmethodieken kennis met elkaar, en ook met het thema en het
referentiekader. Zo speelden ze een stellingenspel en interviewden
ze elkaar. Ze zochten vanuit top- en flopmomenten in de werking
naar succesfactoren om ontmoeting te realiseren. ‘Door de uitwisselingsmethodieken bleven de aandachtsgebieden en indicatoren
beter hangen’, verduidelijkt Elisa. Vervolgens bracht elke voorziening
zijn eigen leervragen en doelstellingen in kaart. Op basis van die
informatie werden voorzieningen aan elkaar gematcht: zo ging bijvoorbeeld een voorziening die wilde groeien in het creëren van een
samenwerking met de buurt op jobshadowing naar een voorziening
die dit aspect net als een sterkte ervaart. Na het matchen van de
verschillende voorzieningen aan elkaar werd voor elke jobshadowing
een programma op maat uitgewerkt.

‘Wij gingen op jobshadowing in Villa boempatat in Gent’, vertelt Elisa. ‘Samen met mijn collega Annelies draaiden we enkele
dagen van ’s morgens tot ’s avonds mee in het kinderdagverblijf.
We leerden niet enkel over de geobserveerde werking, maar ook
veel over onszelf. We merkten op dat Villa boempatat echt vertrekt
vanuit de zelfstandigheid van kinderen en ouders. Ouders schrijven
’s morgens en ’s avonds zelf hun kinderen in en uit, halen dingen
uit kasten, schenken koffie bij… Dat creëert een heel ongedwongen sfeer. In de Egeltjes zijn we hier ook al sterk in, maar door de
jobshadowing willen we nog meer de ouders versterken om zelf
meer te participeren, zoals samen met hen de nieuwe tuin inrichten.
We willen ouders van bij de start bij de opvang/werking betrekken
en hun een nog actievere, meer betrokken rol geven.’ Ilse en Najat
gingen op jobshadowing in het Huis van het Kind Zottegem. ‘Ook wij
staken heel wat op. We ontdekten bijvoorbeeld de methodiekendoos
“Ouders in huis”: een laagdrempelige manier om met ouders in
gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden. Ondertussen hebben
we ook zo’n praattafel georganiseerd om de behoeften van ouders
te leren kennen. In Zottegem hebben ze ook een goed uitgewerkte
vrijwilligerswerking. Nu verkennen we in Kortrijk de mogelijkheid om
ouders nog meer als vrijwilliger in te schakelen in de werking.
>

Tijd voor actie
Toen kon de jobshadowing echt beginnen. Met een gezonde portie
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Met vallen en
opstaan...
Het wat en waarom van risicovol spel
Risicovol spel, wat is dat? En is dat nu echt nodig? Als je goed zicht krijgt
op alle factoren die bij risicovol spel meespelen, kun je voor jezelf beter
inschatten hoe jij risicovol spel bij jonge kinderen wil en kan ondersteunen.
Daarom alvast een introductie, met enkele begrippen en inzichten.

Krachtige kinderen nemen spontaan risico’s

‘Alles wat je ziet en hoort tijdens de jobshadowing zet je aan het
denken’, vult Elisa aan. ‘Daarom was het ook zo fijn om dat samen
met mijn collega te doen. Op het einde van de dag namen we
telkens de tijd om onze observaties uit ons jobshadowingsschriftje te
bespreken. Dat hielp om alle indrukken te ordenen en ideeën voor de
eigen werking te delen en vast te houden. Nadien is het ook fijn om
niet in je eentje de andere collega’s warm te moeten maken voor de
vele inzichten en ideeën die je hebt gekregen.’

Bezoek ontvangen
‘Nadat je op bezoek bent gegaan, krijg je ook bezoek’, vertelt Elisa.
‘Het was best wel spannend om een gevarieerd programma in elkaar
te boksen voor de ervaren medewerkers van kinderdagverblijf Elmer
in Brussel. Maar het was enorm waardevol om feedback en waardering te krijgen van collega’s uit hetzelfde werkveld die met een
nieuwsgierige blik naar je werking kijken. Dat gaf ons enerzijds een
nodig duwtje in de rug om zaken te veranderen of nog te versterken.
Anderzijds kregen we ook meer zicht op de waardevolle elementen
in onze werking. Door intensief met elkaar op pad te gaan rond een
thema dat je deelt, leer je elkaar goed kennen, vullen Najat en Ilse
aan. ‘Er ontstond vertrouwen waardoor je in een veilige sfeer heel
veel met elkaar deelt. En dat is nu net het bijzondere aan jobshadowing.’
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praktijk en uitgewerkte acties aan de groep voor te leggen. ‘Ook uit
die momenten pikten we nog ideeën op’, vertelt Elisa. ‘Bijvoorbeeld
over hoe we de zichtbaarheid in de buurt kunnen verhogen. We
verkennen momenteel de mogelijkheid om samen te werken met het
rusthuis waarbij we sportactiviteiten zullen organiseren voor kinderen en ouderen. We willen ook een bolderkar aankopen waardoor
we nog meer op stap kunnen gaan in de buurt.’ Ilse vult aan: ‘Ook
wij planden door het traject enkele acties om de buurtbetrokkenheid te verhogen. Zo hebben we samen met partners uit de buurt
(zoals het rusthuis of de kinderopvang) zelf een groot en kleurrijk
picknickdeken gemaakt. En hebben we een grote picknick georganiseerd waarop iedereen welkom was.’ En hebben ze nog een tip voor
andere organisaties die een jobshadowingtraject willen opzetten?
‘Kies voor aansluitende momenten waardoor je echt op korte termijn
helemaal ondergedompeld kan geraken in een andere werking. Op
die manier geeft een jobshadowing echt een boost, zowel voor jezelf
als individuele medewerker als voor je organisatie.’ <

En nadien?

Nog meer weten?

Nadien kwam de groep nog twee keer samen om te reflecteren over
wat ze hadden gezien en geleerd, acties te plannen voor hun eigen

expoo.be/jobshadowing-‘sociale-steun-en-cohesie’
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Kinderen proberen graag dingen die nét iets moeilijker zijn
dan wat ze tot nu al kunnen. Ze doen dat door steeds grotere
uitdagingen aan te gaan tijdens hun spel. Soms leidt dat tot
risicovol spel. Mogelijkheden genoeg, er zijn acht vormen van
risicovol spel.

Z

ie je het voor je? De peuters zijn op dreef. Enkelen
lopen vol energie achter elkaar aan. Af en toe geven
ze elkaar een duwtje. Dan moeten ze hard lachen.
Lotte (22 maanden) keert een lege speelgoedbak om. Ze hijst
zich op de bak, kijkt geconcentreerd naar haar voeten en
schuifelt naar de rand. Het voelt best hoog. Ze stapt er weer af
en gaat er na een tijdje terug op. Op en af, op en af. Milo (10
maanden) aanschouwt alles. Hij volgt de peuters die lachen en
rennen en kijkt naar Lotte op de speelgoedbak.
Waarom zoeken kinderen dat soort spel op? Hoe komt het dat
ze hier (meestal) plezier in lijken te hebben?

•	Spelen op hoogte: bijvoorbeeld klimmen op een stoel,
balanceren op een omgevallen boomstam
•	Spelen met snelheid: van een heuvel lopen, zo snel mogelijk
met de loopfiets rijden
•	Spelen met gevaarlijke voorwerpen: een scherpe tak, een
schaar
•	Spelen nabij gevaarlijke elementen: in de buurt van vuur,
bij een meer of een put
• Stoeispelen: kriebelspelletjes, tikkertje
• Spelen uit het zicht: verstoppertje, wegkruipen
•	Spelen met impact: bijvoorbeeld zich op een matras laten
vallen, tegen de muur lopen, hard met twee speelgoedauto’s botsen
•	Plaatsvervangend risico: het kan heel erg spannend (én
leerrijk!) zijn om te kijken naar een ander kind dat iets
risicovols doet

Is risicovol spel nodig?
Er zijn nu eenmaal risico’s in de wereld, en kinderen moeten
daarmee leren omgaan. Al spelend kunnen kinderen met hun
angst leren omgaan en meer zelfvertrouwen krijgen. Ze ervaren opwinding en verwerven nieuwe vaardigheden. Kinderen
die nooit hun grenzen mogen verleggen, leren minder snel
met risico’s omgaan.
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