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Voorwoord 
Het is bijzonder dat een zo divers publiek zich verzamelt. Maar er is iets wat 

ons bindt: we zijn allemaal opgevoed. Bewust of onbewust, succesvol of 

minder succesvol, prettig of minder prettig… Daar heeft u vast een mening 

over! Over opvoeden kun je bijna niet neutraal zijn. 

Veel mensen vinden het een goed idee als er een verplichte opvoedcursus 

zou komen. – Maar…, dan wel voor ándere mensen…! 

Deze rede gaat over gezond opgroeien en opvoeden. En dan vooral over de 

ondersteunende rol die professionals daarbij spelen. 

Welkom, college van bestuur, stuurgroep, collega-lectoren. Kenniskring, 

docenten, studenten. Professionals en partners uit het werkveld, collega-

onderzoekers, en andere belangstellenden. En familie en vrienden. Welkom 

bij deze feestelijke bijeenkomst.  

In deze lectorale rede introduceer ik het onderzoeksprogramma van het 

lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving voor de komende vijf jaar. Het 

bestaat uit drie hoofdlijnen. Ik zal deze drie onderzoekslijnen straks 

toelichten. Maar eerst schets ik een tijdbeeld: 
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Het gaat goed met kinderen in Nederland. Nederlandse kinderen zijn de 

gelukkigste van Europa. Het is goed, dat er relatief weinig kinderen worden 

geholpen door middel van bijzondere zorg en dat Nederland een positief, 

veilig en gezond opvoedklimaat heeft.  

De ontwikkeling van kinderen wordt bijzonder goed begeleid door de 

jeugdgezondheidszorg. Er is al meer dan 10 jaar een goede 

onderzoeksagenda op het gebied van preventie en er zijn diverse landelijke 

actieprogramma’s om gezond opgroeien en opvoeden te stimuleren, zoals 

Kansrijke start en Wat werkt voor de Jeugd.  

Het aantal jongeren dat gezondheidsproblemen ervaart neemt niet toe. 

Maar: het gaat ook niet veel beter dan 10 jaar geleden.  

Als we nu een schoolklas van 30 kinderen nemen, hebben gemiddeld drie 

kinderen matig overgewicht, vijf kinderen gedragsproblemen en heeft één 

kind ernstig last van angst. En één kind wordt mishandeld of verwaarloosd! 

Dergelijke problemen concentreren zich bij groepen in kwetsbare situaties: 

groepen met extra uitdagingen, zoals armoede, migratie, handicaps.
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Het lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving doet onderzoek naar de manier 

waarop professionals in zorg en welzijn gezinnen ondersteunen. Het doel is, 

om dat zo vroeg mogelijk te doen. En ook te vragen:  

• Wat hadden we eerder voor jullie kunnen doen?  

• Welke kansen zijn er om problemen vóór te zijn? 

• Wat is nodig voor gezond opgroeien? 

Wat de best passende ondersteuning is wordt bepaald door een waaier aan 

keuzemogelijkheden: 

- De diversiteit in de samenleving 

- Interprofessionele samenwerking 

- Technologische innovaties 

Deze elementen vormen de basis van het lectoraatsprogramma. Ze zijn alle 

drie sterk in ontwikkeling. 

Al die ontwikkelingen lijken wel wat op een groeispurt. In het begin van de 

puberteit groeit het lichaam van een kind plotseling enorm hard. Het groeien 

kost veel energie, vraagt om gewenning en kan een tijdje leiden tot 

onhandigheid en onzekerheid. Maar zo’n groeispurt is ook onstuitbaar en 

krachtig.  

Sinds 2015 wordt de jeugdhulp opnieuw ontworpen. Gemeenten vullen dat 

heel verschillend in.  

Er is twijfel bij professionals ontstaan.  

• Doe ik het wel goed?  

• Door wie wordt dit betaald? 

• Wat is mijn taak? 

Ik hoop u in deze rede te laten zien dat professionele twijfel een groot goed 

is. Maar wel samen met professionele trots! 

Ik begin de introductie van het lectoraatsprogramma met de visie die in 

vrijwel alle beleidsstukken verwoord wordt:  

Ouders staan centraal!  

Kinderen staan centraal!  

Laten we eens kijken wat dat betekent en wat er voor nodig is om de 

jeugdhulp volgens deze uitgangspunten vorm te geven. 
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A. Eerste onderzoekslijn: vroeg aansluiten 

 

Jeugd en ouders willen dat professionals vroeg aansluiten. Hoe fijn is het om 

te merken dat de verloskundige vol aandacht is voor je nog ongeboren kind, 

dat de leerkracht het opmerkt als je kind iets dwars zit, dat de sociaal 

werker jouw taal begrijpt, of dat je als tiener terecht kunt bij je mentor? 

Een gezin krijgt tijdens het opgroeien van een kind met tientallen 

professionals te maken. Zulke professionals worden hier bij Avans 

Hogeschool opgeleid, zoals: sociaal werkers, jeugdgezondheidsprofessionals 

en leerkrachten. Het lectoraat draagt bij aan kennis over preventie en 

aansluiten, zodat deze professionals goed in staat zijn om deze rol te 

vervullen! 

Het is belangrijk, dat jeugd en ouders deze professionals vertrouwen! 

Dat vertrouwen komt niet vanzelf.  

Het ‘vertrouwen’ is een lastige kwestie. Ik zei al dat we over opvoeden niet 

neutraal kunnen zijn: we hebben allemaal al snel een mening of een oordeel 

over wat goed, normaal of gezond is.  

Adviezen die wetenschappelijk onderbouwd zijn zijn vaak ook normatief, ook 

al zijn ze leuk verpakt: an apple a day keeps the doctor away. 

De professional heeft enerzijds te maken met een grote diversiteit. Hij werkt 

bijvoorbeeld met anderstaligen, ouders die het hartgrondig met elkaar 
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oneens zijn, alle opleidingsniveaus. En ook met jongeren die zich hardnekkig 

lijken te verzetten tegen hulp of jongeren met hechtingsproblemen. 

Opvoedpraktijken verschillen enorm. Niets menselijks is ons vreemd. Niets is 

vanzelfsprekend in opvoeden! 

De professional heeft anderzijds óók kennis over wat een gezonde en 

normale ontwikkeling is, kent interventies en heeft bovendien de taak om 

problemen te signaleren. 

Dat staat soms op gespannen voet met elkaar:  

• de grote diversiteit van jeugd en ouders 

• en de normen van gezond opgroeien en opvoeden.  

Maar er is geen quick fix. Het gaat om de verbinding. 

Het is dan ook van belang dat professionals een verbindende rol kunnen 

vervullen tussen de “oever van de ervaring” en de “oever van de kennis”. 

 

Daarbij kunnen zij hun kennis zo vroeg mogelijk inzetten, zoals bij risico’s 

die heel vaak voorkomen. Waarom laten we gezinnen worstelen met 

problemen die we kunnen voorzien?  

Het huilen van een baby roept veel stress en opvoedonzekerheid op. Dat is 

een slechte start. In 1964, mijn geboortejaar, werden voor het eerst de 

huilpatronen van baby’s in kaart gebracht. En onlangs weer. Wat blijkt? Er is 

niets veranderd. Baby’s huilen, gemiddeld, net zo lang en net zo erg. Je hebt 
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het er als ouders maar mee te doen. Maar als ouders dit zo vroeg mogelijk 

weten, kunnen zij zich er beter op voorbereiden en kunnen zij er ook meer 

ontspannen mee omgaan: de vraag ‘ben ik wel een goede ouder?’ is niet aan 

de orde. Vaak moet je het gewoon uitzitten. Liefdevol uitzitten. 

Preventie begint met de acceptatie van diversiteit. 

Ik sta hier voor ouders en kinderen die onnodig stress, onmacht en 

onveiligheid ervaren. Een deel hiervan is te voorkomen door het oordeel en 

zelfverwijt te verminderen. 

Zij, wij, hebben geleerd om te zwijgen. 

Professionals helpen hen door: 

• het gesprek aan te gaan 

• de stress ervan te verminderen 

• en het taboe te doorbreken. 

álle kinderen hebben periodes dat ze slecht slapen, slecht eten – om nog 

maar te zwijgen over gedrag dat wij lastig vinden: druk en beweeglijk zijn, 

of juist stil en teruggetrokken. Als we al die verschijnselen als probleem 

zien, is dat vrágen om problemen. Opgroeien verloopt grillig. En kinderen 

zijn niet ‘gemiddeld’. 

Dus wat zeggen kinderen, die dikker, dunner, langer of korter, drukker of 

stiller zijn? En ouders die niet behoren tot de dominante meerderheid? 

• Je helpt mij niet, als je van mij de middelmaat verwacht. Als je aan 

mij gaat trekken. 

• Je helpt mij, als je náást mij gaat staan. Kom eerst eens naar míjn 

kant. Dan zie je waarom ik die rivier niet ben overgestoken.  

Hoe ver we vaak over mensen heen schieten is mij de afgelopen jaren 

duidelijk geworden. In het werken met ouders die de Nederlandse taal niet 

spreken, geen basisonderwijs hebben gevolgd. Hun levensverhalen doen 

ertoe!  

Twee kenniskringleden van het lectoraat doen momenteel onderzoek naar 

manieren waarop professionals aansluiten:  

Youssef Azghari naar intercultureel vakmanschap en  

Liesbeth Theuns naar oplossingsgerichte opvoedingsondersteuning. 
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• De professional van het verleden had de taak om expert te zijn en gaf 

adviezen over goed opvoeden;  

• de professional van het heden heeft de taak om samen te werken met 

jeugd en ouders;  

• de professional heeft vanaf nu de taak om mee te denken met jeugd 

en ouders. 

Niet zeggen hoe het moet, maar vragen wat nodig is om al die uitdagingen 

aan te gaan. Want wat willen jeugd en ouders niet?  

Betutteld worden – beoordeeld worden. Vooral door mensen die níet voor die 

uitdagingen staan! 

Dat levert juist meer stress en schaamte op.  

Het gaat niet om de norm, maar om normaliseren. 

Het Expertisecentrum Caring Society richt zich - met in totaal vier lectoraten 

- op positieve gezondheid gedurende de levensloop, in het bijzonder bij 

mensen in kwetsbare omstandigheden. 

Positieve gezondheid is – kort gezegd - het vermogen om om te gaan met 

uitdagingen in het leven. Uitdagingen in het opvoeden zijn er genoeg! Denk 

daarbij aan alle levensgebieden:  

Fysiek - emotioneel - sociaal. 
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Positief opvoeden zou - in dezelfde geest - niet moeten betekenen dat er 

maar één ‘juiste’ manier van opvoeden bestaat, maar dat ouders 

ondersteund worden bij de opvoeding. Uitdagingen in opvoeden en 

opgroeien zijn normaal! En vooral bij gezinnen in kwetsbare 

omstandigheden.  

Professionals zijn hun bondgenoten in het grote ontdek- en leerproces dat 

“opgroeien” heet. 

Daarom doet het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving onderzoek 

naar de manier waarop professionals aansluiten bij een grote 

diversiteit van jeugd en ouders: naar persoonlijke alliantie: een 

positieve emotionele band.  

In preventie wordt dit ook wel partnerschap of bondgenootschap 

genoemd. We willen aan jeugd en ouders vragen óf professionals 

goed bij hen aansluiten. En elke nieuwe professional die 

bewustzijnssprong te laten maken: opgroeien is superdivers. 

 

Een voorbeeld is onze samenwerking met Stichting Opvoeden.nl. 

We zijn betrokken bij het proces om de betrouwbaarheid van online 

opvoedinformatie te vergroten.  

We onderzoeken en versterken de werkwijze van evidence-based practice, 

waarin wetenschap, vakkennis en ervaringen van ouders allemaal 

meegenomen worden. Het begint bij ouders en het eindigt bij ouders! 

Studenten vragen in focusgroepen met ouders in de marge van de 

samenleving:  

sluit deze informatie aan op jouw vragen?  

helpt de online informatie jou?  

Wat zou eraan verbeterd moeten worden?  

We stimuleren het gebruik van deze informatie ook in gesprekken tussen 

professionals en ouders. 

In een online wereld vol fake informatie is het belangrijk dat online 

professionals aanwezig zijn met betrouwbare informatie én deze in 

gesprekken afstemmen met ouders. 

Preventie vindt zo veel mogelijk plaats binnen de alledaagse leefwereld van 

mensen, zodat zij meetellen en kunnen meedoen in de samenleving. Deze 
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leefwereld heeft zowel een lokaal als een digitaal aspect. Succesvolle 

ondersteuning van jeugd en ouders is gebaseerd op alliantie!  

 

De kern van vroeg aansluiten is een dubbel-context-benadering: de 

professional heeft een schakelrol tussen kennis, methoden en interventies 

enerzijds en wat individueel nodig en haalbaar is anderzijds. 

Het speerpunt van deze onderzoekslijn is ervaringsgericht: hoe waarderen 

jeugd, ouders en professionals hun interactie? 

JEUGD EN OUDERS VERDIENEN BONDGENOTEN! 

  



 

12 

B. Tweede onderzoekslijn: samen ontdekken 

 

Jeugd en ouders willen samen ontdekken!  

Een initiatief in Tilburg, jeugdhulp 1-op-1 neemt dat letterlijk. Jongeren 

kunnen via een website hun eigen hulpverlener kiezen. Geen wachttijd! Het 

doet wel wat denken aan Tinder. En via Vraagapp kan iedereen een vraag 

stellen die vervolgens wordt beantwoord door iemand uit een pool van 

vrijwilligers. Speciaal ontwikkeld voor mensen die de samenleving 

ingewikkeld vinden. De nieuwe jeugdhulp wordt samen met jeugd en ouders 

ontworpen. 

Het kunnen aanbieden van keuzes betekent dat de hulpverleners zich als 

een collectief hebben moeten organiseren, flexibel beschikbaar voor jeugd 

en ouders. 

Maar dit staat ver af van de manier waarop jeugdhulp doorgaans is 

georganiseerd.  

We lijken verdwaald in een zorgwoud. Jeugd en ouders ontvangen onterecht 

een zwaardere vorm van zorg dan strikt noodzakelijk is en er wordt te lang 

gewacht met de juiste hulp.  

Inkoopprocedures, postcodebeleid en marktwerking zorgen voor 

standaardiseren van processen en staan maatwerk in de weg. 
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Illustratie: Bert Mutsaers 

Te vaak worden kinderen doorgestuurd van de ene instelling naar de 

andere; ouders van de ene professional naar de andere.  

Mensen worden het systeem in gezogen. Maar het systeem is stuk! 

Bestuurders balen ervan dat zij kinderen niet tegen de bureaucratie kunnen 

beschermen! 

Wat ook niet helpt is, dat professionals uit verschillende domeinen een 

andere taal spreken. Sociaal werkers en verpleegkundigen kennen elkaars 

oplossingen niet goed genoeg.  

Preventie wordt vaak ingericht vanuit interventie.  

Dat is risicodenken, geen gezondheidsdenken! 

Maar er worden ook al veel inspanningen verricht om zo vroeg mogelijk 

goede ondersteuning te bieden.  

In de praktijk van zorg en welzijn wordt onder andere gewerkt aan  

• het bieden van beter passende hulp,  

• het verkorten van wachttijden en  

• de ruimte voor professionals om écht te doen wat een gezin  

• direct uit de brand kan helpen.  

• en vooral: het versterken van de sociale basis 
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Enerzijds moet de specialistische zorg op indicatie goed geregeld zijn, 

anderzijds is het nodig om te investeren in brede preventie voor álle 

inwoners. Het laatste schiet er bij sommige gemeenten bij in, doordat het 

geld voor jeugdhulp al op is aan zorg. Er is in gemeenten soms weinig 

kennis en kunde over preventie. 

Wat gebeurt er op het moment dat een gezin om ondersteuning vraagt? 

Desgevraagd tekenden de medewerkers van een wijkteam in tweetallen hun 

werkprocessen. Dat was een eyeopener: iedere professional ging anders om 

met de procedures van aanmelding, intake, vraagverheldering, doelbepaling 

en (toeleiding naar) hulp. Niet omdat dat beter paste bij het gezin, maar 

omdat het staand beleid van de eigen organisatie was. 

Het doen wat echt nodig is, kan gemist worden door werkdruk, protocollen, 

registratie, methodieken, routine, reorganisatie, bezuinigingen en politieke 

druk. Het is een herkenbaar beeld voor jeugdprofessionals: we hebben 

prachtige systemen, maar weinig daadkracht. De transitie staat nogal eens 

in de weg van de transformatie.  

Anders werken om maatwerk te leveren: dat is de opgave van de 

jeugdhulp.  

Dat is eerder aansluiten en dat is ook efficiënt omgaan met professionele 

inzet. 

Dat zou moeten beginnen bij het navragen wat nodig is voor gezond 

opgroeien en opvoeden, waarna de vragen gesteld kunnen worden:  

• Wat kunnen mensen zelf doen? 

• Wat kunnen mensen samen doen? 

• Wat kunnen professionals doen? 

• Wat kan de overheid initiëren en faciliteren? 

De professionele inzet wordt door deze volgorde gerichter. Integraal werken 

betekent dat het professionele systeem service-gericht is georganiseerd. 

Maar ik wil dit aanvullen vanuit de eerste programmalijn van het lectoraat: 

preventieprofessionals moeten aanwezig zijn in de leefwereld van gezinnen 

en vertrouwen opbouwen om in gesprek te gaan over uitdagingen in het 

leven. 



 

15 

 

Bij Themis Participatie, een methodiek voor integratie en inburgering, vormt 

een tweetalige sociaal werker een band met de deelnemers. Natuurlijk 

hebben migranten extra uitdagingen in het leven - en vaak ook in het gezin! 

En dan vooral zij, die nauwelijks onderwijs hebben gehad. Zij worden daarbij 

niet ondersteund door een taaleis en boetes. 

Bij Themis bespreken zij een jaar lang hun alledaagse leven, om te beginnen 

in hun eigen taal, en lossen hun problemen op.  

De cursus leidt tot meer zelfvertrouwen, minder psychosociale problemen, 

een betere Nederlandse taalbeheersing, en beter gezinsfunctioneren, zo 

blijkt uit de evaluaties uit de groepen.  

Hoewel de inzet van een vertrouwde begeleidster geld kost, is de inzet van 

andere professionals pas nodig als eerst de individuele deelneemster, dan de 

groep en dan het grote netwerk van de hele groep, niet tot oplossingen 

komt voor ervaren knelpunten. Wanneer dan toch een beroep wordt gedaan 

op professionele inzet is er motivatie voor.  

Dit betekent een nieuwe werkwijze voor de betrokken welzijnsorganisaties, 

taalbureaus, zorg, gemeenten én politiek. Niet aanbodgericht, maar 

vraaggericht werken. 
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Andersom is het ook zo, dat besluiten die genomen worden door de politiek, 

bij gemeenten, in organisaties of door professionals allemaal invloed hebben 

op elkaar en daardoor ook op gezinnen. Als we die invloeden beter op elkaar 

afstemmen, zullen gezinnen beter ondersteund worden.  

Wat heb jij van mij nodig om datgene te doen wat het gezin nodig heeft? 

Dat is een vraag die het hele netwerk aangaat: de teamleider aan de 

professional; de manager aan de teamleider; de bestuurder aan de 

manager. 

Wat heb jij nodig om je werk te doen? 

Het gaat om integraal werken.  

En dat moeten we samen leren.  

Avans Hogeschool zet daarom in op leernetwerken en interdisciplinair 

samenwerken. 

Goed samenwerken is nodig! Het lectoraat Jeugd, Gezin & 

Samenleving doet daarom onderzoek naar collectieve alliantie: op 

een flexibele en dynamische manier aansluiten op wat echt nodig is. 

 

Docent-onderzoeker Petra Veninga doet onderzoek naar multisectorale 

samenwerking in een integraal kindcentrum. 

Een ander onderzoek dat we in het lectoraat gaan uitwerken is de 

samenwerking met Surplus Welzijn, die in de wijk Brabantpark een buurttuin 

aan het opzetten is. Jan Piet Rolle gaat na wat de succesfactoren zijn om 

een dergelijk wijkproject te realiseren. De vier lectoraten van het 

Expertisecentrum Caring Society zullen onderzoek doen naar gezondheid en 

sociale samenhang in de wijk. 
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De professional is één van de schakels in een netwerk van mensen, die 

beschikbaar zijn om jeugd en ouders te ondersteunen bij gezond opgroeien 

en opvoeden. Over vijf jaar hebben leernetwerken ertoe geleid dat 

professionals integraal werken: afhankelijk van de behoefte van jeugd en 

ouders heeft elke professionele discipline waardevolle kennis en kunde bij te 

dragen. De organisatie daarvan is dynamisch en flexibel.  

Het speerpunt van deze onderzoekslijn is organisatiegericht. 

We willen helpen deze sprong te maken: van beheersing naar service. 

ANDERS WERKEN OM MAATWERK TE LEVEREN. 
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C. Derde onderzoekslijn: passende tools inzetten 

 

Eerst een bekentenis: ik houd helemaal niet zo van technologie. Het is een 

misvatting dat ik als onderzoeker naar online hulpverlening meteen ook 

fanatieke voorstander ben van allerlei gadgets en snufjes.  

Maar ik ben wel voorstander van professionele vindingrijkheid en 

probleemoplossend vermogen. 

Want jeugd en ouders willen dat professionals passende tools inzetten. De 

snelle opkomst van technologieën roept de vraag op: gebruiken we de beste 

tools? 
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Waarom vindt de meeste hulp nog steeds plaats door gesprekken? Terwijl 

we weten dat mensen het moeilijk vinden om naar een spreekuur te komen, 

een afspraak te plannen, informatie te onthouden en opdrachten vol te 

houden. En ook dat het heel veel vraagt om wekenlang te moeten wachten 

en om dan terug te moeten blikken op een incident dat maanden geleden 

gebeurd is. Het inzetten van een gesprek is een keuze, die we moeten 

heroverwegen.  

Misschien kan het wel heel anders. 

Waarom zijn er nog lange wachtlijsten voor hulp bij huiselijk geweld of bij 

psychische problemen? Kinderen lijden onnodig onder de psychiatrische 

problematiek van gezinsleden en ontwikkelen daardoor nu of later zelf ook 

problemen. Ze stoppen hun ervaringen vaak weg, met gezondheidsrisico’s 

vandien. 

Een wachtlijst lijkt misschien een vaststaand gegeven waar niemand voor 

kiest, maar hoeft dat niet te zijn.  

Misschien móet het wel heel anders. 

We leven in een tijdperk van snelle technologische ontwikkelingen. Het 

lectoraat is geïnteresseerd in de vraag: hoe verandert het preventief 

handelen door professionals door al die nieuwe mogelijkheden? 
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Met Virtual Reality kun je bijvoorbeeld situaties nabootsen, 

keuzemogelijkheden bieden, oefenen en leren. Waarom nog angst voor de 

vaccinatiespuit als je ondertussen in een film de held bent, die tegen ziektes 

strijdt? Waarom mondelinge psycho-educatie over agressie, terwijl je de 

gevolgen van je keuzes kunt ervaren in een virtuele omgeving? 

Met games kun je stapsgewijs leren, je bent betrokken en nieuwsgierig. Je 

kunt obstakels overwinnen.  

Waarom nog een lage therapietrouw bij fysiotherapie als je je oefeningen 

spelenderwijs kunt doen en daarvoor beloond wordt? 

En: Met begeleide online zelfhulp kunnen kinderen en jongeren snel 

geholpen worden. Waarom kennen nog niet alle leerkrachten en 

schoolmaatschappelijk werkers de mogelijkheden van bijvoorbeeld  

Dappere Kat bij angstklachten,  

99-gram bij eetproblemen,  

Gripopjedip bij depressiviteit, of  

Kopstoring voor kinderen in een gezin met psychiatrische problematiek? 

Vragen die het lectoraat stelt, zijn daarom: 

Welke nieuwe doelen kunnen behaald worden door de keuze voor een 

andere tool? Kunnen we er problemen mee voorkomen of oplossen, terwijl 

dat eerst niet kon? 

Biedt een andere tool meerwaarde op het gebied van bijvoorbeeld 

gebruiksgemak, beschikbaarheid, betrouwbaarheid? 

Helpt de andere tool om te versterken wat de burger zelf kan, wat zijn 

netwerk kan en dan wat de professional kan? 

 



 

21 

Het versterken van het probleemoplossend vermogen van jeugd en ouders is 

één van de taken van de professionals.  

Maar zijn zij daar zelf eigenlijk wel goed in? En wat zijn de belemmeringen 

om de inzet van nieuwe tools te overwegen? Ik noem er drie. 

1. Opvallend is dat 85% van de jeugdprofessionals aangeeft dat zij het 

niet als hun taak zien om met online of digitale tools te werken. Het 

zijn, in hun beleving, ánderen die achter ‘de knoppen’ van de online 

hulpverlening zitten.  

Jeugdprofessionals zijn oprecht verbaasd wanneer ze zich realiseren 

dat zij zelf kunnen meebouwen aan websites, online hulp, games en 

andere innovaties. Zij zijn dan ook vaak nauwelijks betrokken bij 

innovaties. Om dit te doorbreken maken sommige organisaties een 

innovatiebudget vrij, zodat jeugd, ouders, professionals en techneuten 

samen oplossingen bedenken voor de problemen die zij tegenkomen. 

Het lectoraat heeft daartoe, samen met ContourdeTwern en CKG De 

Schommel en studenten van de minor Jeugd, al een aantal 

preventiepractica georganiseerd. 

 

 
 

2. De tweede belemmering, waarom nieuwe tools niet overwogen 

worden: Er zijn voorbeelden die afschrikken. Een school in China heeft 

camera’s geïnstalleerd, waarmee de gelaatsuitdrukkingen van de 

leerlingen worden gemonitord. Hiermee krijgt de leraar constant 
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informatie over wie er wel of niet oplet en welke gemoedstoestand de 

leerlingen hebben. Leerlingen rapporteren dat ze inderdaad beter 

opletten, maar ook dat zij de druk voelen om constant blij te kijken! 

En daar hebben ze veel stress van. De school noemt dit het Smart 

Classroom Behaviour Management System.  

Dergelijke voorbeelden, waarmee de sociale of asociale aspecten van 

technologie kritisch besproken kunnen worden, zijn er te over. Je kind 

continu monitoren? Aandacht van een robotkat? De techniek bestaat 

al. Maar is het nog technologie ‘van mensen, voor mensen’? Maar juist 

daarom moeten we nog een stap verder gaan. Sociale professionals 

wachten niet af tot er nieuwe kwetsbare groepen ontstaan door de 

groeispurt van de technologie in de samenleving! In plaats daarvan 

eisen zij op dat innovaties sociaal zijn. Het gaat om sociale 

technologie. 

 

3. Er is nog een derde belemmering voor het inzetten van nieuwe tools. 

Het helpt namelijk ook niet dat veel innovaties zijn ontwikkeld door en 

met koplopers. Die het dan ook nog eens hebben over achterblijvers, 

laagopgeleid, laaggeletterd, digibeet en late adopters. Feitelijk gaat 

het om de late involved, als laatste betrokken. Vaak worden 

oplossingen gecreëerd voor de middengroep – en daarna misschien 

nog wat gerepareerd voor de kwetsbare groepen in de samenleving.  

Wat, als we die groepen in kwetsbare omstandigheden nu eens als 

eerste bevragen welke problemen zij ervaren en dan de kennis over 

technologie inzetten om samen de beste oplossingen te ontdekken? 

Juist in die processen is de match tussen technologie en sociaal 

domein te vinden. Kinderen, jongeren en ouders weten het beste wat 

zij nodig hebben en wat voor hen werkt. Zij zijn dus mede-ontdekkers. 

En organisaties die hier innovatiebudgetten voor uittrekken zijn pas de 

echte koplopers in zorg en welzijn! 
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Ik heb drie belemmeringen voor de inzet van nieuwe tools genoemd, en 

strategieën om deze weg te nemen.  

Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving sluit graag aan bij allerlei 

initiatieven die dit al doen en versterkt ze met eigen onderzoek naar 

taakalliantie.  

Taakalliantie is de overeenstemming die professionals met jeugd en 

ouders bereiken over samenwerkingsdoelen, aanpak en 

taakverdeling.  

Het gaat om de inzet van passende tools. Deze taakalliantie is aan 

het veranderen door nieuwe, sociale technologie. Kan het misschien 

heel anders dan we gewend zijn? 

Het lectoraat spant zich allereerst in om bestaande oplossingen breder 

bekend te maken en professionals te ondersteunen om deze te gebruiken. 

En in het bijzonder om ook online en met nieuwe technologieën een goede 

alliantie tot stand te brengen!  

We doen dat in nauwe samenwerking met het GET-lab van Avans 

Hogeschool: het Gezondheids- en Technologielab. Daarmee versterken we 

de curricula van de Academies voor Sociale studies en Gezondheidszorg. We 

zoeken actief naar manieren om ook landelijk én internationaal kennis van 

allerlei andere onderwijsinstellingen en labs te bundelen, om daarmee het 

actieleren in regionale leertafels en leernetwerken te versterken. 
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Daarnaast werken we aan een aantal projecten waarvan ik er hier 2 noem. 

Docent-onderzoeker Kees van Dam doet onderzoek naar de functie van 

360graden filmpjes en Virtual Reality in opvoedingsondersteuning, waarbij 

Kees naast praktische ook allerlei ethische vragen zal bestuderen. 

Docent-onderzoeker Inti Mansour doet onderzoek naar technieken voor 

emotie- en stressregulatie. Hoe kan de stresscyclus zo vroeg mogelijk 

afgebroken worden – en wanneer kan welke tool het beste worden ingezet? 

Mijn toekomstbeeld is het volgende: Professionals hebben een kritische, 

maar constructieve en actieve houding om de middelen in te zetten die het 

beste passen bij vragen van jeugd en ouders, gericht op gezond opgroeien 

en opvoeden.  

Zij weten wat de mogelijkheden zijn van o.a. virtual reality, wearables en 

games, naast andere methoden en hulpmiddelen. Daardoor zorgen zij ervoor 

dat technologie vóór en niet tégen mensen in kwetsbare situaties werkt.  

 

Het speerpunt van deze onderzoekslijn is handelingsgericht. Het lectoraat 

sluit aan bij inmiddels steeds meer initiatieven die laten zien dat 

jeugdprofessionals een creatief beroep hebben. We willen professionals 

helpen deze creatieve sprong te maken:  

VAN BLACK BOX NAAR TOOLBOX! 
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Nawoord 
Onderzoek naar jeugd en ouders kan niet neutraal zijn. Het is onderzoek 

mèt jeugd en ouders. Onderzoek richt zich vaak op patronen, modellen en 

effectiviteit. Contextgebonden onderzoek kan zich richten op levensverhalen 

van mensen: de thick data. En levert daarmee waardevolle informatie op 

over wat van professionals verwacht mag worden. Het zijn onze verhalen 

over onze kwetsbaarheden. Misschien zijn het ook uw verhalen. Het is in elk 

geval mijn verhaal. 

We zijn nu vier jaar op weg met de transformatie van de jeugdhulp in 

Nederland. Ik ontmoet pessimisten en optimisten. Ik wil, in de goede traditie 

van het sociaal werk, een stem geven aan jeugd en ouders: 

Het kán toch niet zo zijn, dat het te veel gevraagd is om aan te sluiten, en 

samen te ontdekken wat passende tools zijn? 

Toch werken de systemen die we in onze samenleving voor gezond 

opgroeien en opvoeden tot onze beschikking hebben niet altijd mee om dat 

voor elkaar te krijgen.  

Veel professionals zien wel wat er zou moeten gebeuren, maar ervaren de 

ruimte niet. De twijfelende professional stelt zich vragen als  

• “mag ik dit wel?”,  

• “behoort dit tot mijn takenpakket?” en  

• “is dit preventie?”.  

Dat zijn hopelijk tijdelijke verschijnselen, die horen bij de groeispurt van de 

transformatie van de jeugdhulp! 

Bij Avans Hogeschool stimuleren we professionele twijfel. Daar horen 

lerende vragen bij als:  

• “Sluit ik goed aan bij jeugd en ouders? Heb ik ze dat ook zelf 

gevraagd?”;  

• “Ben ik nodig en draag ik bij aan wat nodig is? Of is een andere 

schakel in het netwerk beter?” en  

• “Gebruik ik de best passende tools? Kan het misschien helemaal 

anders?” 
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En bij die professionele twijfel hoort ook professionele trots:  

Ja, jeugd en ouders vertellen me dat ik goed bij hen aansluit.  

Daarom doet het lectoraat onderzoek naar de persoonlijke alliantie. 

Ja, ik heb bijgedragen aan gezond opgroeien en opvoeden.  

Daarom doet het lectoraat onderzoek naar de collectieve alliantie. 

Ja, ik heb samen met jeugd en ouders nieuwe oplossingen gevonden.  

Daarom doet het lectoraat onderzoek naar de taakalliantie. 

 

Goede ondersteuning bij gezond opgroeien en opvoeden: 

dat is niet te veel gevraagd! 
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Dankwoord 
Dit onderzoeksprogramma en deze lectorale rede komt tot stand 

door de ondersteuning van mijn eigen ‘collectieve alliantie’. 

De partners van het lectoraat die het TEST-event mogelijk hebben gemaakt, 

heel erg bedankt! De studenten en Inti, die de Obi-challenge hebben 

gemaakt in het bijzonder! 

De bijna 100 studenten die innovatie-opdrachten en afstudeeropdrachten 

hebben gedaan binnen het lectoraatsprogramma, tot nu toe. De kinderen en 

ouders die daarbij betrokken zijn. 

De volgende personen wil ik bij naam noemen en bedanken voor hun 

constructieve bijdrages: 

Het college van bestuur van Avans Hogeschool, vertegenwoordigd door 

Diederik Zijderveld en Marjo Stevens. 

De stuurgroep van het Expertisecentrum Caring Society: Margo van der Put, 

Gabriëlle Leijh en Hedzer Schotsman. 

Mijn collega-lectoren in het Expertisecentrum:  John Dierkx, Michael Echteld 

en Louis Neven. 

De staf van het Expertisecentrum, in het bijzonder Jeroen Borghouts en 

Anna van Schaik. 

De kenniskringleden van het lectoraat: Youssef Azghari, Kees van Dam, Inti 

Mansour, Jan Piet Rolle, Liesbeth Theuns en Petra Veninga. 

De collega’s van het GET-lab: Miriam Reelick en Kim van den Akker. 

Collega Bert Mutsaers van AGZ voor de illustratie over het zorgwoud. 

Mijn kritische tegenlezers: Gabriëlle Leijh, Anne Willems en Merel Eilers. 

Alle mensen van de logistiek, techniek en catering. 

En tenslotte Thirza, Nikita en Rogier – voor de bijzondere gezinsalliantie die 

wij samen hebben. 

Dank voor uw aandacht. 
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