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Expeditie
Jeugdzorg

Ruimte voor professionals om de
complexiteit te beteugelen
Door Harro Labrujere

De afgelopen jaren is er een enorme aandacht voor de jeugdzorg. Het
overlijden van de peuter Savanna, het Maas-meisje en het meisje van
Nulde zijn de bekendste schrijnende voorbeelden die bijgedragen hebben
aan deze aandacht. Een overheid die er van uitgaat dat onvrede in de
publieke opinie beantwoord moet worden met politieke daadkracht in de
vorm van extra wet- en regelgeving en overheidstoezicht, is een andere
reden dat de media bol staan van informatie over de jeugdzorg.

Vanuit de behoefte aan beheersing en controle en
het voorkomen van fouten, lijkt de keuze voor regels en toezicht voor de hand te liggen. Een keuze
die past bij eenvoudige oorzaak-gevolg relaties die
we eenvoudig kunnen begrijpen en beïnvloeden.
Een keuze die bij complexe sociale systemen onvoldoende lijkt te werken, zoals de jeugdzorg illustreert. Er waren ook al veel regels en er was al veel
toezicht, toch konden die incidenten plaatsvinden.
Daarnaast is ook de gangbare benadering van complexiteit ons in de weg gaan zitten: complexiteit
wordt doorgaans benaderd via differentiatie (opdelen) in plaats van integratie.

5.1	De jeugdzorg nu
De zorg voor onze jeugd is door regels, toezicht en
differentiatie tot een van de ingewikkeldste werkvelden uitgegroeid. Rond één gezin kunnen tientallen instanties tegelijk betrokken zijn en in aantal
betrokken functionarissen nog tientallen meer3.
Deze instanties en functionarissen hebben een focus op een deelterrein, eigen regels en interne toezichtstructuur en staan vrijwel zonder uitzondering ook onder toezicht van inspecties en overheid.
3

Als er een probleem in een gezin ontstaat rond de zorg voor de

kinderen is er vaak al sprake van andere problematiek. Denk aan pro-

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe een handdruk van drie bestuurders en twee adviseurs tijdens de zomer 2008 is uitgegroeid tot een collectieve expeditie in Overijssel van acht organisaties en
heel veel jeugdzorgmedewerkers1 waar jaarlijks duizenden gezinnen de vruchten van zullen plukken2.

blemen met huisvesting, inkomen, schulden en/of verslaving. Bij elk
probleem hoort minstens één instantie (woningcoöperatie, UWV en/
of gemeente, schuldhulpverlening, verslavingszorg) en minstens één
contactpersoon per instantie. Wanneer de problemen van een kind
worden opgemerkt komen daar dan nog verschillende instanties en
personen bij zoals de huisarts, GGD, de onderwijzer, de casemanager
van Bureau Jeugdzorg en de jeugdhulpverlener en gedragswetenschap-

1

Volgens opgave van betreffende instellingen ruim 1400 medewer-

per van de jeugdzorginstelling. Hoe erger de problematiek, hoe meer

kers in 2009.

instanties cumulerend tot een betrokkenheid van de Raad voor de

2

In 2009 werden via Bureau Jeugdzorg Overijssel 2834 hulpverle-

Kinderbescherming, kinderrechter en Justitiële jeugdinrichting. Let

ningstrajecten gestart bij de jeugdzorginstellingen in Overijssel (Bu-

wel, dit lijstje van 14 betrokkenen geeft een indruk, maar is zeker niet

reau Jeugdzorg Overijssel, 2010. In perspectief. Waarnemend, beschou-

uitputtend en bij meer kinderen in een gezin is veelal sprake van ook

wend, concluderend… Jaarverslag 2009. Bureau Jeugdzorg Overijssel,

weer meer betrokkenen van zowel Bureau Jeugdzorg, hulpverleners als

Zwolle.

gedragswetenschappers.
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De focus op het deelterrein en voorgeschreven doelen en handelswijzen brengen met zich mee dat op
een concreet niveau geen overeenstemming is over
te bereiken doelen en aanpak. Regels en toezicht
houden tegen dat betrokkenen flexibel in kunnen
spelen op de situatie en omwille van een hoger doel
te doen wat (het geheel beziend) nodig is4. En met
de focus op de verschillende deelterreinen, interne
regels en doelen, wie is dan bezig met het overkoepelende belang voor maatschappij, gezin en kind?
Een vraag die op dit moment niet eenvoudig is te
beantwoorden.
De organisatie is ‘onverantwoord complex’, zegt
Nationale Ombudsman Brenninkmeijer (De Volkskrant, 20-11-09). ‘De wetgeving is ingewikkeld, er
zijn vele financieringsstromen. De jeugdzorg is hopeloos gefragmenteerd.’ Terwijl voor een kind het
gezin onmiskenbaar kostbaar is, worden keuzes gemaakt die de afstand tussen gezin en kind vergroten en die het gezin steeds minder in staat stellen
eigen oplossingen te vinden. In het huidige stelsel
is het erg lastig het belang van het kind voor ogen
houden, terwijl het daar in de jeugdzorg wel om begonnen is.

5.2	We schieten tekort
Het gevoel van tekortschieten is in de jeugdzorg
breed gedeeld. Uiteraard gaat er ook veel goed, maar
de complexiteit lijkt met de dag toe te nemen en ondanks alle inspanningen lijkt de jeugdzorg die het
beste doet voor kind, gezin en maatschappij verder
weg dan ooit. Tegelijkertijd, als je in de jeugdzorg
rondloopt, zie je op alle niveaus en bij overheid en
instellingen een sector vol gedreven mensen die
zichzelf niet ontzien in hun streven voor kinderen
goede dingen te bereiken. Hoe kunnen we collectief
zo onmachtig zijn?

5.3	De deal: we gaan op expeditie
In 2008 werd door een aantal mensen de handen
geschud op de gezamenlijke deal om te komen tot
een andere jeugdzorg, via een gezamenlijke expeditie. Een andere jeugdzorg waar regie en mogelijkheden van het gezin het uitgangspunt zijn en
waar de jeugdzorg bijdraagt aan wat per gezin aanvullend nodig is (klantgestuurd). Dat daarmee het
gezin versterkt wordt bij het vinden van eigen oplossingen die daarmee in het gezin verankerd zijn.
Een jeugdzorg die aansluit bij de actuele situatie,
en niet bezig is met het voorkomen van incidenten
uit het verleden. Een jeugdzorg die begrijpt dat de
complexiteit van een sociaal systeem niet altijd beantwoord kan worden via regels en protocollen, die
immers ook de oplossingen kunnen beperken, maar
die vragen om een begrip van de dynamiek van een
sociaal systeem en ruimte voor professionals om
in te spelen op dat wat dat systeem op dat moment
vraagt. Een jeugdzorg die de professionals aan zich
bindt en stuurt op basis van een intentie en een visie en hen vertrouwt en steunt. Deze mensen waren
Gitta Griffioen, Gerard Teunissen (beide bestuurder
van jeugdzorginstelling Jarabee), Marianne Goorhuis (bestuurder van Eigen Kracht Centrale) en de
adviseurs Rob Land en Harro Labrujere.

Marianne Goorhuis, had een aantal jaren geleden
de stap gezet om niet langer vanuit de jeugdzorg te
werken aan een betere jeugdzorg, maar vanuit een
positie buiten het gevestigde systeem, als bestuurder van de stichting Eigen Kracht Centrale. Deze
stichting richt zich in de jeugdzorg op het terugbrengen van de regie waar die hoort: bij het gezin5.
5

In Nieuw-Zeeland werd in de jaren ’80 bij de Maori’s ontdekt dat

de jeugdzorg voor de Maori’s niet werkte aangezien de jeugdzorg het
familienetwerk negeerde. Uiteindelijk leidde dit tot een fundamentele
verandering van de jeugdzorg In Nieuw-Zeeland en een verankering in

Zie o.a. ook publicaties van E. Gerritsen (http://www.deslimme-

de wet. Hieruit is de werkwijze van de Eigen Kracht Centrale ontstaan:

overheid.nl/publish/pages/291652/ dewederopbouwvandejeugdzorgin-

werken vanuit een plan van de familie en omgeving zelf, vraaggestuurd

nederland.doc; http://www.binnenlandsbestuur.nl/positieve-berich-

aansluiten op de oplossingen die daar ontstaan (zie bijvoorbeeld www.

ten-uit-de-uitvoeringspraktijk-de.151081.lynkx) en kamerstuk DJB/JZ

eigen-kracht.nl). Rond het schrijven van dit hoofdstuk (begin 2011)

2813601 over een onderzoeksrapport naar een casus met fatale afloop

wordt in de Tweede Kamer gestemd over een amendement van Voor-

‘Het rapport geeft aan dat geen van de vijftien betrokken instanties

dewind (ChristenUnie) om ook in Nederland een wettelijke basis te ge-

het totaaloverzicht over het traject heeft gehad.’

ven aan het opstellen van een familieplan.

4
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Gitta Griffioen en Gerard Teunnissen waren met Jarabee al enkele jaren consequent bezig met het komen tot een klantgestuurde organisatie en hadden
de ervaring daarbij tegen een glazen plafond te lopen. De wens om voorbij dit plafond te komen was
directe aanleiding om in te zetten op de expeditie.
Rob Land en Harro Labrujere werkten al jaren los
van elkaar als organisatie-adviseur. Zij herkenden in
elkaar ‘het diepere denken’; het telkens verder zoeken, ‘het willen begrijpen op een niveau van voelen’
en de wens om daarmee bij te dragen aan een betere wereld. Zij gingen daarom samen op zoek naar
kansen om een doorbraak te realiseren in een maatschappelijk systeem. Daarvoor hadden zij een zoektocht gestart naar kansrijke plekken; plekken waar
dit streven werd gedeeld en de omgeving voelde als
open en leergierig. In deze zoektocht kwamen zij
meermalen uit bij de jeugdzorg in Overijssel en concludeerden: dit is de plek.

Drie dingen werden bij het maken van de deal van
deze vijf mensen gedeeld: een visie op de gewenste
jeugdzorg, de wens om te komen tot deze andere
jeugdzorg, de wil om daar met elkaar iets aan te
doen.

Een gedeelde visie, jeugdzorg
gericht op ontwikkeling
In de gedeelde visie op de jeugdzorg zijn de kernbegrippen: de regie ligt bij gezin en kind, gezinsysteem en omgeving zijn de continue factoren waarop
moet worden gebouwd, de jeugdzorg is aanvullend,
ondersteunend, ieder (kind, gezin, betrokkene in
de jeugdzorg) heeft zijn eigen ontwikkelingspad.
Zodra je de regie overneemt, neemt het vermogen
tot regievoering en ontwikkeling af en neemt de afhankelijkheid toe. Een visie die niet alleen iets zegt
over de jeugdzorg, maar over je kijk op mensen, sociale systemen, organiseren en ontwikkeling. De gedeelde visie is ook dat alleen een jeugdzorg die zich
primair organiseert op basis van ontwikkelingsprincipes in plaats van beheersingsprincipes, een
jeugdzorg is waar maximaal wordt bijgedragen aan
ontwikkeling van kind en gezin.
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Een mens kent geluk in de mate dat hij zijn leerprocessen zelf stuurt (Arnold Cornelis, 2000a)

Een oprechte wens
Een diep gevoelde wens delen kan onveilig zijn. Je
laat immers ook zien waarop je in je eigen ogen wellicht gaat falen. Toch werd het gedurfd. Uitspreken
dat we de wens delen om tot een andere jeugdzorg te
komen, zonder ons bij voorbaat te verontschuldigen
en te verwijzen naar alle externe invloeden en de
complexe omstandigheden.
En dat in het besef dat deze wens een integrale verandering (een sprong) vereist op het niveau van primair proces, ondersteunende processen, management, bestuurlijk en politiek-bestuurlijk, op het
niveau van denken, verbinden, structureren, inrichten en doen en daarmee in de mindset en het handelen van alle betrokkenen. Kortom: gekkenwerk.

Doen
Het derde dat gedeeld werd is de wil om met elkaar de
wens te gaan realiseren. Er waren genoeg redenen om
te bedenken dat dit vijftal niet (genoeg) geëquipeerd
zou zijn om iets te kunnen doen. Bijvoorbeeld dat de
jeugdzorg zoveel facetten heeft, dat ons bereik niet
groot genoeg is, dat anderen het meer voor het zeggen
hebben, dat we eerst de politiek mee moeten krijgen,
dat we nog niet genoeg weten om het voor elkaar te
krijgen, enzovoort. Daar hebben we het echter niet
over gehad, niet omdat we die problemen niet zagen,
maar omdat we ons daardoor niet tegen wilde laten
houden. We wilden afspreken iets te gaan doen. De
wens was helder, het pad daar naar toe niet. Daarom
hebben we het Expeditie Jeugdzorg genoemd.

Rob: ‘Het was een bijzonder moment, toen we met
elkaar die deal maakten. De energie die toen vrij
kwam! Ook jaren later voelt het nog als een deal
waar we altijd op terug kunnen vallen. We hebben
de mogelijkheid met dit vijftal vele obstakels te
overwinnen.’

5.4	Na de deal, de nul-fase
Afgesproken werd eerst een nulfase in te gaan: een
fase die vooraf zou gaan aan de start van de Expeditie. Deze fase was vooral gericht op verhelderen: delen we wat we nu denken te delen en de vraag aftasten of een andere manier van kijken ons dichter bij
de gewenste ontwikkelingsgerichte jeugdzorg zou
brengen. En wat zien we als we vanuit de gedeelde
visie zouden organiseren in de jeugdzorg nu?

Marianne: ‘Ik kan niet ontkennen dat ik de grootste
twijfels had of we iets zouden bereiken. Tegelijkertijd kreeg ik het gevoel dat het klopte wat we deden door het te zien als een Expeditie. Het is een
mooi beeld waarin thema’s als ontdekken, richting,
bescheidenheid, samen, ontwikkelen en doorzetten
bij elkaar komen.’

5.5	Parallelle ontwikkelingen
In Overijssel vonden los van de Expeditie een aantal
ontwikkelingen plaats. Provincie Overijssel, Bureau
Jeugdzorg en de Jeugdzorgaanbieders in de provincie vonden elkaar in een gedeelde missie en visie
over de prestaties van de jeugdzorg, met als belangrijkste thema’s: kind centraal, oplossingsgericht en
eigen kracht (regie bij het gezin).
Juist deze thema’s laten zich slecht realiseren via hiërarchische sturing, richtlijnen, regels en controle6.
De keuze voor de gedeelde missie en visie betekent
dus dat beter afstand genomen kan worden van de
gebruikelijke manier van organiseren vanuit controle en beheersing.
Terwijl de gedeelde missie en visie ondersteunend
was voor de expeditie, werden er op basis daarvan
6

Probeer je eens voor te stellen of je veel bereikt door naar een

jeugdzorgmedewerker te roepen ‘jij moet nu het kind centraal stellen, tot een oplossing komen en de eigen kracht benutten!’ Zeer waarschijnlijk zal dit in weinig meer resulteren dan een medewerker die zich

ook diverse projecten in gang gezet, die sterk leunden op controle en beheersing. De ontwikkelingen
in de regio betekenden daarmee zowel ‘wind mee’
als ‘wind tegen’. We kunnen nu (een paar jaar later)
gelukkig constateren dat de gedeelde missie en visie steeds meer leidend is, en projecten zowel wat
betreft doel als uitvoering daaraan ondergeschikt
worden gemaakt.

Gitta: ‘Er speelde heel veel de afgelopen jaren. Er
werden veel dingen in gang gezet en extra middelen
vrijgemaakt. Ik heb dat vooral ervaren als de mogelijkheid om verschillende wegen te verkennen en
sommige af te strepen. De Expeditie is in die periode alleen maar gegroeid.’

5.6	Verhelderen en verdiepen
In de nulfase van de Expeditie lag – zoals aangegeven- op verhelderen en verdiepen: delen de initiatiefnemers van de expeditie, wat ze denken te delen en weten we op een andere niveau van begrijpen
doorbraken te realiseren. De nulfase werd ingevuld
door praten en onderzoeken: wat is wat we in de
jeugdzorg willen, wat betekent dit voor organiseren, wat kunnen we leren van de inzichten van zowel theoretici als praktijkmensen, wat betekent dat
allemaal als we naar ons zelf kijken.

In een expeditie past niet de gebruikelijke opvatting
van de rol van organisatie-adviseurs (het brengen
van kennis en het anderen in beweging zetten). In
een expeditie ben je deel van het systeem in ontwikkeling en niet langer buitenstaander. En dat zou
ook blijken. Dat kon ook omdat de andere initiatiefnemers vanaf het begin de standaard-verwachtingen over adviseurs (de expeditiebegeleiders) hebben losgelaten. Geen verwachtingen over pasklare
antwoorden, dichtgetimmerde verhalen of een onzekerheid-wegnemende attitude. Elkaar de ruimte
bieden om te verkennen, te onderzoeken en gaandeweg tot gedeelde antwoorden te komen.

hulpeloos voelt, hulpeloos gedraagt en het erg druk heeft zijn eigen
hulpeloosheid op te lossen.
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Vanaf het begin werd een belangrijk deel van het theoretische fundament gevormd door het denken over
de systeemevolutie van Arnold Cornelis (2000b): we
zijn er aan toe het ‘sociaal-regelsysteem’ te verlaten
en een stap te zetten naar ‘communicatieve zelfsturing’. Je kunt het (in relatie tot organiseren) ook benoemen als een verschuiving van organiseren vanuit
beheersing en controle naar organiseren van ontwikkeling, of van rule-based naar principle-based, of …
dat wat we later voor het gemak de stap van oud-denken naar het ‘expeditie-denken’ zijn gaan noemen.
Als eerste concretisering van het expeditie-denken
stelden we de volgende tabel op (zie ook Seddon,
2008 en Labrujere en de Jonge, 2011):

Gitta: ‘Je voelt soms dat er dingen zijn die je tegenhouden en dat er dingen zijn die je de goede kant
op trekken. En zowel positief als negatief zijn dat er
een boel. Het voelt alsof aan alle kanten aan je getrokken wordt door elastiekjes. Het zou goed zijn
om te weten welke negatieve elastiekjes er zijn zodat je ze los kan laten en welke positieve je helpen
je naar de toekomst te brengen.’

Sociaal regelsysteem

Perspectief

Organiseren vanuit ontwikkeling

analytisch/ ontvlechtend
controle en beheersing
regels

visie
doel
sturing

integraal/ holistisch/ systeem
ontwikkeling
werkende principes

verleden

tijdsoriëntatie

nu en toekomst

lineariteit
hiërarchie
moeten
één verantwoordelijk
normgericht

causaliteit
relaties
motivatie
aanspreken
focus

systemisch
wederzijds afhankelijk
willen
gezamenlijk verantwoordelijk
situatiegericht

De tabel bevestigde dat we dezelfde richting voor
ogen hadden en bleek een praktisch hulpmiddel om
te toetsen of projecten en activiteiten pasten bij deze
gedeelde richting (zie als voorbeeld het kader over
het ontwikkelen van een zelfstandigheidtraining op
deze pagina). Het was voor ons steeds duidelijker
dat de resultaten die de jeugdzorg nastreeft zich beter verhouden tot het organiseren van ontwikkeling
dan beheersing en controle. Maar, dat wetende, zou
dat ook tot een perspectief op verbetering leiden?

5.7	Eerste verkenning in de praktijk
De eerste verkenning van de praktijk die we met elkaar afspraken, was het kijken naar de organisaties
van de initiatiefnemers (Jarabee en Eigen Kracht
Centrale); wat zouden we daar zien dat de organisaties afhoudt van en wat is juist versterkend aan organiseren van ontwikkeling (van kind, gezin maar
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ook de interne organisatie), en daarmee de gewenste
jeugdzorg?
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Met name het kritisch kijken naar Jarabee opende later
ook de weg naar de andere jeugdzorginstellingen om
aan te gaan haken. De authentieke wens om de betere
jeugdzorg te bereiken en de bereidheid daarin ook jezelf ter discussie te stellen, effende het pad naar een gezamenlijke zoektocht. Twee bevindingen sprongen er
in het vooronderzoek bij Jarabee uit: 1. Het interne vertrouwen in een bestuur dat consequent en overtuigd
inzet op klantsturing, een mooie illustratie van de sturende werking van een visie; 2. Het ontbreken van een
duidelijke plek voor een deel van de medewerkers in
een keten van waardetoevoegende teams. Het tweede
punt houdt in dat: voor deze medewerkers zelf niet
altijd duidelijk is op welke manier zij waarde toevoegen (wat frustrerend is voor zingeving, persoonlijke
ontwikkeling en motivatie), zij voor de kern van hun
werk geen steun ervaren van anderen (zij delen hun
verantwoordelijkheid niet in een team) en samenwerking geen automatisme is (er is geen wederzijdse afhankelijkheid; afhankelijkheidsrelaties zijn ongelijk).

De vooronderzoeken, maar ook de gesprekken met
verschillende geïnteresseerden gesprekken, hadden tot resultaat dat het expeditie-denken aan bekendheid won. In eerste instantie vooral binnen de
organisaties van de initiatiefnemers, maar ook al
gauw bij de provincie en Bureau Jeugdzorg en andere jeugdzorginstellingen in de regio. Dat de expeditie een zoektocht zou zijn en nog meer vragen dan
antwoorden bood, bleek weinig beletsel. De ideeën
over het loslaten van beheersing en controle en een
stap zetten naar ontwikkelingsgericht organiseren,
waren voor veel gesprekspartners enthousiasmerend genoeg. Zeker toen we gaandeweg kwamen tot
het benoemen van een aantal werkingsprincipes die
ons daarbij konden helpen.

de wordt benut. Je zorgt dat niemand uitgesloten
raakt, je zoekt met elkaar de juiste plek voor jezelf
en elkaar8.

5.8	Principes van een jeugdzorg
gericht op ontwikkeling

Principe 2: Wees je bewust van wat iedereen in het
systeem geeft en krijgt, en zoek daarin balans.

Als we overmatige sturing op regels en standaardisatie gaan loslaten, zijn er dan andere hulpmiddelen om met elkaar op te koersen? Op basis van
de systeemgerichte kijk, het uitgangspunt waarde
toe te voegen aan het gezin aanvullend op hun eigen
kracht en georiënteerd zijn op de toekomst, kwamen we (dankzij diverse bronnen7) tot een zestal
werkingsprincipes. Principes die op alle niveaus in
de jeugdzorg een handreiking bieden: bij het inrichten van je organisatie, bij het bruggen slaan tussen
organisaties, bij het oplossen van dilemma’s en het
reflecteren op samenwerking in teams en casuïstiek, zoals al spoedig zou blijken.

Een balans tussen geven en ontvangen is noodzakelijk voor levende systemen, om te voorkomen dat
het systeem sterft door een teveel of een tekort. Niet
alleen geven en ontvangen kan beter in balans zijn,
ook de balans tussen andere elementen van het grote geheel, bijvoorbeeld balans tussen vrouwen en
mannen, tussen sterk en zwak, leidend en volgend.
In een gezin kan er bijvoorbeeld een disbalans zijn
doordat een van de gezinsleden zich veel meer dan
de anderen inspant om er samen wat van te maken
of doordat de wens van één van de gezinsleden altijd
leidend is. In teams zie je bijvoorbeeld een disbalans ontstaan als een van de teamleden altijd degene is die dingen aankaart bij leidinggevenden, of
tussen organisaties wanneer een van de organisaties met vergelijkbare budgetten meestal een zwaardere doelgroep moet bedienen.

Principe 1: Wees je bewust van het sociale systeem
en draag bij aan binding/ verbinding/ inclusie in
dat systeem.
In een als geheel samenwerkend sociaal systeem
binden mensen zich aan gemeenschappelijke doelen
en aan elkaar om deze doelen te realiseren, blijven
mensen met elkaar in verbinding en heeft iedereen
een plek binnen het totaal. Problemen binnen een
sociaal systeem, behoren toe aan iedereen binnen
dat systeem. Iedereen heeft waarde en alle waar-

Een mooi voorbeeld wat denken vanuit inclusie in
de praktijk betekent, werd ons aangereikt door Jan
Bast, oprichter van De Baalderborg, de eerste verstandelijk gehandicapteninstelling die woningen
realiseerde in de wijken. Jan Bast: ‘Wij hadden het
over cirkels. Ga er nu eens van uit dat je een cirkel
trekt waar jij, je collega’s en cliënt in staan. Zodra
je vanuit die cirkel redeneert is het niet ik, hij, zij,
maar is het wij. De teams regelden alles zelf en betrokken de bewoners, als vanzelfsprekend.’

Principe 3: Maak gebruik van de eigen kracht van
kinderen, gezinnen, medewerkers.
Eigen kracht was reeds expliciet benoemd in de gedeelde missie en visie: het benutten en bevorderen
8

In afwijking van het denken van Hellinger richten wij ons in pro-

fessionele systemen op een functionele plek, die niet vaststaat maar
7

Zie onder meer Bert Hellinger (www.hellingerinstituut.nl), Schar-

mer (2009), Mike Doolan (www.eigen-kracht.nl)

wisselt in tijd en omstandigheden en waar iemand geen bijzondere
rechten aan ontleend.
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van de eigen kracht van kind en kindsysteem. Gehanteerd als waarde gaat het verder, dan gaat het
ook over het benutten en bevorderen van de eigen
kracht van medewerkers. Het organiseren zodat
medewerkers hun eigen kracht kunnen aanspreken, is vooral het organiseren van ruimte. Wanneer
medewerkers alleen bezig zijn met het uitvoeren
van voorschriften die door anderen zijn bedacht,
is die ruimte minimaal. Wanneer medewerkers de
ruimte wordt gegeven om zich te richten op de situatie die zich voordoet en daarin maatwerk te creëren met gebruikmaking van eigen talenten en inzichten, dan wordt de eigen kracht aangesproken.
Eigen kracht van een ieder benutten resulteert in
het ontwikkelen van maximale mogelijkheden,
door ieders talenten een plek te geven in plaats van
deze ondergeschikt te maken aan hiërarchisch opgelegde standaarden.

Er was sprake van een dreigende uithuisplaatsing
doordat een alleenstaande moeder en haar (tiener-)
dochter voortdurend heftige ruzies met elkaar hadden. Er werd gekozen voor het organiseren van een
Eigen Kracht Conferentie. Daarbij wordt in een bijeenkomst gewerkt aan het opstellen van een plan
door de familie, vrienden en bekenden, zonder aanwezigheid en sturing van professionele hulpverleners. Het plan dat op tafel kwam hield in dat een
door moeder en dochter vertrouwde oom wekelijks
moeder en dochter zou bezoeken om te vragen hoe
het die week was gegaan. Veel meer had het plan
niet om het lijf en er was daarom enige twijfel of
dit iets aan de situatie kon verbeteren. Tot ieders
verrassing was dat echter wel het geval: moeder en
dochter vonden het zo belangrijk dat zij de oom
niet telkens moesten teleurstellen dat zij allebei
hun uiterste best deden om ruzies te voorkomen.
Een uithuisplaatsing is niet meer aan de orde gekomen.

Principe 4: Alles wat je doet voegt waarde toe aan
het kindsysteem: functioneel.
Dit principe gaat er van uit dat je organiseert om
waarde toe te voegen. Dit ontstaat door te bouwen
op waarde die er al is. Er ontstaat geen meerwaarde
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als je bestaande waarde ontkent, af breekt en vervangt door iets anders. In de overdracht tussen
organisaties of tussen afdelingen zie je vaak dat
veel opnieuw wordt gedaan (intakegesprek, opstellen zorgplan) zonder te benutten wat er al is. Ook
kan er sprake zijn van ingesleten patronen die niet
functioneel zijn. ‘Dat hebben we altijd zo gedaan’ of
‘dat moest nu eenmaal’ zijn geen goede redenen om
iets te handhaven. Dat er waarde wordt toegevoegd
aan het kindsysteem wel.
Principe 5: Geef ruimte aan de ontwikkeling van
systemen en synergie: emergentie.
De toekomst ontvouwt zich en is een ontwikkelingsproces waarvan de zaadjes in ons besloten liggen.
Het geheel is meer dan de delen en de delen bevatten
het geheel, zijn verbonden met het geheel (als in een
hologram). Voel de doorbrekende ontwikkeling aan
en probeer deze te benutten in plaats van je energie te verliezen in het ontkennen. Een dergelijk begrip over het toewerken naar de toekomst wordt ons
aangereikt door Otto Scharmer (Scharmer, 2009).
Hij geeft daarmee plek aan de dynamiek van systemen en ziet ontwikkeling vooral als het wegnemen
van obstakels en het creëren van ruimte en verbinding met het systeem. Naar de jeugdzorginstellingen vertaald betekent dat het wegnemen van ballast
die ontwikkeling van medewerkers in de weg staat,
het ruimte geven om je eigen plek in het systeem te
doorgronden, en je te richten op mogelijkheden in
plaats van obstakels. Als medewerkers vanuit deze
oriëntatie werken, helpt dat hen ook met gezinnen
op zoek te gaan naar de mogelijkheden binnen het
gezinsysteem en het ondersteunen van het ontwikkelingspad van kind en gezin.
Principe 6: pas consequent deze principes toe en leg
dat aan elkaar uit: congruentie.
Congruentie is doen waar je voor staat; als je principes hanteert, dan gelden die in alles wat je zegt en
doet. Pas als het handelen op verschillende niveaus
en op verschillende plekken congruent is, is dit zingevend, geloofwaardig en effectief. Als we bijvoorbeeld medewerkers in de jeugdzorg vragen de eigen
kracht van gezinnen aan te spreken en tegelijkertijd
doen organisaties geen beroep op de eigen kracht

van medewerkers, dan is dit niet congruent en is
te verwachten dat de gewenste resultaten achterblijven. Spreek elkaar op toepassing van de principes
aan, en draag met elkaar bij aan een steeds beter
begrip van de principes die je met elkaar deelt.

5.9	Van de nulfase tot
een echte start
In de nulfase werd het gedachtegoed dus concreter
en werd duidelijk dat het expeditieperspectief nieuwe inzichten opleverde voor de organisaties (Jarabee en Eigen Kracht Centrale). Er was daarmee voldoende fundament om collega-organisaties (andere
jeugdzorgaanbieders, Bureau Jeugdzorg Overijssel
en Provincie Overijssel) uit te nodigen om aan te
sluiten. De provincie is voor de jeugdzorginstellingen de belangrijkste financier en gesprekspartner
voor het vormgeven van het jeugdzorgbeleid in de
provincie. Bij de provincie werd ruimte gevraagd
om de expeditie financieel te ondersteunen. Door
aan te haken bij lopende provinciale initiatieven
werd een startsubsidie toegekend.

Gert Ranter, gedeputeerde voor jeugdzorg provincie Overijssel: ‘Hoewel duidelijk was dat het nog een
hele zoektocht zou worden om het gedachtegoed
in praktijk te brengen, zag ik direct de potentiële
meerwaarde van deze expeditie voor de kinderen
en gezinnen in de jeugdzorg. Het sloot bovendien
goed aan bij mijn wens om ruimte te creëren voor
professionals en daarmee een flinke slag te maken
in de ontbureaucratisering van de jeugdzorg.’

Achteraf kunnen we stellen dat de timing precies
goed was: er werden allerlei initiatieven gesteund en
op dat moment leek investeren in de jeugdzorg voor
iedereen vanzelfsprekend. De eerste fase van de expeditie zou gaan bestaan uit het verkennen van de
‘vooruittrekkende en achteruittrekkende elastiekjes’
bij collega-organisaties en een vervolgstap bij Jarabee om de achteruittrekkende elastiekjes los te laten
en de vooruittrekkende elastiekjes te versterken. Een
overleg van de gezamenlijke organisaties werd ingericht om de ervaringen met de expeditie te delen.

De bovenbeschreven principes voor de gewenste
ontwikkelingsgerichte jeugdzorg dienden bij het
verkennen als toets: waarin werden de principes
herkend en waarin werden de principes doorkruist.
Tegelijkertijd werkten de principes als handvat om
de gewenste verandering vorm te geven. Een derde
functie van de principes was het gaan delen van een
taal in alle organisaties waarmee medewerkers onderling op zoek kunnen gaan naar een werkende
dynamiek.
In de aanloop tot de echte start beseften Rob en
Harro dat het wenselijk was de begeleiding te versterken. De vervolgstap bij Jarabee zou zijn om met
teams aan de slag te gaan met de principes. Terwijl
Rob en Harro sterk cognitief zijn ingesteld, was ook
duidelijk dat ‘de principes ervaren’ een belangrijke
pijler zou zijn. Versterking werd gezocht bij NTINLP, een instituut dat zich toelegt op Systemisch werken en Oplossingsgericht werken, methodieken die
een gedeelde oorsprong hebben met het Expeditiedenken. Pieter Rietbergen – onder andere ervaren
in het toepassen van organisatie-opstellingen – was
degene die daarom vanaf voorjaar 2009 deel uit
ging maken van het expeditieteam.

Pieter: ‘Waar ik precies instapte was niet duidelijk,
de intentie om het kind in de jeugdzorg echt centraal te krijgen wel. Met de deelnemers aan de expeditie hadden we een opstelling gedaan waarin
pijnlijk duidelijk werd dat het kind het slachtoffer is
van onze onmacht om de jeugdzorg helder te organiseren. Het kind sneeuwt onder door de ingewikkeldheid van het systeem en alle partijen die daar
een rol in spelen.’

Zoals aangegeven bestond de eerste fase uit het in
kaart brengen in hoeverre vanuit de principes werd
gehandeld bij de organisaties die zich hadden aangesloten en het beproeven bij Jarabee of op basis van
de principes verbeteringen konden worden gerealiseerd. Zowel bij het verkennen als het realiseren
werd met veel medewerkers uit de organisaties gesproken. Veelal over hun ervaringen in het primair
proces. In het beproeven werd bij Jarabee met een
paar teams fundamenteler gewerkt. De eerste fase
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leidde tot een 15-tal ontdekkingen (zie Labrujere,
Land en Rietbergen, 2010), waarvan de belangrijkste in onderstaand kader zijn weergegeven.

–

–
–

–

–

–

Ontdekking 1: primair sturen op regels (en
daarmee het sociaal-regelsysteem) zit ‘kind
centraal’ in de weg.
Ontdekking 2: de jeugdzorg richt zich (evenals
communicatieve zelfsturing) op ontwikkeling.
Ontdekking 4: de principes (werkingsprincipes
die gehanteerd worden in de expeditie) worden
door medewerkers verwelkomd; er wordt uitgekeken naar een jeugdzorg die deze principes
intern en extern toepast.
Ontdekking 8: medewerkers kunnen meer als
ze deel uitmaken van een team waarin verantwoordelijkheden worden gedeeld
Ontdekking 9: de sturende werking van missie
en principes wordt in de jeugdzorg onvoldoende benut; er is weinig dialoog over de missie en
hoe deze zich verhoudt tot het dagelijkse werk,
casuïstiek, dilemma’s en interne en externe
ontwikkelingen.
Ontdekking 13: probleemoplossing door problemen te isoleren staat het behalen van integrale verbetering in de weg.

De eerste ontdekking (regels zitten ‘het kind centraal’ in de weg), sloot aan bij ons beeld dat (teveel)
regels doelen van de jeugdzorg in de weg zitten. In
de praktijk werd dit prachtig geïllustreerd door de
verhalen van de medewerkers in de jeugdzorg. Als
wij hen vroegen naar hun succesverhalen, was er
vrijwel altijd sprake van successen behaald door
de regels te overtreden. Als de medewerker net dat
beetje extra wilde doen om voor kind en/ of gezin
iets te bereiken was dat niet in overeenstemming
met organisatiebeleid, wettelijke taak of bevoegdheid. Met de jongere mee naar een sollicitatie (valt
buiten je takenpakket), hem wegbrengen naar een
school (kan niet vanwege de verzekering), op korte
termijn de meest geschikte pleegouders inschakelen (kan niet want eerst is toetsing vereist), het zijn
slechts enkele voorbeelden die worden aangedragen. De overheid brengt veel beperkingen aan via de
wettelijke taken en financiering, maar organisaties
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dragen ook zelf in hoge mate bij aan het beperken
van de ruimte om te doen wat nodig is, met name
via de (op uitsluiting van risico’s gerichte) standaardisatie. We regelen via het hoe (wat doe je in welk
geval) in plaats van te vertrouwen op sturing van
gedeelde visie of waarden (waarbij de medewerker
eigen kennis en kunde inzet en zelf bepaalt welk
handelen daar bij past).
Ontdekking 2 was dat volgens de werkers in de
jeugdzorg (ook werkers actief in het uitvoeren van
de wettelijke taak) in essentie hun doelen zijn gericht op ontwikkeling: ontwikkeling van kinderen
en ouders of de ontwikkeling van situaties tot situaties waarin ontwikkeling mogelijk is. Dit geldt
ook voor de werkers in de jeugdzorg waarvan de
managers aangeven dat hun taakopvatting ‘een soepel lopend proces’ zou moeten zijn of die bezig zijn
met het uitwerken van een interventie. Het onderstaande illustreert ontdekking 2 (en ontdekking 9).

Bij een van de jeugdzorginstellingen werd geconstateerd dat verschillende teams op een verschillende
manier invulling gaven aan de ‘zelfstandigheidtraining’. Bij de zelfstandigheidtraining gaat het er om
dat jongeren worden voorbereid op het zelfstandig
wonen, en het leek voor de hand te liggen dat de
instelling uit deze verschillende manieren de beste
zou selecteren om deze tot instellingsnorm te verheffen. Daarbij zou de behoefte van de werkers in
het primair proces beantwoord worden om te komen tot meer handreiking bij het uitvoeren van de
zelfstandigheidtraining.
Er werd door een werkgroep een rondgang gemaakt langs alle teams en verschillende aanpakken
en oplossingen werden geïnventariseerd. Er stapelde zich al snel een enorme hoeveelheid materiaal
op waarin ingegaan werd op allerlei werkwijzen en
ervaringen en voorbeelden van de diversiteit die je
aantreft bij de jongeren. De jongeren komen uit allerlei milieus met verschillende problematiek, met
verschillende manieren om hier mee om te gaan en
met een eigen sociaal netwerk en eigen dromen en
wensen. Hieruit een norm destilleren zag er steeds
hopelozer uit. Zou je proberen recht te doen aan
alle mogelijke situaties en daarbij passende oplos-

singen, dan zou een omvangrijk – en vrijwel niet
te hanteren – handboek het resultaat zijn. Voor de
werkgroep werd steeds duidelijker dat de behoefte
aan een instellingsnorm en een handreiking voor de
werkers in de uitvoering niet eenvoudig was te beantwoorden.
De werkgroep ging te rade bij de expeditiebegeleiders. Welke antwoorden zou het expeditie-denken
in deze situatie opleveren? Met de werkgroep werd
vervolgens een dialoog gevoerd waarin een aantal vragen aan de orde kwamen. Om te beginnen:
is het noodzakelijk dat de zelfstandigheidtraining
in de hele instelling op dezelfde manier wordt uitgevoerd? Het antwoord was snel gevonden: nee
dezelfde manier is niet belangrijk, maar het is wel
belangrijk dat het voldoet aan wat we als instelling
belangrijk vinden, anders gezegd dat dezelfde visie
en waarden zijn te herkennen. De volgende vraag:
is zelfstandigheidtraining een ontwikkelingsproces. Antwoord: ja dat is een ontwikkelingsproces.
Wat is er volgens jullie nodig bij ontwikkeling? Antwoord: vertrouwen, ruimte, de mogelijkheid om
fouten te maken en je eigen leerpad te kiezen. En
deze antwoorden kennende, hoe kan je dan intern
iets aanreiken waardoor de uitvoerende medewerkers zich gesteund voelen? Het antwoord bleek niet
meer moeilijk. De werkgroep concludeerde: door
met elkaar te delen vanuit welke visie en waarden
we dingen doen, elkaar helpen dit in de praktijk toe
te passen en door het met elkaar er over te blijven
hebben.

Een bevestiging dat we met de expeditie-aanpak
iets waardevols in handen hadden, was ook ontdekking 4: de principes worden verwelkomd. Medewerkers herkenden in de principes een sterk handvat
om hun werk beter vorm te geven, zowel richting
de gezinnen als richting collega’s en leiding. Bij een
principe als ‘eigen kracht’ werd door medewerkers
aangegeven dat het zeer motiverend zou zijn als dat
principe door hun organisatie intern zou worden
gehanteerd, wat zou betekenen dat de interne sturing verandert van een focus op het wat en hoe naar
het bieden van ruimte om te doen wat nodig is en
een dialoog over visie, principes en verbetering. Bij
het principe inclusie durfden medewerkers te dro-

men van wezenlijke samenwerking en een veilige
plek. Bij functioneel kwamen beelden naar voren
waarin de ballast werd geminimaliseerd.
Ontdekking 8, medewerkers kunnen meer als ze
deel uitmaken van een team waarmee verantwoordelijkheden worden gedeeld, werd in de expeditie
aan de hand van casuïstiek bloot gelegd, zoals in het
volgende voorbeeld.

Een medewerker schetste een situatie waarin
hulp voor een kind uitbleef doordat elke betrokken hulpverlener volkomen gericht was op interne
richtlijnen en het voorkomen van risico’s voor de
eigen organisatie. Ondanks de uitblijvende samenwerking en de patstelling die daardoor ontstond
voelde de medewerker zich onverminderd verantwoordelijk voor het kind. Zodanig zelfs dat zij zich
(letterlijk) steeds beroerder begon te voelen over
de situatie en zelf daardoor ook steeds onmachtiger
werd om de situatie te keren. Vanuit haar positie
(ambulant medewerker, medewerker die doorgaans
buiten de muren van de eigen instelling werkt) was
zij gewend om problemen zelf op te lossen. Toen zij
zich bewust werd (via een in de expeditie toegepaste organisatie-opstelling) van de mogelijkheid om
steun te organiseren in haar eigen team, werd de
patstelling doorbroken. Met steun van haar team
was zij in staat stappen te zetten waarmee ook de
andere organisaties weer in beweging kwamen, en
de benodigde hulp voor het kind eindelijk werd georganiseerd.

Primair proces als pijler
Terwijl we bezig waren de ontdekkingen te doen,
waren er diverse momenten dat de expeditie moeizaam en stroperig voelde. Momenten waarop de
wens ver weg en onhaalbaar leek en het moeilijk was
er in te blijven geloven. Een belangrijke boost voor
fase 1 was het werken met de teams bij Jarabee. Door
diverse omstandigheden duurde het lang voordat
de eerste bijeenkomsten met de teams plaats konden vinden. Toen er een paar keer met de teams was
gewerkt, werd heel concreet dat de jeugdzorg daar
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de resultaten moet boeken en dat dat met de expeditie-aanpak ook mogelijk was. De stimulans die dat
gaf, was essentieel.
In een bijeenkomst met een van de teams werden
mooie uitspraken opgetekend, die een directe steun
vormden voor de expeditie-aanpak.

delijker: we willen een ontwikkelingsgerichte jeugdzorg en organiseren vanuit de principes brengt dat
dichterbij. Terwijl je als initiatiefnemers zag waar
je het moest zoeken, is het werkelijk doen, het werkelijk iets veranderen in de wereld, datgene wat ons
ongelooflijk veel energie opleverde.
Het fundament was met de eerste fase gelegd voor
een stevig vervolg.

–

–
–
–
–

–

–
–
–

–

Ik hoef het niet allemaal alleen te doen — we
doen het samen, met het team dagbehandeling, met Bureau Jeugdzorg
We zijn allemaal met hetzelfde doel bezig, met
het kind en ouders verbeteren van de situatie
Het stond stil en kwam door de toegepaste opstelling in beweging
Ik ben meer gericht op samen werken, niet tegen elkaar
We hebben gezamenlijk ervaren dat we er vaak
alleen voorstaan in de hulpverlening; het delen
van dit gevoel was belangrijk, daardoor konden
we voor elkaar zorgen, het hielp me om verdere
stappen te zetten
ik ben veel meer naar het kind gaan kijken,
daardoor ontstond er beweging, mensen om
het kind heen zijn actief geworden
Mijn houding is veranderd, anderen reageren
nu anders op mij
Ik heb geleerd dat het goed kan zijn om achteruit te gaan zitten
Ik heb ervaren hoe belangrijk het is om met elkaar te delen, te sparren. Er zijn altijd wel mensen die kunnen helpen als je dat vraagt.
Belangrijkste moment voor de verandering: ik
heb om steun gevraagd.

De initiatiefnemers van de expeditie waren enthousiast over wat tot nu toe ontdekt en bereikt was.
Om anderen mee te kunnen nemen in het eerste
deel van de expeditie werd een boekje uitgebracht
waarin de ervaringen en belangrijkste ontdekkingen werden samengebracht (Labrujere, Land en
Rietbergen, 2010). Het boekje werd door de initiatiefnemers uitgereikt aan gedeputeerde Gert Ranter. Voorjaar 2010 vond met hem een gesprek plaats
over wat de expeditie op dat moment had opgeleverd.
De door de ervaringen gesterkte overtuiging van de
initiatiefnemers werkte aanstekelijk. Een enthousiast gesprek over de expeditie met Gert Ranter was
het gevolg. En ruimte voor een vervolg. De ruimte
die de provincie voor het vervolg bood, ging zelfs
verder dan gevraagd. Niet alleen voor de instellingen die zich reeds hadden aangesloten, maar ook
voor deelname door de overige jeugdzorginstellingen in de provincie werden middelen vrijgemaakt.

5.10
In de eerste fase zijn we niet zo ver gekomen dat we
ook de ervaringen van gezinnen en kinderen konden optekenen. Tegelijkertijd ging het werken met
de teams aan de hand van actuele praktijkcases en
was de terugkoppeling van de medewerkers dat het
werken vanuit de principes hen heeft geholpen hun
werk voor kinderen en gezinnen beter te kunnen
doen. De expeditie kwam hiermee voorbij een wens
en dichter bij realisatie. Voor de initiatiefnemers,
bestuurders van andere instellingen in de regio en
voor steeds meer medewerkers werd het steeds dui-
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Fase 2, waar we nu zijn

Met de middelen van de provincie hebben alle
jeugdzorginstellingen in Overijssel de ruimte gekregen om invulling te geven aan de gewenste ontwikkelingsgerichte jeugdzorg. Fase 2 is vormgegeven in zowel een collectief deel als een deel per
instelling. Het collectieve deel is bedoeld om van
elkaar en met elkaar te leren. Het deel per instelling is het realiseren van de ontwikkelingsgerichte
jeugdzorg in de eigen organisatie. Niet alleen de instellingen, maar ook een team van de provincie gaat
aan de slag in fase 2. Daarmee laat de provincie op

een prachtige manier zien dat het vormgeven van
de gewenste ontwikkelingsgerichte jeugdzorg een
verandering is waar zij zelf deel van uitmaakt.

Gerard: ‘De grote opgave is en blijft het loskomen
van de oude denkkaders. De oude denkkaders brengen scepsis mee als je als bestuur ruimte wil bieden
aan management en medewerkers. Het vraagt het
voortdurend terugleggen/ teruggeven. Niet overnemen maar coachen, zonder het gevoel dat er stagnatie ontstaat. En extern heb je te maken met de
beweging naar marktwerking, met concurrentie en
aanbestedingen. Onze houding dat we het werk
daar willen laten waar kind en gezin het beste worden ondersteund, wordt dan vaak niet begrepen.
Wij zijn zeer positief over de expeditie en zouden
al niet meer anders kunnen. Maar we beseffen dat
er een nog groter draagvlak moet komen. Het heeft
ons geholpen dat de provincie zich er achter heeft
geschaard. Straks gaan echter veel verantwoordelijkheden in de jeugdzorg van de provincie naar de
gemeenten. We hopen dan ook de principes te kunnen delen, maar dat zal zeker nog wat missiewerk
van ons vragen.’

Uit de eerste fase hebben we daarbij meegenomen
dat we voor de gewenste ontwikkelingsgerichte
jeugdzorg moeten inzetten op:
––
––
––

Organiseren vanuit het primair proces;
Iedereen maakt deel uit van een team waarmee
verantwoordelijkheid wordt gedeeld;
De leidende sturing is de sturing op basis van
gedeelde visie en principes.

Naar mate de expeditie vorderde, werd steeds duidelijker dat we regels niet altijd opgelegd krijgen,
maar vaak zelf creëren. Werken met sturing op visie
en principes vraagt niet een verandering van de buitenwereld, maar vooral een verandering in ons zelf.
We zien dit in de expeditie terug op alle niveaus.
In de uitvoerende teams is een belangrijke slag het
denken vanuit mogelijkheden en het loslaten van
de vraag naar richtlijnen en kaders. In management

en staf gaat het veel over het loslaten van sturing
op het hoe (en daarmee het loslaten van sturing op
interne regels). Bij directie en bestuurders is het loslaten van sturing op gedifferentieerde verantwoordelijkheden en targets een belangrijke slag voordat
er ruimte is om erop te vertrouwen dat de missie
en bedrijfsmatige risico’s via sturing op visie, principes en interne samenwerking beter worden beantwoord
En als adviseurs leerden we steeds beter los te laten. Ondanks alles wat we vooraf bedenken en menen te zien, vraagt elke stap die we zetten het ruimte geven aan de ontwikkeling die op dat moment
mogelijk is. En soms gaat het dan langzamer dan
je had verwacht en soms wordt je verrast door een
mooie verandering die je niet had kunnen bedenken. Het evenwicht tussen loslaten en vanuit een
visie werken levert een ingewikkelde zoektocht op.
Een zoektocht waarin we ons steeds verder bekwamen, wat dan zeker niet inhoudt dat we de ontwikkeling kunnen afdwingen. Door vooral te spiegelen,
te verhelderen en patronen zichtbaar te maken en
te helpen patronen te doorbreken kunnen we ruimte geven aan individuele en collectieve ambities. En
een ieder die dan een stap in de ruimte zet, draagt
bij aan de verandering. En ieder die ervaart dat de
adviseurs oprecht deelnemen in de (hun eigen) individuele en de collectieve zoektocht, sluit zich makkelijker aan.

In fase 2 wordt dankbaar gebruik gemaakt van de
ervaringen over waar het meeste enthousiasme
wordt gecreëerd: zo dicht mogelijk op de uitvoering.
En we merken dat de insteek ‘iedereen maakt deel
uit van een team’ een belangrijke extra pijler is. De
behoefte om deel uit te maken van een – goed functionerend- team zet mensen in beweging, daar willen velen hun best voor doen.

5.11	Ontwikkelingen
Zoals eerder aangegeven heeft de provincie ook de
ruimte geboden aan andere jeugdzorgorganisaties
in Overijssel om aan te haken. Daar is door deze instellingen ook gebruik van gemaakt door te partici-
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peren in zowel het collectieve leerproces als door op
verschillende niveaus in de eigen organisatie aan de
slag te gaan met de principes. Onlangs hebben deze
instellingen en de provincie afgesproken het collectieve leerproces structureel een plek te geven. De
principes zijn door verschillende jeugdzorginstellingen verankerd in bijvoorbeeld het Meerjarenbeleidsplan en de pedagogische visie. Steeds meer medewerkers hebben met de expeditie kennis gemaakt
en ervaren wat het hun en gezinnen oplevert als
de jeugdzorg ontwikkelingsgericht is en vanuit de
principes werkt. En zo is wat klein begonnen is als
initiatief van drie bestuurders en twee adviseurs
nu al uitgegroeid tot een collectieve expeditie van
honderden jeugdzorgmedewerkers in Overijssel
waar jaarlijks duizenden gezinnen de vruchten van
gaan plukken. Vaker zal vanzelfsprekend zijn dat
het gezin de regie heeft, het gezin versterkt wordt in
het vinden van zijn eigen oplossingen die daarmee
kansrijker en duurzamer zijn. Ook al zijn we nog
hard bezig, we zien al allerlei veranderingen bij werkers in het primaire proces, bij de ondersteunende
processen, bij management, besturen, politiek, in
de keuze voor aanpak, structuren en inrichting.
En kunnen we alle veranderingen toeschrijven aan
de expeditie? Nee, de expeditie komt vooral op het
goede moment en kan dingen versnellen en helpt
een visie een plek te geven. En dat is al heel mooi.
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