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Inleiding 

Het terrein van de jeugdzorg is breed en veelzijdig. Er werken dagelijks duizenden professionals aan 
een gezamenlijke missie:  

“In het belang van de jeugdige cliënt, en het systeem daar omheen, vakkundige zorg bieden, zodat 

de jeugdige veilig kan opgroeien en voldoende ontwikkelingskansen krijgt.”  

 

Jeugdzorgorganisaties en professionals hebben verschillende verantwoordelijkheden bij het 

realiseren van de vakkundige zorg en hulp. De aanbieder van jeugdzorg, de jeugdzorgorganisatie, is 

verplicht om verantwoorde jeugdzorg te bieden. Dat vraagt van de organisatie dat ze de 

randvoorwaarden voor kwalitatief goede zorg regelt en het werk effectief en efficiënt organiseert. De 

professional is op zijn beurt verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van zijn werk. 

Jeugdzorgorganisaties en professionals hebben dus een gemeenschappelijk doel, namelijk goede 
kwaliteit van (jeugd)zorg bieden, maar zij hebben verschillende verantwoordelijkheden.  

 

Zowel jeugdzorgwerkers als gedragswetenschappers in de jeugdzorg zijn via beroepsregistratie of 

lidmaatschap van een beroepsvereniging gehouden aan de voor hen geldende beroepscode. 

Daarnaast richten professionals zich bij hun handelen op de kaders zoals geschetst door de 

organisatie. De wetgever heeft bepaald dat de jeugdzorgorganisatie de professional in staat moet 

stellen om volgens zijn beroepsethische normen te kunnen werken. Om te voorkomen dat er 

spanning ontstaat tussen de beroepsethische normen van de professional en de 

organisatievoorschriften en doelen van de organisatie, wordt aangeraden een professioneel statuut 

op te stellen of te hanteren.   
 

In een professioneel statuut staan globaal de afspraken die organisatie en professional maken om de 

gezamenlijk ambitie, een uitstekende kwaliteit van zorg- en dienstverlening voor cliënten en 

gezinnen, te realiseren. Een professioneel statuut borgt de professionele autonomie van 

professionals. Het geeft een beschrijving op hoofdlijnen van de verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van zowel de organisatie als de professional.  

 

In het kader van het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg hebben de 

beroepsverenigingen NIP, NVO en NVMW in samenspraak met Jeugdzorg Nederland een Model 

Professioneel Statuut ontwikkeld. Het model kan gebruikt worden zoals het er ligt, maar het kan ook 
als basis dienen voor een aan de specifieke organisatie aangepast statuut.  

Pilot 

Om te toetsen of het Model Professioneel Statuut (versie september 2013) aansluit bij de praktijk, 
heeft een pilot ten behoeve van de implementatie plaatsgevonden bij vijf organisaties: een Bureau 

Jeugdzorg, een JJI/Jeugdzorgplus organisatie en drie Jeugd en Opvoedhulp organisaties.  

De pilot bestond uit twee inhoudelijke sessies per instelling. Aan deze sessies nam een 

vertegenwoordiging van de functiegroepen deel: jeugdzorgwerkers, gedragswetenschappers en 

leidinggevenden. In sommige sessies waren ook staffunctionarissen vertegenwoordigd, zoals 

beleidsmedewerkers, P&O’ers en medewerkers communicatie.  

 

Dit document is bedoeld als handreiking bij het Model Professioneel Statuut. Het doel is om de 

implementatie van het professioneel statuut tot een succes te maken. De ervaringen vanuit 

pilotsessies zijn vertaald naar concrete aandachtspunten en tips.  
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Leeswijzer 

Het eerste deel van de handreiking bestaat uit een schets van de context: de professionalisering van 

de jeugdzorg. Daarmee wordt duidelijk dat de invoering van een professioneel statuut past binnen 

het professionaliseringtraject van organisaties en de jeugdzorg als geheel.  

 

Vervolgens wordt kort ingegaan op de aard en inhoud van het Model Professioneel Statuut. Hierbij 

wordt de directe koppeling met de verantwoordelijkheden, zoals ze in de wet zijn beschreven, 

gemaakt.  

 
In het tweede deel wordt uiteengezet hoe het Model Professioneel Statuut (hierna: professioneel 

statuut) een plek krijgt in de organisatie. Er worden twee proceslijnen beschreven: het aanpassen 

van het statuut en de implementatie ervan. Bij de implementatie speelt dialoog een centrale rol. 

Voor beide proceslijnen worden concrete tips gegeven die in de pilot zijn opgehaald.  

 

Tot slot worden enkele handvatten aangereikt die gebruikt kunnen worden bij de implementatie: 

casuïstiek en het gebruik daarvan, een overzicht van informatiebronnen en een verwijzing naar de 

beroepsverenigingen. 
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Professionalisering 

Professionalisering is een continu en dynamisch proces dat gericht is op het uitdiepen en verbeteren 
van het beroep en van de kwaliteit van de werkzaamheden. Professionalisering gaat enerzijds over 

het beroep of de beroepsgroep als geheel, en anderzijds speelt het zich af op het niveau van de 

individuele professional. 

 

Een belangrijk onderdeel van de professionalisering in de jeugdzorg is de invoering van de verplichte1  

registratie van jeugdzorgwerkers (op HBO- niveau) en gedragswetenschappers in de jeugdzorg. Door 

de registratie worden ze nadrukkelijk gestimuleerd om hun vakbekwaamheid op peil te houden. De 

eisen voor (her)registratie gaan over vooropleiding, werkervaring, na- en bijscholing en 

systematische reflectie in de vorm van supervisie en intervisie.  

 
Door registratie zijn professionals gehouden aan de voor hen geldende beroepscode. Deze code 

beschrijft de beroepsethische normen die door de beroepsgroep zelf worden ontwikkeld en 

vastgesteld. Het is een leidraad bij het professioneel handelen. De normen zijn niet vrijblijvend. Op 

het moment dat iemand meent dat een artikel in de code geschonden is, kan er een klacht over de 

betreffende professional worden ingediend bij het tuchtcollege.  

Op grond van de beroepsethische normen kan de professional geen werkzaamheden verrichten 

waarvoor hij onvoldoende is toegerust. Het feit dat iemand is geregistreerd, ontslaat hem niet van de 

plicht om zelf in een reflectief proces de eigen (vak)bekwaamheid doorlopend onder de loep te 

nemen. Voor een professional betekent de introductie van de beroepscode dus: goed kijken naar 

welke taken je verricht, hoe je die taken uitvoert en of je (nog) vakbekwaam bent om die taken uit te 
voeren. En het betekent ook: actief bijdragen aan de ontwikkeling en vereniging van de 

beroepsgroep zelf. Deze bepaalt immers de code en de ‘regels van het vak’. 

 

Werken conform de beroepsethische normen houdt ook in dat de professional de gemaakte 

afwegingen op heldere wijze aan cliënten voorlegt en in dialoog met hen (en hun netwerk) tot 

besluiten komt.  Een autonome professional respecteert en bevordert de autonome positie van zijn 

cliënt en is transparant naar zijn cliënt. 

 

Maar niet alleen de individuele professional heeft een verantwoordelijkheid voor kwalitatief goede 

zorg. In de bij de Wet op de Jeugdzorg behorende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)2 staat 
het volgende: 

 

Artikel 24  

1. Indien toepassing is gegeven aan artikel 68a, eerste lid, worden de taken 

waarmee de zorgaanbieder bij of krachtens de wet is belast, verricht door of 

onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde jeugdprofessional. De 

zorgaanbieder houdt bij de toedeling van taken rekening met de specifieke 

kennis en vaardigheden op basis waarvan de geregistreerde  jeugdprofessional 

is ingeschreven in het kwaliteitsregister jeugd. 
2. In afwijking van het eerste lid kan de zorgaanbieder anderen dan 

geregistreerde jeugdprofessionals met de uitvoering van taken belasten indien 

hij aannemelijk kan maken dat de kwaliteit  van de zorgverlening daardoor niet 

                                                           
1
 Het gaat niet letterlijk  om een verplichte beroepsregistratie, maar om een norm van verantwoorde werktoedeling die op 

werkgevers rust en waaraan het werken met geregistreerde professionals is gekoppeld 

 
2
 De wijziging van de Wet op de jeugdzorg en de AMvB treden naar verwachting in het najaar 2014 in werking. 



 4 

nadelig wordt beïnvloed. De zorgaanbieder belast anderen met die taken indien 

dit noodzakelijk is voor de kwaliteit van de zorgverlening. 

3. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat geregistreerde jeugdprofessionals 

hun taken kunnen verrichten met inachtneming van de beroepsethische normen 

waaraan zij door de inschrijving  in het kwaliteitsregister jeugd zijn gebonden. 

 

In lid 1 staat uitgelegd dat de jeugdzorgorganisatie het werk moet toedelen aan geregistreerde 

professionals. In het Kwaliteitskader Verantwoorde Werktoedeling wordt hiervoor een kader 

geschetst. In lid 2 staat dat een organisatie mag afwijken van het geschetste kader als zij duidelijk kan 
maken dat de kwaliteit van zorg daar niet in negatieve zin door wordt beïnvloed.  

In lid 3 staat dat de organisatie, waarbij de professional in dienst is, de beroepsethische basis en de 

autonomie van de professional erkent en respecteert. Hierin ligt de basis van het professioneel 

statuut.  

Aard en inhoud van het professioneel statuut 

Het professioneel statuut is ondersteunend bij het in concrete situaties met elkaar  bespreken wat 

jeugdzorgorganisatie en professional (gebonden aan beroepsethische normen) van elkaar mogen en 

kunnen verwachten.  

 

In de aanleiding van het professioneel statuut wordt de professionele autonomie als basis voor 

professioneel handelen genoemd, maar voorzien van de kanttekening dat deze alleen vorm kan 

krijgen wanneer de bevoegdheden van organisaties en professionals goed geregeld zijn. Het 

professioneel statuut is ontwikkeld door de beroepsverenigingen en Jeugdzorg Nederland, waarmee 

wordt aangegeven dat de inhoud niet wordt bepaald door een externe partij zoals de wetgever. Het 
statuut hangt echter vanzelfsprekend wel nauw samen met de eisen die door de wetgever aan 

aanbieders van jeugdzorg worden gesteld om de kwaliteit te borgen.  

 

Na een uitwerking van de gebruikte definities volgen in het statuut de inhoudelijke artikelen. Hierin 

zijn de verantwoordelijkheden van de professionals en de jeugdzorgorganisaties beschreven. De 

jeugdzorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor de totale zorg en creëren de randvoorwaarden 

waarbinnen geregistreerde professionals hun werk passend kunnen uitoefenen. Professionals 

oefenen hun beroep bewust, verantwoord en met de benodigde vakbekwaamheid uit. Zij erkennen 

dat de organisatorische eindverantwoordelijkheid bij de organisatie berust. Het is de organisatie als 
aanbieder van jeugdzorg die aangesproken kan worden door de cliënt en de inspectie op het bieden 

van verantwoorde zorg. De organisatorische kaders waarbinnen het beroepsmatig handelen zich 

afspeelt, kunnen de professionele beroepsuitoefening in de weg staan. Wanneer organisaties of 

professionals dit signaleren en er zorg ontstaat over de kwaliteit van de geboden zorg, gaan zij het 

gesprek aan. Onderling als professionals of als management binnen de organisatie, en ook met elkaar.  

 

Het professioneel statuut voorkomt dat de professional, die op de eerste plaats gehouden is aan de 

beroepsethische code, in een spagaat komt door de kaders die in de organisatie worden 

geformuleerd. Die kaders vinden overigens ook hun oorsprong in een zoektocht naar de beste 

kwaliteit van zorg, maar kunnen onbedoeld wel de autonomie van de professional beperken. 
Uitgaande van het gezamenlijk belang dat organisatie en professional in de jeugdzorg hebben, is het 

goed om in voortdurende reflectie met elkaar knelpunten en spanning op te sporen. In het 

professioneel statuut kan vervolgens opgenomen worden over hoe te handelen bij dergelijke 

knelpunten en/of spanning.  
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Het professioneel statuut binnen de 

organisatie 

Met het professioneel statuut willen de beroepsverenigingen NIP, NVO en NVMW samen met 

Jeugdzorg Nederland een bijdrage leveren aan een goede balans tussen de verantwoordelijkheden 

van jeugdzorgorganisaties en professionals. Het model is in de basisvorm te gebruiken, maar kan ook 

worden aangepast. Hieronder worden enkele inzichten vanuit de pilot besproken. Vervolgens wordt 

het proces van implementatie en de rol van de dialoog daarbij toegelicht. 

Aanpassen 

De reikwijdte van het statuut 

In sommige professionele statuten van organisaties of beroepsgroepen worden functies met 

bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedetailleerd uitgewerkt. Zeker in een 

organisatie met veel verschillende werksoorten en functies kan dat verhelderend werken. Het is wel 

belangrijk om het regelen en dichttimmeren, waar mogelijk, te vermijden. Dit professioneel statuut 
probeert juist de handelingsruimte te verruimen. Een te sterke ‘verschotting’ van functies, afdelingen 

en hiërarchische structuren staat daar haaks op. 

 

Een vraag die in de pilot vaak naar voren kwam betreft de ervaren scheiding tussen geregistreerde en 

niet-geregistreerde professionals. Registratie is niet voor iedereen noodzakelijk en ook niet voor 

iedere professional mogelijk. Professionals ervaren een duidelijke ‘knip’ tussen medewerkers die zich 

wel kunnen registreren, en medewerkers die dat, op basis van vooropleiding, contractomvang of 

bijscholing, niet kunnen. Het professioneel statuut is bedoeld om de verantwoordelijkheden te 

beschrijven van geregistreerde professionals, die hun handelen in directe zin aan de beroepscode 

toetsen. Daarnaast is zij bedoeld voor jeugdzorgorganisaties die geregistreerde professionals in 
dienst hebben en die de professionele autonomie van professionals erkennen. Dat neemt niet weg 

dat een professioneel statuut ook zodanig geformuleerd kan worden dat alle medewerkers er een 

basis voor professioneel handelen aan ontlenen. Een medewerker hoeft immers niet geregistreerd te 

zijn om de beroepscode te onderschrijven.  

Diversiteit van zorg 

Het werkveld van de jeugdzorg is zeer divers. Dat heeft ook invloed op de (perceptie van) 

professionele autonomie en de invulling van het professioneel statuut. In een justitiële 

jeugdinrichting of op residentiële groepen werken collega’s letterlijk ‘dicht op elkaar’. Dat maakt dat 

er makkelijk even overlegd kan worden en dat even sparren met elkaar voor de hand ligt. Waar 

ambulant werkers ‘verder’ van de eigen organisatie werken, zijn de kaders veel minder 

vanzelfsprekend. Ambulant werkers in wijkteams hebben met een diversiteit van partners te maken. 

Zij werken samen met mensen van andere organisaties en uit andere disciplines (al dan niet met een 

beroepscode). Dit vormt voor hen de dagelijkse context. Daar komt nog bij dat opdrachtgevers als 
gemeenten een nadrukkelijker stem kunnen hebben in de uitvoering.  

Het professioneel statuut gaat over verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de organisatie en 

de professional. Het domein waarin gewerkt wordt, kan echter met zich meebrengen dat ook met 

andere partijen rekening gehouden moet worden. 

 

Ook de inrichting en vorm van het management en de inhoudelijke aansturing verschilt per 

organisatie. Dat is van invloed op de formulering van het professioneel statuut en hoe dit in de 

praktijk handen en voeten krijgt.  
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Zo zijn er ook organisaties die meerdere vormen van zorg aanbieden. Het organisatie-brede 

professioneel statuut gaat dan niet alleen over jeugdzorg, maar ook over gehandicaptenzorg, 

jeugdpsychiatrie en onderwijs. Dat betekent een diversiteit aan werksoorten, functies, beroepen, 

beroepscodes en registers. Deze organisaties staan voor de keuze om per werksoort een 

professioneel statuut op te stellen of een allesomvattend statuut waar iedere (geregistreerde) 

medewerker zich in kan vinden.  

Overige documenten  

In veel gevallen zal het professioneel statuut niet het eerste en enige document zijn dat beschrijft 

wat de organisatie vraagt en biedt, en waarom het dat doet. Visiedocumenten, mission statements, 

gedragscodes en integriteitsprotocollen zijn alom aanwezig. Het is zaak om deze documenten goed 

op elkaar aan te laten sluiten en - vooral - om tegenstrijdigheden te signaleren.  

 

Een vraag die in de pilotsessies vaak werd gesteld is: “Hoe verhoudt het professioneel statuut zich tot 
een gedragscode integriteit?” Een heel duidelijke scheidslijn is niet te trekken en er zal enige overlap 

zijn. In principe staan in een integriteitscode de gedragsregels- en normen voor medewerkers in 

relatie tot de organisatie waar zij werken. Die gedragsnormen hebben dan betrekking op waarden als 

eerlijk zijn, niet stelen en geen middelen gebruiken, de organisatie geen schade toebrengen en 

collega’s aanspreken op norm overschrijdend gedrag. Tegenwoordig hebben steeds meer 

organisaties gedragscodes. Deze gaan vaak over de normen die cliënten, professionals en de 

organisaties waar de professionals werken, dienen te respecteren ten opzichte van elkaar.  

In een gedragscode wordt vaak de rol van ‘goede’ werknemer onderstreept, daar waar in een 

professioneel statuut de professionele rol benadrukt wordt. Dat laatste brengt ook 

verantwoordelijkheden voor de organisatie met zich mee.  

Werkprocessen 

In het algemeen kun je stellen dat de werkprocessen in overeenstemming dienen te zijn met hetgeen 

de professional op grond van zijn beroepsethische normen behoort te doen.  Dat betekent dat een 
werkproces de artikelen in de code niet mag schenden. Ook moeten de processen zo zijn ingericht 

dat deze het handelen volgens de code mogelijk maakt en bevordert. Waar het bijvoorbeeld gaat 

over een zorgvuldige dossiervorming, mogen de interne werkprocessen de zorgvuldigheid daarbij 

niet in de weg staan. Bij voorkeur ondersteunen ze de dossiervoering zelfs maximaal.  

 

Wanneer in een professioneel statuut staat dat de professional verantwoordelijk is voor het 

professionele oordeel, dan mag dat ook blijken uit de werkwijze. Dit kan bijvoorbeeld door het 

ondertekenen van het behandelplan door de jeugdzorgwerker. Het kan ook zijn dat een organisatie 

er voor kiest om de gedragswetenschapper het behandelplan te laten ondertekenen. In dat geval 

dient er in het werkproces ook ruimte te zijn voor die gedragswetenschapper om de cliënt zelf te 
kunnen zien of spreken. Dat is namelijk voor de gedragswetenschapper een norm die uit zijn 

beroepscode voort komt.   

 

Of werkprocessen al dan niet volledig aansluiten bij de beroepsethische normen wordt vaak duidelijk 

tijdens het proces van implementatie. Het kan daarom zinnig zijn om de processen van aanpassen en 

implementatie gelijk op te laten gaan. Op die manier kom je tot een op organisatieniveau doordacht 

professioneel statuut. Door het bespreken van concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk wordt 

duidelijk wat het betekent als de professional werkt volgens zijn beroepsethische normen. 

Gedurende dit proces zal duidelijk worden dat zaken niet altijd ‘zwart – wit’ zijn en dat er telkens 
afwegingen gemaakt moeten worden.  

Regels vaststellen of kaders beschrijven? 

Bij de pilot viel op dat de reflex bestaat om zoveel mogelijk potentiële situaties te beschrijven. De 

zogenaamde ‘wat als’ vraag is lastig te beantwoorden en leidt vaak tot onnodige regels. Het is 
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onmogelijk om alle situaties van tevoren te beschrijven en het statuut zo op te stellen dat het alle 

situaties ‘dekt’. Een te sterke focus hierop kan de dialoog in de weg staan. Voor het vaststellen van 

regels is namelijk een zekere mate van consensus nodig, daar waar een dialoog juist prima vaart bij 

een diversiteit aan gezichtspunten en argumenten.  

 

Het is dan ook van meerwaarde om niet te streven naar een professioneel statuut waarmee je elkaar 

op eisende wijze kunt aanspreken op rechten en plichten, maar één waarmee je juist de algemene 

kaders beschrijft. Wanneer er bijvoorbeeld in het professioneel statuut staat “Professionals zijn 

mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun beroepsdomein en de daarbinnen geldende 
eisen van vakbekwaamheid en beroepsethische normen” (artikel 2.3), dan is het goed om te 

bespreken hoe dit in het dagelijks handelen binnen organisatie X vorm krijgt. Wat mag de organisatie 

van een professional verwachten waar het gaat om de genoemde ‘ontwikkeling van het 

beroepsdomein’? Wat mogen professionals van elkaar verwachten? En wat heeft een professional 

vervolgens nodig om aan die verwachting te voldoen?  

Implementeren  
De implementatie van een professioneel statuut vergt zorgvuldigheid. Professionals hebben, door 

incidenten in de jeugdzorg, aangescherpte kwaliteitskaders en de verplichte registratie, het idee dat 

zij onder een vergrootglas worden gelegd. Dat hun handelen steeds vaker wordt afgewogen in 

termen van verantwoordelijkheid en goed en fout. Sommige medewerkers spraken in de sessies de 

zorg uit dat het professioneel statuut het volgende document is dat dient als lat waarlangs hun 

handelen wordt gelegd, en soms wellicht ook als stok om mee te kunnen slaan. Het professioneel 
statuut beoogt juist het tegenovergestelde: het creëren van ruimte voor autonoom professioneel 

handelen binnen de gezagsverhouding tussen organisatie en professional.  

 

Er zijn veel manieren om het professioneel statuut onder de aandacht te brengen. Verderop in deze 

handreiking worden concrete tips gegeven die in de pilot zijn verzameld. Veruit de belangrijkste 

conclusie die getrokken kan worden uit de pilot is dat een succesvolle implementatie alleen maar kan 

worden bereikt wanneer de interactie en dialoog aangegaan wordt tussen medewerkers en de 

organisatie. In het volgende hoofdstuk wordt daarom uitgebreid op de dialoog ingegaan: wat zijn de 

gesprekonderwerpen die je in de dialoog aan de orde laat komen? Hoe kun je de onderwerpen het 

beste bespreken? Aan welke randvoorwaarden moet de dialoog voldoen om effectief te zijn? 
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Dialoog  

De dialoog leidt tot bewustwording van de veranderende rol die professionals nu hebben. Door de 
professionalisering is de autonomie van professionals meer op de voorgrond komen te staan, maar 

nog niet iedereen is zich daarvan bewust.  

In de waan van de dag is de professionele autonomie geen onderwerp dat vaak zal worden 

aangestipt in werkbesprekingen of in de wandelgangen. Maar als iedereen er eens even goed voor 

gaat zitten, zoals in de pilotsessies, dan blijkt dat er best veel speelt rond autonomie en afbakening 

daarvan.  

 

In de pilot kwam naar voren dat er veel aannames zijn rond de grenzen van de autonomie: 

 
“Oh, ik zou best veel meer willen uitspreken wat ik  goed vind voor de cl iënt.  Maar wat 

ik zou willen, is tegen de afspraak die we in de instell ing hebben. Dus dat is geen 

handelingsalternatief. En ik ga niet graag tegen de afspraken in. In deze t ijd van 

bezuinigingen wil je niet als ‘ lastig’ ervaren worden.” 

 

Ook leven er heel veel vragen: 

 
“Als ik deze optie kies omdat ik erin geloof en het gaat mis,  word ik dan uit het 

register geschrapt? Kan ik dan niet beter doen wat de instel ling heeft voorgeschreven?” 

 

Uit de sessies blijkt dat de vrees voor klachten groot is. Vaak speelt daar ook een gebrek aan kennis 

en inzicht over het klachtrecht versus het tuchtrecht bij mee. In de klachtenprocedure richt de cliënt 

zich tot de organisatie die verantwoorde zorg moet bieden. De inzet van het personeel is dan een 

middel van de organisatie. Die kan zich niet verschuilen achter de professional. In een 

tuchtrechtprocedure richt de cliënt zich tot de professional en spreekt hij die aan op zijn 

professioneel handelen/nalaten.  De professional kan zich niet verschuilen achter “het was een 

opdracht van de organisatie”, maar zal zich moeten verantwoorden voor de wijze waarop hij 
gehandeld heeft. 

 

De dialoog biedt enerzijds mogelijkheden om aannames te toetsen aan de werkelijkheid. Want is het 

wel echt zo dat er ‘harde’ richtlijnen zijn over bepaalde onderwerpen? Of is er eigenlijk meer ruimte? 

En als er afspraken zijn, staan die dan haaks op de beroepsethische normen? Dat is voor een 

organisatie ontzettend belangrijk om te weten, omdat zij professionals in staat moet stellen te 

kunnen werken volgens hun beroepscode.  

Anderzijds biedt de dialoog de kans om vragen te stellen en te beantwoorden. Niet alleen de 

technische vragen, maar ook de zorgen over bijvoorbeeld de steun waar je als medewerker op mag 

rekenen als er een klacht wordt ingediend.  
De dialoog is er aldus op gericht om beginselen en principes aan elkaar te verhelderen en binnen de 

kaders te komen tot afwegingen.  

Dialoog over kaders 
Een goed beginpunt voor de dialoog zijn de kaders waarbinnen professionals hun dagelijkse werk 

verrichten. Het gaat dan zowel om de beroepsethische normen als de kaders die door de organisatie 

worden gesteld. In de dialoog wordt vaak duidelijk dat de grenzen van het autonome handelen in de 

praktijk bijna altijd anders liggen dan door de medewerkers wordt ervaren. Er worden regels 

‘verondersteld’ die in de praktijk nergens blijken te zijn vastgelegd. Daarnaast is het een belangrijk 

gegeven voor de organisatie om te horen in hoeverre medewerkers de druk voelen om zich te 

conformeren, bijvoorbeeld aan het oordeel van een leidinggevende of aan de meerderheid in een 
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team. Ongeschreven normen en de manier waarop met vermeende normoverschrijders wordt 

omgegaan, kunnen meer invloed hebben dan alle documenten bij elkaar. Het gaat dan eigenlijk meer 

om de organisatiecultuur dan om de concrete en officiële afspraken. Hoe wordt er bijvoorbeeld 

binnen de organisatie met fouten en het melden daarvan omgegaan? In hoeverre is ook het hogere 

management, en zelfs de bestuurder, toegankelijk en aanspreekbaar? Wordt kritische feedback op 

het beleid getolereerd of zelfs aangemoedigd? 

Dialoog over kernbegrippen 
In het professioneel statuut staan een aantal kernbegrippen die in gesprekken vaak veel discussie 

oproepen. Het zijn containerbegrippen waar vaak geen, of een heel algemene, definitie voor bestaat. 

Eén van de aanbevelingen vanuit de pilot is om in gesprekken vooral de ruimte te nemen om het 

over deze kernbegrippen te hebben. Niet om te komen tot een allesomvattende definitie, maar om 
elkaar te leren verstaan. Wat denk of voel je bij een bepaald begrip? Waar komt die gedachte of het 

gevoel vandaan? Is dat terecht en realistisch of moet het begrippenkader bijgesteld worden? 

 

Hieronder staan een aantal kernbegrippen met een korte introductie die bij een dergelijke 

verkenning behulpzaam kunnen zijn.  

Professionele autonomie 

Autonomie is een samentrekking van de woorden zelf (autos) en wet (nomos). Autonomie betekent 

dat vrijheid en verantwoordelijkheid samen opgaan.  

 

“Er is sprake van professionele autonomie wanneer een professional naar eigen 

inzicht kan bepalen welke vorm van hulp of dienstverlening de beste is voor 

jeugdigen en/of ouders. De professional heeft daarin een eigen 

beslissingsbevoegdheid (Hutschemaekers, 2001). Professionele autonomie 

betreft daarmee het omgaan met zelfstandigheid en vrijheid. Een voorwaarde 

voor autonomie is het erkennen dat persoonlijke mogelijkheden begrensd zijn en 

dat de omgeving grenzen biedt. Autonomie wordt ten eerste begrensd door de 

cliënt, waarbij de hulpverlener zijn handelen afstemt op de wensen en 

behoeften van de cliënt. De tweede begrenzing bestaat uit de beroepscode, 

relevante richtlijnen, standaarden en protocollen. Tenslotte vraagt het werken 

in een team en in een zorgketen om afstemming en samenwerking. De 

professional moet een goede balans zien te vinden tussen zijn ‘discretionaire 

ruimte’ en de grenzen die het werk in de praktijk met zich mee neemt (Van Dam 

& Vlaar, 2007; Van Yperen, 2010).” (in: Begrippenkader dossiers 

professionalisering, NJi 2011) 

 

Er is een subtiel verschil tussen zelf bepalen, het onnadenkend volgen van een procedure, en een 

autonome beslissing nemen. Zelf bepalen is een opvatting van autonomie die de nadruk legt op het 

vrijheidsdeel van autonomie: zelf beslissen en handelen met de eigen visie en moraal als 

belangrijkste leidraad. Het onnadenkend volgen van een procedure is doorschieten naar de kant van 

routine en (schijn)veiligheid. Een autonome beslissing impliceert een zorgvuldig proces waarbij het 

belang van de cliënt, de kaders van de organisatie en de beroepsethische normen worden 

meegewogen. Dat betekent dat de beslissing wel beïnvloed mag worden door institutionele kaders, 

maar dat de professional alert is op druk op basis van oneigenlijke of niet-professionele argumenten.  
Het lastige is – en daarom is het uitgebreid bespreken zo belangrijk – dat het uiteindelijke handelen 

nog wel eens heel dicht bij elkaar kan liggen, of er in de praktijk zelfs precies hetzelfde uitziet.  

 
Om dat duidelijk te maken kiezen we een voorbeeld van een arts. Stel, iemand meldt 

zich bij hem met klachten die op een ontsteking duiden. Er is sprake van koorts en 

eenvoudig bloedonderzoek toont een verhoging van witte bloedlichamen aan. 
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Arts A kiest voor behandeling met breedspectrum antibiotica. Hij heeft deze klachten 

zo vaak gezien,  nader onderzoek is nog niet nodig want in de meeste gevallen 

verdwijnen de klachten na de kuur. Daarna kijken we wel verder.   

 

Arts B slaat de richtli jn van het ziekenhuis erop na. Daarin staat dat bij dergelijke 

klachten de keuze voor een breedspectrum antibiotica de voorgeschreven werkwijze is.  

Het is te duur om iedereen met dergelijke klachten aan uitgebreide onderzoeken te 

onderwerpen. 

 

Arts C wikt en weegt. Eigenlijk wil hij weten waar de ontsteking vandaan komt om 

deze doelgericht te kunnen behandelen en erger te voorkomen. Maar uitgebreide 

onderzoeken zijn in dit geval een belasting voor de patiënt, die daarom op basis van 

deze klachten (nog) niet te verkiezen zijn. Hij k iest voor een breedspectrum antibiotica 

en legt zijn motivatie vast.  

 

Dit voorbeeld dient om te laten zien dat je aan de handeling zelf niet altijd kunt zien hoe 

professionals tot een keuze zijn gekomen. De uiteindelijke handeling van de artsen is in alle drie de 

gevallen gelijk. Maar juist het proces, van wikken en wegen van professionele argumenten, dat het 

belang van de cliënt centraal stelt, bepaalt of een handeling goed is.  

Verantwoordelijkheid 

Verantwoordelijkheid is een begrip dat veelvuldig terugkomt in het professioneel statuut.  Ook 

tijdens de pilotsessies ging het vaak over verantwoordelijkheid. Als professionals zeggen dat ze 

verantwoordelijk zijn, wat bedoelen ze dan eigenlijk? Vaak blijkt dat ze zich door het morele appel 

dat op hen gedaan wordt, verantwoordelijk voelen. Doordat ze die verantwoordelijkheid of dat 

morele appel voelen, menen ze ook dat ze verantwoordelijk worden gehouden voor hun handelen. 

Uit deze aanname van verantwoordelijk gehouden worden, klinkt de angst door om verantwoordelijk 
te worden gesteld. Binnen de kaders van het tuchtrecht bijvoorbeeld. Incidenten zoals Savanna en de 

broertjes Ruben en Julian hebben die angst de afgelopen jaren flink gevoed.  

 

Het is dan ook aan te bevelen om in gesprekken over professionele autonomie, de beroepscode en 

het tuchtrecht duidelijk te laten worden wat er met ‘verantwoordelijkheid’ wordt bedoeld. In ieder 

geval moet duidelijk worden of daarmee wordt bedoeld dat de professional zich (moreel) 

verantwoordelijk voelt, of dat hij ook echt verantwoordelijk gehouden wordt of kan worden. En, gaat 

het dan om de verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en de zorgvuldigheid daarvan, of om 

de verantwoordelijkheid voor het effect of het vermeende effect van het handelen. Niet alles wat uit 
de interventie van de professional volgt, is daar ook het directe resultaat van. Professionals kunnen 

dat wel zo voelen of ervaren, of denken dat er zo naar gekeken wordt. Dat kan leiden tot 

handelingsverlegenheid of overdreven bureaucratische gehechtheid.  

Eindverantwoordelijkheid 

Binnen organisaties worden de termen ‘verantwoordelijkheid’ en ‘eindverantwoordelijkheid’ 

nogal eens door elkaar gebruikt. Het begrip eindverantwoordelijkheid heeft echter wat betreft 

inhoudelijke verantwoordelijkheid geen juridische betekenis. Eindverantwoordelijkheid hangt samen 

met de interne organisatiestructuur en is van toepassing op de verantwoordelijkheid voor het proces, 

en niet voor de inhoud.  

De professional die belast is met een bepaalde eind- of managementverantwoordelijkheid, 

is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op een 

afdeling, het behandelbeleid of de kwaliteit van de organisatie als geheel (dat 

het gebeurt). De professional draagt echter zelf te allen tijde de inhoudelijke 
verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen (wat er gebeurt). 
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Verantwoorden 

Verantwoorden hangt nauw samen met verantwoordelijkheid en betekent dat de professional uitleg 

kan geven over het eigen handelen. Het zorgvuldig aanleggen van een dossier is een vorm van 

verantwoorden. De professional maakt inzichtelijk welke overwegingen een rol hebben gespeeld bij 

de keuze voor een bepaalde handelingswijze.  

 

De afgelopen jaren is in toenemende mate de verantwoording als het ware buiten de professional 

komen te liggen. Instrumenten als checklists, signaleringschalen, uitgebreide contactjournaals en 

uitvoerig overleg met de inhoudelijk leidinggevenden, zijn vormen van externe verantwoording. Dit 
wordt ook wel ‘bureaucratische gehechtheid’ genoemd en komt volgens onderzoekers voort uit de 

behoefte aan veiligheid van de professional. De professional beslist in dat geval niet echt zelf, maar 

laat de keuze voor zijn handelen afhangen van de uitkomst van een checklist of schaal. Immers, 

wanneer het besluit min of meer automatisch voortkomt uit het invullen van een lijst of in overleg in 

consensus bereikt wordt: ‘dan zal het wel goed zijn’. Van sociale professionals wordt echter, zeker in 

complexe casussen, maatwerk verwacht. En dat betekent dat soms in het belang van de cliënt 

afgeweken moet worden van gebaande paden.  

 
Iemand vroeg zich in de pilot af: “Bij zo’n zaak als Savanna blij ft het raden naar het 

antwoord op de vraag ‘waarom is niemand opgestaan en heeft gezegd: zo kan het niet 

langer. Er moet nu iets gebeuren!’  Waren de signalen er niet naar, of zijn de signalen 

niet besproken met elkaar, of kon niemand een ingrijpende beslissing verantwoorden?” 

 
Vooral in casussen met een hoge mate van complexiteit en een zeer onvoorspelbaar resultaat 

handelen professionals liever navolgbaar en volgens protocol dan dat ze de ruimte nemen om 

maatwerk te leveren. Dat kan, afhankelijk van de complexiteit, leiden tot situationele 

handelingsverlegenheid.  

Werkwoorden 

Een professioneel statuut staat vol met werkwoorden: investeren, stimuleren, erkennen, verlenen, 

verschaffen, ontlenen, handelen, betrekken, reflecteren. In de praktijk blijkt dat aan die 

werkwoorden verschillende betekenissen worden toegekend. Het is aan te bevelen om in dialoog 

deze werkwoorden gestalte te laten krijgen. Want hoe ziet ‘stimuleren’ er precies uit? Wat in de visie 

van de organisatie als heel stimulerend bedoeld is, hoeft dat voor de professional nog niet te zijn. 

Het is evenwel niet de bedoeling om er een taalspel van te maken en het streven is niet dat er 

absolute consensus ontstaat over definities. Maar als iemand een bepaald woord gebruikt, is het wel 

van belang om te weten wat diegene er in grote lijn mee bedoelt. 

Randvoorwaarden bij de dialoog 

Vooraf lezen: wel of niet doen?  

Het lijkt logisch om deelnemers aan de dialoog het professioneel statuut vooraf te laten lezen. Vanuit 

de pilot blijkt echter dat het gesprek zich daardoor snel richt op de definities en artikelen: Klopt het 

of klopt het niet? Ben je het ermee eens of niet? Waar zie je eventuele knelpunten? De discussie die 

zo kan ontstaan remt de dialoog eerder dan dat deze bevorderd wordt. Als uitgangspunt voor het 
gesprek heeft het vooraf lezen en vervolgens direct bespreken van het statuut waarschijnlijk niet het 

gewenste effect.  

Indien gekozen wordt voor meerdere (begeleide) sessies of een introductie uitgespreid over 

meerdere werkoverleggen, dan is het handig om ‘blanco’ te starten. Voorafgaand aan de tweede of 

derde sessie zou het statuut dan voorgelegd kunnen worden.  

Heterogene groep 

Gedragswetenschappers hebben over het algemeen, indien zij geregistreerd zijn of lid zijn van een 

beroepsvereniging, al langer ervaring met registratie, beroepscode en tuchtrecht. En daarmee ook 
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met de onderliggende processen van reflectie, bewustzijn van beroepsethische dilemma’s en het 

besef dat men te allen tijde ter verantwoording geroepen kan worden. Ze kunnen vanuit die ervaring 

collega’s ervan doordringen dat wanneer zij bewust afwegingen maken, zij zich daar ook geen zorgen 

over hoeven maken.  

 

Het werken binnen heterogene groepen, waarin verschillende uitvoerende functies maar ook 

inhoudelijk leidinggevenden en lijnmanagers vertegenwoordigd zijn, zorgt ervoor dat een kwestie 

vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht.  

 
 “Voor mij is er wel iets veranderd toen we onder de wet BIG kwamen te vallen. In die zin, ik stel mezelf 

nu voortdurend de vraag: kan ik over wat ik nu doe en nu beslis verantwoording afleggen? En ook al 

blijkt het straks fout, dan weet ik wel dat ik met de kennis die ik nu heb, heb gedaan wat mij op dat 

moment het beste leek.” 

 

Veiligheid 

In de pilotsessies bleek dat het even duurt voordat het gesprek op gang komt. De heterogene groep 

speelt daarbij een rol: de aanwezigheid van leidinggevenden/managers kan ertoe leiden dat mensen 

terughoudend zijn in het geven van hun mening. Voor de gespreksleider is het creëren van een 

veilige sfeer een belangrijk aandachtspunt. Mensen durven pas echt open te zijn als ze zich veilig 

voelen. Dat gevoel heeft meer met sfeer te maken dan met ‘afspraken’. Dit is ook een reden om te 

beginnen met het gesprek over de kernbegrippen. Het gesprek wordt dan niet direct gericht op de 

spanning die kan ontstaan tussen organisatiebeleid en professionele autonomie.  

Gespreksleiding 

Het starten met het bespreken van het professionaliseringstraject (beroepsregistratie, 

beroepsvereniging, beroepsethische beginselen, eisen van vakbekwaamheid en tuchtrecht) is een 

belangrijk element bij de implementatie van het professioneel statuut. Zonder die basiskennis is het 
moeilijk om te begrijpen waar het professioneel statuut over gaat.  

Dit vraagt van gesprekleiders en procesbegeleiders dat zij beschikken over meer dan gemiddelde 

kennis van alle aspecten van professionalisering in de jeugdzorg. Over de hierboven genoemde 

elementen, maar ook over het gebruik van richtlijnen en protocollen, kennis van de inhoud van 

relevante wetten, en de kaders en richtlijnen van de organisatie.  

 

Het is dan ook aan te bevelen, zeker als de noodzakelijk kennis binnen de organisatie nog op peil 

gebracht moet worden, om een deskundige externe gespreksleider te vragen  om de sessies te 

begeleiden. Een bijkomend voordeel van een externe gespreksleider is dat deze als ‘neutraal’ wordt 
ervaren: iemand die zonder voorkennis en zonder beslissingsmacht tijdelijk deel uitmaakt van het 

implementatieproces. Dat komt de veiligheid en de openheid ten goede.   
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Ondersteunende activiteiten bij 

implementatie 

Een succesvolle implementatie valt of staat met de kwaliteit van de dialoog die wordt gevoerd. De 

dialoog die leidt tot bewustwording, kennis en vooral het op zorgvuldige wijze  benutten van de 

professionele ruimte. In de pilotsessies zijn door deelnemers verschillende acties en activiteiten 

genoemd die bijdragen aan een goede implementatie.  

Beschikbaar stellen 

Het professioneel statuut is bij voorkeur voor iedereen op elk moment beschikbaar. Dat kan via 

intranet of middels een organisatie-brede memo. Een andere mogelijkheid die in de pilotsessies 

genoemd werd was het gebruik van social media, bijvoorbeeld het opzetten van een speciale 

Yammer groep.  
Meerdere deelnemers gaven aan dat het professioneel statuut waarschijnlijk niet gaat ‘leven’ door 

het alleen maar te lezen. De meesten schatten het percentage collega’s dat het statuut van A tot Z 

gaat lezen niet erg hoog in (50 %, soms ook minder). Het beschikbaar stellen op een centrale plaats is 

dus wel noodzakelijk, maar niet voldoende voor een effectieve implementatie. 

Nadrukkelijk overhandigen 

Hierbij is het statuut niet alleen beschikbaar, maar wordt er door de organisatie ook aandacht aan 

besteed. Nieuwe medewerkers kunnen het document overhandigd krijgen bij hun aanstelling of 

tijdens een introductiedag. Door een persoonlijke uitleg over het document en de mogelijkheid om 

vragen te stellen, is de impact groter dan wanneer het alleen op intranet te vinden is.  

Bekrachtigen 

Een andere optie die tijdens de sessies meermaals werd genoemd is het ondertekenen van het 

statuut als onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Door het document te tekenen - wat een soort 

belofte  impliceert - wordt het minder vrijblijvend. Het krijgt mogelijk nog meer betekenis als ook een 

vertegenwoordiger van de organisatie het statuut ondertekent. Dat maakt tevens duidelijk dat het 

een afspraak is waarbij meerdere partijen een verantwoordelijkheid hebben. 

Informatiebijeenkomst 

Een bijeenkomst rond het professioneel statuut, of professionalisering in het algemeen, biedt ruimte 

voor dialoog en vragen. Tijdens de bijeenkomst kan gebruik worden gemaakt van casussen, stellingen 

of filmpjes. Eventueel kan de bijeenkomst worden afgesloten met het ondertekenen van het 

professioneel statuut. Dit is een prima manier om veel informatie over te brengen op grote groepen 
en er exclusief aandacht aan te besteden, maar een informatiebijeenkomst staat in principe los van 

de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Daarom is het bespreken in werkbesprekingen, 

casuïstiekbesprekingen en/of teamvergaderingen een noodzakelijke vervolgstap om het statuut tot 

het niveau van het dagelijks handelen te laten neerdalen.   

Visuele reminders 

In een aantal pilotsessie werd de suggestie gedaan om ‘visuele samenvattingen’ van het 

professioneel statuut te verspreiden. Bijvoorbeeld een poster met puntsgewijs de belangrijkste 

afspraken. Ook het ophangen van spreuken of cartoons kan de bewustwording stimuleren. 

Daarnaast kan gedacht worden aan het benutten van bijvoorbeeld screensavers van computers of de 

homepagina van het intranet. In teamvergaderingen kunnen kaartjes gebruikt worden met artikelen 

uit de beroepscode(s) of stellingen die gaan over professionele autonomie, verantwoordelijkheid, 

morele keuzes, et cetera. 
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Begeleide sessies 

Informatie heeft tijd nodig om verwerkt te worden en te beklijven. Het heeft dan ook de voorkeur 

om twee of meer sessies te organiseren met kleine (begeleide) groepen. In een kleine groep kan 

iedereen aan het woord komen en door enige tijd tussen de sessies te laten, kan de bewustwording 

door de praktijk gevoed worden. Dergelijke sessies bieden uitstekende kansen om de al eerder 

genoemde dialoog op verantwoorde wijze tot stand te brengen. Door deelnemers aan de pilotsessies 

werd dit dan ook als gewenste implementatievorm genoemd.  

Regulier overleg 

Het reguliere werkinhoudelijke overleg is een prima plaats om de bewustwording van de 

professionele autonomie te bevorderen. Hier staat de dagelijkse en concrete praktijk centraal en kan 

juist de koppeling met de beroepsethische normen en institutionele kaders gemaakt worden. Binnen 

het overleg kan gebruik worden gemaakt van stellingen en het verkennen van de kernbegrippen, 

maar het is vooral een uitgelezen kans om beroepsethiek en autonomie te koppelen aan casussen uit 
de praktijk.  

Intervisie 

In intervisie gaat het om reflectie op de keuzes die gemaakt zijn of gemaakt moeten worden. Het 
gaat  dan over de beroepshouding. Waarom zijn bepaalde keuzes gemaakt, hadden er ook andere 

keuzes gemaakt kunnen worden? Wat bepaalde de keuze? Ook komen zaken aan de orde zoals: het 

gebrek aan tijd; de geboden of gebruiken binnen een team of organisatie (cultuur); de ruimte om 

autonome keuzes te maken; eisen vanuit de organisatie; persoonlijke voorkeuren en bias; en de rol 

en ruimte van de cliënt. Het gaat dan vooral over de bewustwording van de ruimte, die er al dan niet 

is, om maatwerk te leveren. Die ruimte, weliswaar begrensd door wetgeving en organisatiebeleid, is 

een gegeven maar vraagt qua houding ook om reflectie en weerbaarheid: op een constructieve 

manier opkomen voor waar je in gelooft. Binnen intervisiegroepen kan aan de orde komen in 

hoeverre de professional de gegeven ruimte ook durft te gebruiken. Blijft hij graag binnen de lijnen 

of durft hij ook de grenzen te verkennen als het belang van de cliënt dat vergt? 
 

Vakgroep 

In een vakgroep organiseren professionals zich nadrukkelijk als beroepsgenoten, als vaklui. Een 

vakgroep is bij uitstek geschikt om handen en voeten te geven aan hun ‘verantwoordelijkheid voor 

de ontwikkeling van hun beroepsdomein en de daarbinnen geldende eisen van vakbekwaamheid en 

beroepsethische normen’ (art. 2.3 van het Professioneel Statuut).  Een vakgroep kan binnen de eigen 

organisatie worden opgericht maar ook tussen organisaties. In de vakgroep zijn professionals ‘onder 

elkaar’ actief bezig met kennisontwikkeling en profilering van hun eigen vakgebied. Wat een 

vakgroep concreet kan doen is bijvoorbeeld: leveren van een beleidsadvies, schrijven van een artikel, 

bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen, ontwerpen en verspreiden van een 
nieuwe methodiek. Een vakgroep is gebaat bij sterke verbindingen met beroepsverenigingen en/of 

beroepsopleidingen. 

Gezagsverhoudingen 

Het werken met autonome professionals die gekaderd zijn door registratie en beroepsethische 

normen heeft effect op de verhouding tussen werkgever en werknemer. De  werknemer staat in een 

gezagsrelatie tot zijn werkgever. Die rol als werknemer kan een professional ervan weerhouden om 

de professionele ruimte maximaal te benutten en eventueel het oordeel van een ‘hogergeplaatste’ in 

twijfel te trekken.  Daarom is het goed om ook in gesprekken waar de rollen werknemer – werkgever 

centraal staan het professioneel statuut onder de aandacht te brengen. De professional in de rol van 

werknemer moet erop kunnen vertrouwen dat er altijd voldoende ruimte is om beroepsethische 

dilemma’s te kunnen bespreken zonder dat dit gevolgen heeft voor de arbeidsrelatie.   
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Vertrouwenspersoon 

Een vertrouwenspersoon heeft over het algemeen de rol om als gesprekspartner en mediator te 

fungeren bij intimidatie en machtsmisbruik tussen bijvoorbeeld uitvoerend medewerkers en 

leidinggevenden. Het is het overwegen waard om te kijken of de vertrouwenspersoon ook een rol 

kan spelen in kwesties waarin de professionele autonomie in de knel dreigt te komen. Een 

medewerker kan dan even sparren met de vertrouwenspersoon en advies inwinnen over een goede 

route om de spanning aan te kaarten.  

 

Uiteraard kan ook iemand anders binnen de organisatie een dergelijke rol krijgen, bijvoorbeeld een 
gedragskundige, een manager of de (geneesheer)directeur, en dit als aandachtsfunctionaris op zich 

nemen.  

Voordeel van het benoemen van een aandachtsfunctionaris  (een vertrouwenspersoon of intervisor) 

buiten de lijnorganisatie, of zelfs helemaal buiten de organisatie, is dat wanneer het tot een klacht 

komt, deze functionaris de medewerker ook kan bijstaan. Niet als advocaat maar als gesprekspartner 

en voor emotionele steun. Het wordt namelijk lastig wanneer een leidinggevende adviseert om iets 

te doen en de medewerker op professionele gronden besluit om iets anders te doen. Als dan een 

tuchtzaak wordt gestart, ligt het niet voor de hand dat een representant van de organisatie die iets 

anders had geadviseerd, zich als steunpilaar opwerpt.   
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Concluderend: Do’s & Don’ts 

Bij het inkleuren van het professioneel statuut voor de specifieke organisatie is het zaak om niet in de 
regelmodus te schieten maar de dialoog aan te gaan over waarden en normen. De valkuil van het op 

simpele wijze verdelen van verantwoordelijkheden, het te scherp stellen van grenzen en het 

opstellen van een reglement met geboden en verboden moet zoveel mogelijk vermeden worden.  

 

Het is aan te bevelen om eerst de dialoog te starten over de kernbegrippen. Met een leidraad van 

informatie die in ieder geval gedeeld moet worden, maar ook voldoende ruimte om vragen en 

zorgen uit te spreken. 

Bij voorkeur dus geen inhoudelijke sessie in ‘college- stijl’ waarbij de kernbegrippen en het 

professioneel statuut gedoceerd worden met behulp van een power-point presentatie. Maar juist 

een gesprek waarbij ruimte is voor de inbreng van de professional over hoe hij de  kaders van het 
werk en professioneel handelen ervaart.  

 

Voor zover mogelijk komt eerst de dialoog over de kaders op gang en wordt pas later de tekst van 

het al dan niet aangepaste professioneel statuut geïntroduceerd.  Zo ontstaat er ruimte voor inbreng 

van de werkvloer. Het creëren van bewustwording en ‘sense of urgency’ zorgt voor een vruchtbare 

voedingsbodem voor het professioneel statuut.  

 

Wanneer wordt gewerkt met casuïstiek om het gesprek op gang te brengen, gaat de voorkeur uit 

naar een casus die niet te nauw aansluit bij de praktijk van de organisatie. Hierdoor zullen mensen 

zich vrijer voelen om hun menig te geven. Het staat dan op veilige afstand van de eigen praktijk, wat 
de drempel kan verlagen voor deelnemers om zich openlijk uit te spreken 

 

Het bespreken van casussen die direct bij aanvang een goed doordacht standpunt vergen, kunnen 

het gesprek doen stagneren. Zo lang het gesprek niet echt op gang komt, zijn mensen terughoudend 

om hun mening te geven. Dat geldt niet voor iedereen, sommige mensen zijn van nature heel stellig 

en overtuigd. Ook dat kan een blokkerend effect op anderen hebben. Het is dan zaak om het gesprek 

weer op de algemenere kaders en kernbegrippen te brengen en op die manier veilige ruimte te 

bieden voor iedere deelnemer aan het gesprek. 

 

De opbouw van een sessie kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: 

• Een korte schets van de context waarbinnen de sessie plaatsvindt, namelijk: 

professionalisering. Met name beroepsregistratie en beroepsvereniging, opleidings- en 

nascholingseisen, reflectie-eisen, de beroepscode (en het tuchtrecht), kunnen hierbij 

besproken worden. 

• Het beschrijven van de spagaat waarin medewerkers terecht kunnen komen wanneer er 

spanning ontstaat tussen de rol van de organisatie en de rol van de autonome professional.  

• Het bespreken van de kaders die spanning opleveren. Hierbij wordt onherroepelijk de vraag 
gesteld: ‘maar wie is dan verantwoordelijk?’. Dat is een goed moment om in te gaan op de 

term verantwoordelijkheid. Maar ook andere begrippen kunnen hier besproken en 

verduidelijkt worden. 

• Als er een sfeer van veiligheid is ontstaan, kunnen de deelnemers: professionals, managers 

en P&O’ers, over het algemeen steeds vrijer praten over de zorgen die ze hebben. Dat 

‘omwoelen van de bodem’ is een essentiële stap en het is belangrijk hiertoe ruimte te bieden. 

Het kwam in de pilotsessies voor dat, op heel respectvolle wijze, vooroordelen en ‘wij-zij’ 
denken aan het licht kwamen. Juist het bespreken daarvan en weten wat er leeft, maakt dat 

er bewustwording op gang komt. 
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• Als vervolgstap kan het professioneel statuut worden besproken. Biedt dat voldoende 

houvast om de zorgen en vragen te kunnen hanteren? Wat is er nog nodig? Moet het statuut 

worden verduidelijkt? Moeten werkprocessen worden aangepast? Zijn de 

verantwoordelijkheden zoals ze in de organisatie zijn belegd in lijn met het statuut? Maar 

vooral: wat is nodig om samen tot een goede dialoog te komen wanneer er spanning bestaat 

tussen de autonomie van de professional en de kaders van de organisatie? 

 

Deelnemers aan de sessies zeiden na afloop:  

“Dit was een goede bijeenkomst. Er is een zaadje geplant, en dat kan nu gaan groeien”. En 

misschien gaat het nog wel over een stap ervoor: de grond omwoelen om te kijken wat er 

leeft. Om zo vruchtbare grond te creëren waar het besef van professionele autonomie, het 

gebruik van de beroepscode en de invulling van een professioneel statuut ‘kan groeien’. 

 

Wanneer een vraag of zorg de sessie zo beïnvloedt dat de grote lijn in gevaar komt, dan is het goed 

om het onderwerp te parkeren. Dat geldt ook voor vragen waarop ter plekke geen antwoord te 
geven is. Het wekt vertrouwen om aan het einde van de bijeenkomst de ‘geparkeerde’ zorgen en 

vragen te herhalen en aan te geven hoe hiermee zal worden omgegaan. Bijvoorbeeld door 

terugkoppeling per mail, een extra sessie, verdere verwerking in teamvergaderingen, behandeling 

door de OR, et cetera. 

 

Vanuit de medewerkers zullen in de sessies veel, al dan niet hypothetische, voorbeelden van situaties 

worden genoemd. Een valkuil daarbij is om de uitkomst van de bespreking in stelling te brengen als 

standaardoplossing die in alle vergelijkbare situaties toepasbaar is. Een dergelijke oplossing is echter 

nooit standaard van toepassing en het is goed om dat te benadrukken. Alle situaties staan op zichzelf 

en vergen maatwerk. Bij een botsing van kernwaarden of een botsing tussen beroepsnormen en 
organisatierichtlijnen, kan alleen een zorgvuldige analyse van een echte casus de oplossingsrichting 

voor die specifieke casus bieden.  

Het is goed om aandacht te besteden aan hypothetische voorbeelden, omdat het benoemen ervan 

erop kan duiden dat professionals daar mogelijk knelpunten zien in hun dagelijkse praktijk. Het is 

handig om de voorbeelden op te schrijven en tijdens teambesprekingen en intervisie te toetsen of 

deze hypothetische voorbeelden op werkelijke situaties zijn gebaseerd.  

 

Metaforen bleken in de pilotsessies behulpzaam te zijn. In één van de sessies sprak een deelnemer 

over de jeugdzorg als jungle: 

“In de jeugdzorg begeef je je vaak op drassige moerasgrond, waarbij maar weinig 

zekerheden zijn. Vaste stukjes grond zijn bijvoorbeeld je organisatie en team, regels en 

protocollen. Maar het werk vraagt dat je soms, juist in het belang van de cliënt, de vaste 

stukjes grond verlaat en op zoek gaat naar maatwerk. Je moet dan het moeras in. Maar 

wat kun je doen als je wegzakt in de complexiteit? De beroepscode is dan een liaan. 

Datgeen waar je aan vast kunt grijpen om niet in de complexiteit ten onder te gaan. En die 

liaan brengt je ook weer bij de vaste eilandjes zoals een teambespreking of een moreel 

beraad.” 
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Casuïstiek 

Casuïstiek bespreken is een goede manier om het bewustwordingsproces van organisatie en 
professional op gang te brengen. Een valkuil bij zelf aangedragen of ‘verzonnen’ casuïstiek is dat er 

extreme situaties worden aangedragen die zich maar zelden voordoen. Die casussen zijn vaak zo 

opvallend en bijzonder, dat ze over het algemeen goed worden besproken en doordacht. Spanning 

tussen de professionele en de organisatorische kaders ligt vaak veel subtieler. Het gaat niet om 

situaties waar grote morele dilemma’s spelen en belangen haaks op elkaar staan, maar om kleine 

beslissingen in de marge.  

 

Zoals al gezegd kan het handig zijn om te starten bij een verhaal dat verder van de eigen praktijk af 

staat, als opwarmertje, zonder dat men direct kleur hoeft te bekennen over voorbeelden die 

misschien in de organisatie gevoelig liggen.  
Hieronder volgen enkele voorbeelden die, in ieder geval in het begin van het gesprek, van dienst 

kunnen zijn. Aan de hand van de casus kunnen de basisbegrippen verkend worden: ‘Wie was 

waarvoor verantwoordelijk? Was dat een kwestie van gevoel of kun je ook iemand echt 

verantwoordelijk houden?’  

Remzi Cavdar 

De casus van Remzi is een verhaal dat een paar jaar geleden in de media verscheen en recentelijk 

opnieuw in het nieuws kwam. Remzi is vanaf zijn vierde levensjaar in een instelling voor verstandelijk 

gehandicapten geplaatst. Daar kruist Bep zijn pad. Zij begeleidt hem ook als hij, Remzi is dan 9, een 

tijdje thuis woont. Ze gelooft niet in de diagnose verstandelijk gehandicapt en zet zich in voor een 

nieuwe IQ test. Die komt er en dan blijkt dat Remzi een IQ heeft van 109. Maar Remzi verblijft nog 

een tijd in de instelling VG en later in een internaat voor gedragsmoeilijke jongeren. Bep wordt 

ontslagen door haar werkgever, omdat ze na herhaaldelijk en zonder succes aankaarten van de 

situatie rondom Remzi, dreigt er werk van te maken. Ken je vergelijkbare verhalen? Wat zou jij doen? 

Camera’s? 

Stel dat je als medewerker twijfels hebt over de veiligheid van de kinderen die aan je toevertrouwd 

zijn. Iedereen is natuurlijk flink geschrokken van het rapport van de Commissie Samson, en je durft 
de verantwoordelijkheid voor een gemengde groep waar  

‘s nachts geen toezicht is niet meer te nemen. Je vindt dat er camera’s moeten komen, maar de 

organisatie is van mening dat camera’s het huiselijke karakter aantasten.  

Zou jij je bij dit oordeel neerleggen? Waarom wel of niet? Wat kun je in een dergelijk geval doen? 

Weekendverlof 

Een jongere heeft de laatste week veel conflicten met de groepsleiding van de groep waar hij 

geplaatst is. Op de planning staat een weekendverlof, maar de groepsleiding is het er niet over eens 

of deze jongere op verlof mag. De mentor is van oordeel dat het verlof goed is voor de ontwikkeling 

van de jongere, zeker met het oog op de doorstroom naar begeleide kamerbewoning over een aantal 

maanden. De teamleider vindt dat de jongere in de groep moet blijven. De conflicten van de 

afgelopen week vergroten in zijn ogen het risico dat de jongere niet terug zal keren van verlof, en stel 

je voor dat er dan iets gebeurt?  

Fraude melden? 

In de wijkteams opereren jeugdzorgwerkers als zelfstandige representanten van hun werkgever. De 

directe collega’s zijn mensen die bij andere organisaties werken. De opdrachtgever (gemeente) is in 

deze situatie vaak nadrukkelijker in beeld dan de eigen organisatie. Wat moet je doen als deelnemers 

aan een wijkteam verplicht worden gesteld om bijvoorbeeld (bijstand)fraude te melden?  Kun je dat 
van tevoren beloven? In welke spanning zou je terecht kunnen komen? 
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Dossiers  

Een medewerker vraagt zich af: “Op een residentiële groep nemen niet alle collega’s de 

zorgvuldigheidsafspraken voor de rapportages in acht. In dag-rapportages staan vaak oordelen en er 

staat soms zelfs vertrouwelijke informatie in. Stel dat iemand een klacht tegen mij indient en de dag-

rapportages opvraagt. Alhoewel ik deze niet zelf geschreven heb, gaat het wel over jongeren 

waarvan ik het eerste aanspreekpunt ben. In hoeverre ben ik verantwoordelijk voor de 

verslaglegging? En voor het vaststellen van het behandelplan waarbij het verslag wordt 

meegenomen?” 

Verschil van inzicht  

Soms nemen professionals in de begeleiding ook heel praktische taken op zich, bijvoorbeeld een kind 

samen met de moeder van school halen. Stel dat de teamleider of manager hier wat ambivalent 

tegenover staat. Er is immers geen tijd (en geld) voor en als iedereen dat zou doen….. De professional 

ziet het echter als essentieel onderdeel van de begeleiding, omdat hierdoor extra informatie 
verkregen wordt over hoe het kind van school komt en hoe de interactie met de moeder is. Dan 

heeft de moeder echter een keer een andere afspraak en vraagt of de professional haar dochter 

alleen van school kan halen. De teamleider is mordicus tegen, want zo is het hek van de dam… 

Wijkteams 

Een medewerker die deel uit gaat maken van een wijkteam: “Straks werken we als ambulant werkers 

in wijkteams. Als team neem je dan een gezamenlijk besluit. Maar wat als ik het niet eens ben met 

het besluit omdat het tegen mijn beroepsethische normen ingaat?  En als het misgaat, bestaat er dan 

een kans dat ik voor het tuchtcollege moet verschijnen? Want misschien zijn andere leden van het 

wijkteam niet gehouden aan een code en dan lopen zij dat risico ook niet.” 

Collegialiteit 

Stel dat een collega door een jeugdige wordt beticht van grensoverschrijdend gedrag. Hij ‘zit’ aan 

jongeren. Je kent die collega als zeer deskundig en professioneel. Wat doe je met die signalen? Stap 

je naar een leidinggevende?  

Confronteren norm overschrijdend gedrag 

Op de residentiële groep waar je werkt is de afspraak dat door bewoners geen alcohol mag worden 

gedronken. Van een collega hoor je dat er op een avond dat zij werkte alcohol door haar is 

aangetroffen. Ze heeft daar niets mee gedaan uit angst voor agressie. Wat doe je? 

Advies beïnvloeden 

Een jeugdzorgwerker adviseert een kind niet uit huis te plaatsen. De gedragswetenschapper (geen 

behandelrelatie met cliënt) zegt dat dit wel moet gebeuren. De leiding neemt diens advies, als 

definitief advies naar de kinderrechter, over. De jeugdzorgwerker wordt verzocht dit advies uit te 

werken voor de rechtbank. 

 
Vanuit de praktijk zijn vanzelfsprekend nog veel meer voorbeelden te geven. Het is goed om aan de 

hand van algemene casusbeschrijvingen de kaders met elkaar te  verkennen, om vervolgens in 

concrete, bestaande casussen, te kijken of de afspraken die je met elkaar maakt in die situaties nuttig 

zijn.  
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Informatiebronnen 

Over professionalisering is de afgelopen jaren veel informatie verschenen. De nu volgende lijst is niet 
uitputtend, maar kan wel als startpunt dienen voor verdere verdieping in het onderwerp.  

 

Professionalisering 

Informatie over het actieplan en het implementatieplan professionalisering in de jeugdzorg is te 

vinden op: http://www.professionaliseringjeugdzorg.nl/pjz/Over-deze-campagne 

 

Het NJi heeft een begrippenkader geformuleerd over professionalisering (in de jeugdzorg). Dit 

begrippenkader dient als referentie en verheldert de basisbegrippen en elementen. Te downloaden 

op: http://www.nji.nl/Praktijk-Professionalisering 

 

Reflecteren is leren is een handreiking van het NJi in het kader van de professionalisering van de 

jeugdzorg: http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Handreiking-Reflecteren-is-leren 

 

Beroepscodes 

Beroepscode NIP inzien:  

http://www.psynip.nl/het-nip/beroepsethiek-en-beroepscode  
Op de website worden ook alle uitspraken van het tuchtcollege van het NIP gepubliceerd 

http://www.psynip.nl/index.php?p=977985 

 

Beroepscode NVO inzien: http://www.nvo.nl/beroepscode/de_beroepscode_van_de_nvo.aspx.  

Op deze pagina is ook veel aanvullende informatie te vinden over de tuchtcolleges en uitspraken. 

 

Beroepscode van de jeugdzorgwerker (NVMW) inzien: 

http://www.platformjeugd.com/home/beroepscode-jzw-inzien.html 

 

Toelichtingen op de beroepscode 

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg - een toelichting op de NIP/NVO beroepscodes voor 

gedragswetenschappers in de jeugdzorg 

http://www.psynip.nl/website-openbaar-documenten-sector-jeugd/beroepsethiek-als-kompas.pdf 

 
Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg - een toelichting op de beroepscode jeugdzorgwerker 

http://issuu.com/nvmwstaf/docs/brochure_beroepsethiek_web 

 

Beide uitgaven zijn geschreven in het kader van het actieplan professionalisering en zijn te 

downloaden via de website over de professionalisering in de jeugdzorg: 

http://www.professionaliseringjeugdzorg.nl/pjz/Professionaliseren/Toolkit-7-actiepunten-voor-

organisaties/Maak-beroepscode-en-tuchtrecht-levend 

 

Moresprudentie, ethiek en beroepscode in het sociaal werk (Buitink, Ebskamp & Groothof) Dit is 
een uitgave voor professionals over beroepsethiek. Er staan veel praktische voorbeelden in en de 

beroepscodes voor de maatschappelijk werker, de sociaal-agoog en de jeugdzorgwerker worden per 

artikel behandeld en toegelicht.  

 



 21

Professionele autonomie 

In 2013 verscheen van de hand van Oskar van de Vijver (masterstudent Publiek Management) een 

scriptie met de titel: “De weerbare jeugdzorgprofessional! Een andere kijk op professionele 

autonomie in de jeugdzorg”. Dit document geeft een goed beeld van het professionaliseringsproces 

en een uitwerking van de ‘autonome professional’. 

Te downloaden op: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/287847 
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Wat te doen als… 

Beroepscodes, reglementen, richtlijnen en professionele statuten geven wel richting aan de dialoog, 
maar in sommige gevallen ‘stokt’ die dialoog. Het is dan raadzaam om aan te kloppen bij de 

beroepsverenigingen of de branchevereniging voor informatie en advies. 

 

NIP  

Nederlands Instituut van Psychologen 

Nieuwekade 1-5 

3511 RV Utrecht 

030-8201526 

www.psynip.nl 

 

NVMW 

Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 

Leidseweg 80 

3531 BE Utrecht 

030-2948603 

info@nvmw.nl 
www.nvmw.nl 

 

NVO 

Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen 
Catharijnesingel 47 

3511 CG Utrecht 

030-2322407 

secretariaat@nvo.nl 

www.nvo.nl 

 

Jeugdzorg Nederland 

Newtonlaan 115 

3584 BH Utrecht 

030 - 298 34 00 

info@jeugdzorgnederland.nl 

www.jeugdzorgnederland.nl 

 


