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VOORWOORD  

Mijn naam is Annemieke Huijnen en na mijn Mbo-niveau 4 opleiding Sociaal maatschappelijk dienstverlening ben 
ik doorgegaan met de Hbo-opleiding Social Work. Ik heb met veel motivatie, nieuwsgierigheid en enthousiasme 
gewerkt aan dit afstudeeronderzoek. Ik hoop ook hiermee mijn bachelorsdiploma te mogen ontvangen.   

Er is een praktijkgericht onderzoek uit gevoerd bij dagbehandelingslocatie De Kleine Plantage, onderdeel van de 
Rotterdamse jeugdhulp locatie Enver. In dit onderzoek staat het vraagstuk van finaliseren centraal. Finaliseren is 
een zorgethisch perspectief, waarbij de hulpverlener zich steeds weer afvraagt waar het in bepaalde situaties in 
de jeugdhulp uiteindelijk om te doen is. De finaliteitsvraag nodigt uit om na te denken over de kern van het vak en 
tegelijk kritisch reflecterend te kijken op waar het werk, hier en nu, over gaat of zou moeten gaan, aldus Leest en 
Baart (2015, p. 97). Het begrip finaliseren wordt veelal gebruikt in de presentiebenadering, waarbij de zorggever 
zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, op die manier leert zien wat er bij de ander op het spel staat en 
die in aansluiting daarbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie hij 
daarbij voor de ander kan zijn (Baart, 2001, pp. 40-41). Bij de presentiebenadering staat “goede zorg” centraal 
(Beurskens et al., 2019). 

Allereerst wil ik Tessa Plantinga- praktijkbegeleider vanuit Enver, de kleine plantage bedanken voor de fijne 
samenwerking en iedere keer dat steuntje in de rug op momenten wanneer dat nodig was. Daarnaast wil ik mijn 
afstudeerbegeleidster Marjolijn Schouten bedanken voor de goede begeleiding gedurende het afstudeerproces. 
Als laatste wil ik de mensen bedanken waarmee ik interviews heb afgenomen, door de openhartige gesprekken 
heb ik rijke data kunnen verzamelen en heb ik mijn onderzoek goed kunnen afsluiten. 

Ik wens u veel leesplezier! 

Annemieke Huijnen 
(0942326) 

Capelle aan den IJssel, 11 juni 2021 
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SAMENVATTING  

Dit onderzoeksplan is geschreven in het kader van mijn bachelorproef voor de opleiding Social Work. Er is een 
praktijkgericht onderzoek uitgevoerd bij dagbehandelingslocatie De Kleine Plantage, onderdeel van de 
Rotterdamse jeugdhulp locatie Enver. In dit onderzoek staat het vraagstuk van finaliseren centraal. Finaliseren is 
een zorgethisch perspectief, waarbij de hulpverlener zich steeds weer afvraagt waar het in bepaalde situaties in 
de jeugdhulp uiteindelijk om te doen is. De finaliteitsvraag nodigt uit om na te denken over de kern van het vak en 
tegelijk kritisch reflecterend te kijken op waar het werk, hier en nu, over gaat of zou moeten gaan, aldus Leest en 
Baart (2015, p. 97). Het begrip finaliseren wordt veelal gebruikt in de presentiebenadering, waarbij de zorggever 
zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, op die manier leert zien wat er bij de ander op het spel staat en 
die in aansluiting daarbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie hij 
daarbij voor de ander kan zijn (Baart, 2004, pp. 40-41). Bij de presentiebenadering staat “goede zorg” centraal 
(Beurskens et al., 2019). 

Het doel van dit onderzoek is om een tool te ontwerpen waardoor het proces van finaliseren bevorderd wordt, 
zodat de jeugdzorgwerkers van Tweety botsende perspectieven kunnen afwegen in situaties waarin jonge 
kinderen (3 tot en met 6 jaar) externaliserend gedrag laten zien op de dagbehandelingsgroep. Onder tools wordt 
in dit onderzoek verstaan: Concrete werkvormen die ingezet kunnen worden, spelmaterialen/middelen, 
methodieken en/of interventies/benaderingen. Dit is uitgevoerd door middel van praktijkgericht ontwerponderzoek 
waarbij er op kwalitatieve manier data is verzameld, in co-creatie met jeugdzorgwerkers van Tweety. De focus ligt 
op het onderzoeken van geschikte tool(s) waarmee het proces van finaliseren in het team bevorderd en 
verduurzamend kan worden. Om dit doel te kunnen behalen is de volgende hoofdvraag geformuleerd:  

“Hoe kan het proces van finaliseren bij de jeugdzorgwerkers op de dagbehandelingsgroep Tweety rondom 
situaties waarin het jonge kind (3 tot en met 6 jaar) externaliserend gedrag vertoont bevorderd worden?” 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is er onderzoek gedaan naar werkzame factoren die het proces van 
finaliseren kunnen bevorderen, welke (bestaande) tools er ingezet kunnen worden om het proces van finaliseren 
te bevorderen en wat de behoeften van de jeugdzorgwerkers zijn met betrekking tot het beoogd beroepsproduct. 
Uit het onderzoek is gebleken dat er geen eenduidig antwoord is op hoe het proces van finaliseren bevorderd kan 
worden, daarvoor is het vraagstuk te complex. Echter is er wel uit het onderzoek gebleken dat er diverse werkzame 
factoren zijn die het proces van finaliseren kunnen bevorderen. Deze factoren resulteerde uit de eerste drie 
deelvragen en legde uiteindelijk de basis voor de ontwerpeisen in het ontwerpproces.  

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek is er in co-creatie met de jeugdzorgwerkers het volgende 
ontwikkeld: een poster die het proces van finaliseren blijft aanjagen op de dagbehandelingsgroep en een spel, die 
de jeugdzorgwerkers aanzet tot het bespreken van de complexe beroepssituaties a.d.h.v. kernvragen die zijn 
afgeleid van de zes verschillende vormen van reflectie die binnen het proces van finaliseren van belang zijn.  

Beide beroepsproducten hebben twee testrondes gehad. Vanuit deze testrondes hebben er een aantal 
bijstellingen plaatsgevonden die er uiteindelijk in resulteerde dat de doelstelling van het onderzoek is behaald. Het 
spel en de poster bieden beide de mogelijkheid voor de jeugdzorgwerkers om in de dagelijkse praktijk de tijd en 
ruimte te nemen om gezamenlijk te reflecteren op het werk en de complexe situaties, zoals kinderen die 
externaliserend gedrag vertonen. Het belang van het gebruik van de beroepsproducten is zodat de 
jeugdzorgwerkers opzoek gaan naar wat het juiste is om te doen (praktische wijsheid ontwikkelen) en in het vervolg 
wanneer een kind externaliserende gedrag laat zien de jeugdzorgwerkers goed de handelingsmogelijkheden 
kunnen afwegen en hierbij altijd passend handelen met het eindbelang voor het kind in gedachten.  
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SUMMARY   

This research plan was written as part of my bachelor thesis for the Social Work studies. A practice-oriented 
research was conducted at day treatment location De Kleine Plantage, part of the Rotterdam youth aid location 
Enver. In this research the issue of finalizing is central. Finalizing is a care ethic perspective, in which the social 
worker constantly asks himself what certain situations in youth care are ultimately about. The question of finality 
invites us to think about the core of the profession and at the same time critically reflect on what the work, here 
and now, is or should be about, according to Leest and Baart (2015, p. 97). This concept is mostly used in the 
presence approach, in which the care giver attentively and devotedly involves himself with the other, thus learning 
to see what is at stake with the other and who, in connection with this, starts to understand what could be done in 
the situation in question and who he can be for the other in this (Baart, 2004, pp. 40-41). In the presence approach, 
"good care" is central (Beurskens et al., 2019). 

The purpose of this research is to design a tool that facilitates the process of finalization, so that Tweety's youth 
care workers can weigh clashing perspectives in situations where young children (ages 3 through 6) show 
externalizing behavior at the day treatment group. Tools are defined in this study as: Concrete forms of work that 
can be used, play materials/resources, methodologies and/or interventions/approaches. This was conducted 
through practice-based design research involving qualitative data collection, in co-creation with youth care workers 
at Tweety. The focus is on exploring appropriate tool(s) that can be used to promote and make sustainable the 
process of finalizing in the team. To achieve this goal, the following main question was formulated:  

"How can the process of finalizing be promoted among the youth care workers at the day treatment group 
Tweety around situations in which the young child (3 to 6 years old) exhibits externalizing behavior?" 

In order to answer the main question, research was conducted into active factors that can promote the process of 
finalizing, what (existing) tools can be used to promote the process of finalizing and what the needs of the youth 
care workers are with regard to the intended professional product. The research has shown that there is no single 
answer to how the process of finalizing can be promoted, the issue is too complex for that. However, the research 
did show that there are several active factors that can promote the process of finalizing. These factors resulted 
from the first three sub questions and ultimately laid the foundation for the design requirements in the design 
process.  

Based on the results of the research, the following products were developed in co-creation with the youth care 
workers: a poster that continues to drive the process of finalizing at the day treatment group and a game, which 
encourages the youth care workers to discuss the complex professional situations using key questions derived 
from the six different forms of reflection that are important within the process of finalizing.  

Both professional products have had two rounds of testing. From these test rounds a few adjustments have taken 
place which ultimately resulted in the objective of the research being achieved. The game and the poster both 
provide an opportunity for youth care workers to take time and space in daily practice to collectively reflect on the 
work and complex situations, such as children exhibiting externalizing behavior. The importance of using the 
professional products is so that youth care workers look for the right thing to do (develop practical wisdom) and in 
the future when a child shows externalizing behavior the youth care workers can properly weigh the options for 
action and always act appropriately with the ultimate interest of the child in mind.  
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING  

Het praktijkvraagstuk focuste zich op gebruik van het “halletje”, een kleine prikkelarme ruimte met een slot op 
“volwassen-hoogte”. Het halletje is bedoeld als een time-out voorziening voor kinderen die door hun gedrag de 
veiligheid van zichzelf, andere kinderen of de jeugdzorgwerkers in gevaar brengen. Het halletje wordt kortdurend 
ingezet als laatste redmiddel; als de jeugdzorgwerkers even geen andere optie meer zien en zoekende zijn in de 
manier waarop ze het externaliserend gedrag van de kinderen kunnen beheersen. Vanuit de praktijk kwam de 
vraag hoe de jeugdzorgwerkers, op momenten dat de kinderen externaliserend gedrag laten zien, de 
handelingsmogelijkheden kunnen afwegen zodat zij handelen met het eindbelang van de kinderen in gedachten.  

1.1. AANLEIDING  

Tijdens de opgedane praktijkervaring in jaar drie gaven de jeugdzorgwerkers aan vast te lopen bij het gebruik van 
het “halletje” als methode om met externaliserend gedrag (gedrag dat wordt gekenmerkt door druk, dwars of 
agressief gedrag, driftbuien, pesten en slecht luisteren (Hassink-Franke, Oud & Beeres, 2015)) van kinderen om 
te gaan. Het “halletje” is zoals eerder beschreven een time-out ruimte waar kinderen in geplaatst kunnen worden 
om hier tot rust te komen en te voorkomen dat zij een gevaar voor zichzelf of hun omgeving zijn. Het halletje 
bevindt zich in de klas en is ongeveer 1 meter breed en 1,5 meter lang. De ruimte bestaat uit drie witte muren en 
een deur met een raam. Op de deuren bevinden zich sloten die op ‘volwassen-hoogte’ zitten. De ruimte is 
prikkelarm, d.w.z. een ruimte waar weinig tot geen prikkels binnen komen zoals, geluiden, kleuren, spullen etc. 
Het plaatsen van kinderen in het halletje gaat niet altijd zonder slag of stoot. De jeugdzorgwerker gaat meestal 
mee naar binnen, tenzij het kind de jeugdzorgwerker pijn doet. In dat geval stapt de jeugdzorgwerker uit het halletje 
en zit het kind alleen. Tijdens mijn stageperiode werd er iedere dag gebruik gemaakt van het halletje, dit is wel 
afhankelijk de groepssamenstelling en welke kinderen er op dat moment in de groep zitten. De kinderen zitten 
gemiddeld 10 à 15 minuten in het halletje, dit kan in extreme gevallen langer zijn en wanneer het kind sneller tot 
rust komt kan dit korter zijn.   

Doordat de kinderen nog niet altijd weten om te gaan met de emoties die zij voelen kan dit leiden tot externaliserend 
gedrag. Daarom is het van belang dat de kinderen op de groep ook leren omgaan en het herkennen van de 
emoties. Zo wordt het benoemen van de emoties als methode ingezet om het gevoel wat de kinderen hebben te 
verwoorden, bijvoorbeeld: “ik zie dat jij boos bent”. Ook werken de jeugdzorgwerkers proactief door bijvoorbeeld 
op een rustig moment uit te leggen dat kinderen hun handen bij henzelf moeten houden, of te bespreken hoe ze 
constructief kunnen omgaan met dingen die ze niet leuk vinden. Daarnaast worden de kinderen individueel 
begeleid in het maken van een emotieboek, waarmee ze leren welke emoties er zijn en hoe zij deze kunnen 
herkennen. De kinderen leren bijvoorbeeld dat ze de boosheid die zij voelen mogen uiten door bijvoorbeeld te 
stampen. De jeugdzorgwerkers willen de kinderen leren hoe ze op een passende manier met emoties om kunnen 
gaan. Echter, wanneer een kind externaliserend gedrag vertoont en hierbij de veiligheid van de groep in gevaar 
brengt wordt er gebruik gemaakt van het halletje.  

Naast bovengenoemde preventie interventies wordt er op De Kleine Plantage gewerkt volgens de richtlijnen zoals 
beschreven in het protocol “Acting-out gedrag bij kinderen”. In dit protocol staat beschreven hoe gehandeld kan 
worden bij externaliserend gedrag, en welke stappen er gezet kunnen worden (zie bijlage 10, Protocol “Acting-out 
gedrag bij kinderen”). In de praktijk blijkt dat deze stappen niet altijd ingezet worden bij externaliserend gedrag op 
de groep en dat ook niet altijd aan de beschreven voorwaarden wordt voldaan. Zo wordt er in het protocol 
geschreven dat het voor het kind duidelijk moet zijn hoelang het in deze ruimte moet blijven zitten (gebruik maken 
van een wekker/time-timer/duidelijke opdracht), echter wordt dit niet gedaan maar wordt er met het kind 
afgesproken dat wanneer hij/zij rustig is er met hen gepraat kan worden. Uit het vooronderzoek blijkt dat de 
jeugdzorgwerkers vrijwel dagelijks het halletje inzetten en dit zowel uit routine als uit handelingsverlegenheid doen. 
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Met routine wordt in dit kader bedoeld dat het kind in het halletje wordt geplaatst wanneer er ook andere 
mogelijkheden zijn die de jeugdzorgwerker kan nemen, de jeugdzorgwerker grijpt naar het halletje als 
handelingsmogelijkheid vanuit automatisme. De jeugdzorgwerkers geven aan dat dit tegen hun gevoel ingaat, 
wetende dat deze handeling niet bevorderend is voor de ontwikkeling van het kind. Dit betekent dat de 
jeugdzorgwerkers grijpen naar het halletje als methode om externaliserend gedrag te beheersen, in plaats van dat 
het een interventie is waarmee de ontwikkeling of groei van het kind ondersteund wordt. Ze zouden graag zien dat 
er gekeken wordt naar de inzet en het gebruik van het halletje, en hoe de jeugdzorgwerkers in het vervolg de 
handelingsmogelijkheden kunnen afwegen en hierbij ten alle tijden passend handelen in het belang van het kind 
en de groep. Er zitten bij de jeugdzorgwerker vragen die de reflectieve component van het werk betreffen, zo willen 
ze het automatische handelen omzetten in bewust handelen. Berger en Kleine (2013) schrijven dat de professional 
zich d.m.v. reflectie bewust kan worden van de impliciete praktijk, waarbij continu de vraag wordt gesteld waarom 
doe ik wat ik doe, leid mijn handeling tot het gewenste doel en/of zijn er mogelijk effectievere manieren om dat 
doel te realiseren?  Als het praktijkvraagstuk vanuit een zorgethisch perspectief wordt bekeken, gaat om vragen 
zoals: wat is nou eigenlijk goede zorg? En hoe kunnen de jeugdzorgwerkers voor elk kind, elke keer weer opnieuw 
goede zorg bieden rondom de situaties waarin de kinderen externaliserend gedrag laten zien? De 
jeugdzorgwerkers voelen zich dus onmachtig en handelingsverlegen als het gaat om wat ‘goede zorg’ is voor het 
kind dat op dat moment externaliserend gedrag laat zien op de groep.  

1.2. BETROKKEN PARTIJEN  

De Kleine Plantage biedt dagbehandeling en observatie (diagnostiek) aan kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 
7 jaar. Bij de observatie (diagnostiek) worden kinderen aangemeld bij wie er snel duidelijkheid moet komen over 
de ontwikkeling, het gedrag, de mogelijkheden en een bijpassende aanpak (Enver, 2018). Bij de dagbehandeling 
komen kinderen gedurende 9 maanden op de groep. Op de groep wordt gekeken naar hun leerdoelen en wordt 
daaraan gewerkt met behulp van het dagprogramma. Het dagprogramma bevat vaste activiteiten die elke dag 
terugkomen, maar er zijn ook keuzemogelijkheden voor elk kind. Naast behandeling wordt bij kinderen vanaf 3,5 
jaar ook gekeken naar het stukje ‘onderwijs’ door de leerkracht die aanwezig is op de groepen. Zo wordt een 
passend schooladvies gegeven voor een vervolgplek in het onderwijs (Enver, 2018). Het doeleinde van de 
dagbehandeling is om de vaardigheden die de kinderen al beschikken te observeren en de kinderen te stimuleren 
tot verdere ontwikkeling. Op de dagbehandelingslocatie wordt gewerkt vanuit drie kernwaarden die een leidraad 
vormen voor het denken en handelen: vertrouwen, verbinden en versterken (Enver, 2018). 

Dit onderzoek richt zich op de jeugdzorgwerker op de dagbehandelingsgroep Tweety. Op deze groep zitten 
kinderen (3 tot en met 6 jaar) die kampen met een ontwikkelingsachterstand in combinatie met gedragsproblemen 
en/of spraak-/taalproblematiek. Deze kinderen laten vaak externaliserend gedrag zien, waarbij agressie en 
driftbuien voorkomen. Het team bestaat uit vier jeugdzorgwerkers, één leerkracht en één stagiaire. In het 
onderzoek wordt ook de leerkracht meegenomen als jeugdzorgwerker omdat zij dezelfde pedagogische taken 
uitvoert als de jeugdzorgwerkers en ook handelt vanuit dezelfde methodes en werkwijzen.  

1.3. ANALYSE PRAKTIJKVRAAGSTUK  

DEFINITIE EN ACHTERGRONDEN EXTERNALISEREND GEDRAG 

Bij de Tweety ‘s zitten kinderen met een ontwikkelingsachterstand in combinatie met gedragsproblemen. Wanneer 
een kind gedrag vertoont dat in het bijzonder zijn omgeving hindert of zichzelf hindert, wordt volgens het 
Nederlands jeugdinstituut (z.d.) gesproken over een gedragsprobleem. Over het algemeen kan het gedrag van 
een kind op zichzelf niet als abnormaal worden beschouwd. Wanneer kinderen dit gedrag echter te vaak of te sterk 
vertonen, kan er sprake zijn van een gedragsprobleem (Nederlands Jeugdinstituut, z.d.). Daarnaast is het 
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belangrijk om het gedrag wat men opvallend vindt af te wegen tegen gedrag dat wellicht past bij de 
ontwikkelingsleeftijd. Zo kunnen alle jonge kinderen weleens agressief gedrag vertonen, en hoeft dat niet meteen 
te betekenen dat het kind gedragsproblemen heeft aldus het Nederlands jeugdinstituut (z.d).  

Gedragsproblemen kunnen zowel internaliserend als externaliserend zijn. In dit onderzoek staat externaliserend 
gedrag centraal, hetgeen door Hassink-Frank, Oud en Beeres (2015) omschreven wordt als “naar buiten gericht”. 
Dit gedrag wordt gekenmerkt door druk, dwars of agressief gedrag, driftbuien, pesten en slecht luisteren. 
Vijandigheid en/of ongehoorzaamheid kunnen volgens Rothbaum en Weisz (1994) een uiting zijn van 
externaliserend gedrag. Algemene voorspellers voor de ontwikkeling van externaliserend gedrag zijn: problemen 
bij de geboorte vanwege neurologische afwijkingen die hierbij kunnen ontstaan (Moffitt, 1993), sociaal 
demografische risicofactoren (zoals een laag sociaaleconomische status) en omgevingsrisicofactoren (zoals 
blootstelling aan negatieve gezinscontext) (Fanti & Henrich, 2010; Miller-Lewis et al., 2006; Leve, Kim & Pears, 
2005).  

URGENTIE  

De jeugdzorgwerkers geven aan dat het inzetten van het halletje tegen hen gevoel ingaat wanneer zij handelen 
vanuit routine en handelingsverlegenheid. Met routine wordt bedoeld dat het kind in het halletje wordt geplaatst 
wanneer er ook andere mogelijkheden zijn die de jeugdzorgwerker kan nemen, de jeugdzorgwerker grijpt naar het 
halletje als handelingsmogelijkheid vanuit automatisme. Het gaat tegen hun gevoel in omdat zij ervaren dat het 
voor de kinderen soms een trigger kan zijn tot verergering van het gedrag dat zij al lieten zien. Ook weten de 
jeugdzorgwerkers dat het in veel gevallen niet bevorderend is voor de ontwikkeling van het kind wanneer hij/zij in 
het halletje geplaatst wordt.  

De literatuur beschrijft ook belemmeringen van het gebruik van het halletje aan. Het inperken van de vrijheid van 
het kind – zoals bij het gebruik van het halletje gebeurt – kent vele negatieve gevolgen en raakt de rechten van 
kinderen. Op mentaal gebied kunnen bijvoorbeeld gevoelens van schaamte, minderwaardigheid, identiteitsverlies, 
angst, agressie, verwardheid, afhankelijkheid en depressie ontstaan. Maar ook kan het gevoelens van 
gevangenschap en beperking van autonomie teweegbrengen (Burton, German, Rovner, Brant & Clark, 1992). 
Lector Peer van der Helm (2018) geeft aan dat kinderen als gevolg van isolatie te maken kunnen krijgen met 
nachtmerries, slapeloosheid en angstaanvallen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van klachten die kunnen 
ontstaan bij een kinderen bij wie een en vrijheid beperkende maatregel wordt ingezet.  Om die reden mag deze 
maatregel alleen worden toegepast in geval van nood. Dit komt overeen met wat beschreven staat in het protocol 
over acting-out gedrag bij kinderen vanuit de Kleine plantage, namelijk dat het gebruik van het halletje alleen 
ingezet mag worden als uiterste maatregel.   

Ook op internationaal niveau zijn er wettelijke afspraken gemaakt over het inperken van vrijheid van kinderen. In 
het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989) staat in artikel 37 het volgende 
geschreven: “de vrijheid van een kind mag alleen beperkt worden met een rechtelijke maatregel. En het mag alleen 
als uiterste maatregel worden gehandhaafd dit zou kunnen zijn vanuit zelfbescherming, of bescherming van 
anderen.” In artikel 3 ‘het belang van het kind’ beschrijft het IVRK dat bij alle maatregelen betreffende kinderen – 
ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door 
rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen – vormen de belangen van het kind de 
eerste overweging.  

In de praktijk wordt het halletje ook gebruikt wanneer dit volgens de wetten en regelgeving niet noodzakelijk is. Dit 
kan dus volgens de theorie schadelijk zijn. Omdat de doelgroep al kwetsbaar is zou het goed zijn als de 
jeugdzorgwerkers handelen in het belang van het kind en het einddoel van de behandeling.  

Deze rechten bestaan ter bescherming van kinderen en dienen dus ook gewaarborgd te worden. 
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PROFESSIONELE ONMACHT   

Bovenstaand werd al aangegeven dat de jeugdzorgwerkers liever geen gebruik maken van het halletje. Ook de 
literatuur en wetgeving geeft aan dat dit niet bevorderend is voor de ontwikkeling van de kinderen. Hier wordt 
beschreven wanneer de jeugdzorgwerkers professionele onmacht ervaren en hoe dat leidt tot de keuzes die ze 
nu maken.  

Binnen het werkveld ervaren de jeugdzorgwerkers rondom het thema agressie hantering professionele onmacht. 
Dit ervaren zij rondom de vraag hoe het beste gereageerd kan worden op situaties waarin kinderen externaliserend 
gedrag vertonen. De jeugdzorgwerkers hebben de verantwoordelijkheid om de veiligheid te bewaren binnen de 
groep. De kinderen moeten veilig zijn maar ook de jeugdzorgwerker zelf moet een veilige werkomgeving hebben. 
Echter is dit niet altijd te waarborgen. Wanneer een kind externaliserend gedrag laat zien en een gevaar vormt 
voor zichzelf, de andere kinderen en/of de jeugdzorgwerker wordt dit kind in het halletje geplaatst, conform het 
Enver protocol “Kinderen en acting-out gedrag (z.d.)”. Echter wordt het halletje soms ook ingezet voor situaties 
waarbij de jeugdzorgwerkers niet meer weten hoe te handelen, dan wordt het halletje ingezet als maatregel vanuit 
automatisme. De jeugdzorgwerkers geven zelf aan dat dit handelen is vanuit routine en op die momenten niet altijd 
voldoende scherp het doel van de behandeling en het belang van het kind voor ogen houden. De jeugdzorgwerkers 
weten dat dit dan niet de juiste maatregel is, d.w.z. dat zij niet het ‘goede doen’, omdat de kinderen door het halletje 
soms meer overstuur raken dan dat hij of zij in eerste instantie waren. Wanneer dat gebeurt is de interventie 
(plaatsing in het halletje) niet effectief bij het aanleren van emotieregulering, en mogelijk kunnen de kinderen 
hierdoor juist schade bij oplopen. Bij het kiezen uit verschillende handelingsopties staan er een aantal waarden 
tegenover elkaar (o.a. vrijheid versus veiligheid, gelijkheid versus autoriteit en autonomie versus deskundigheid). 
Hierdoor kan er een dilemma of handelingsverlegenheid ontstaan. 

Jeugdzorgwerkers hebben meerdere verantwoordelijkheden waarvan de veiligheid bewaren één is (Van de Velde, 
2018). Regels en sancties in de (semi-)residentiële instellingen hebben volgens Jongepier (2011) vaak een functie 
op het gebied van beheersing en controle. Het halletje kan gezien worden als een middel om het agressieve 
gedrag van kinderen te beheersen. Van der Helm, Boekee, Stams en van der Laan (2012) schrijven hierover dat 
de jeugdzorgwerkers meerdere kinderen hebben voor wiens opvoeding en veiligheid zij verantwoordelijk zijn. 
Wanneer er bij de één onrust is geeft dit ook weer onrust bij de andere kinderen op de groep, die zich vervolgens 
niet veilig voelen en op hun beurt weer probleemgedrag vertonen of angstig raken. Deze groepsdynamiek kan 
ervoor zorgen dat de jeugdzorgwerkers zich bang en onmachtig voelen. Wanneer dat het geval is kunnen de 
jeugdzorgwerkers proberen om de situatie te beheersen door consequenties te benoemen, of zelf te gaan vechten. 
In deze context betekent dat vastpakken, fixeren of opsluiten in het halletje. Dit kan een gevolg uiting zijn van 
emoties die de jeugdzorgwerkers op dat moment ervaren. Uit de praktijk blijkt dat het opsluiten van het kind kan 
zorgen voor een escalatie van de situatie. Doordat het kind zich bedreigd voelt en ingeperkt in zijn autonomie, 
begrijpt het allemaal niet meer waardoor ook het gedrag extremer kan worden. De jeugdzorgwerkers geven aan 
dat zij de kinderen willen helpen met het uiten en leren reguleren van hun emoties. Echter, in de praktijk kan het 
dus voorkomen dat zij door het halletje in te zetten juist geen ruimte bieden voor ondersteuning van het kind in de 
emotieregulatie. 

Ook botst het handelen van de jeugdzorgwerker met artikel 1 van de beroepscode van de sociaal werker: ‘De 
sociaal werker bevordert de menselijke waardigheid’. De beroepscode schrijft: “De sociaal werker respecteert, 
erkent en bevordert de menselijke waardigheid van de unieke persoon. Het beroepsmatig handelen van de sociaal 
werker is erop gericht de burger/cliënt binnen zijn sociaal-culturele context, en in wisselwerking met zijn omgeving 
tot zijn recht te laten komen” (BPSW, 2018). De botsing hierin is dat de jeugdzorgwerkers op het moment van 
handelen bij externaliserend gedrag niet de waardigheid van het kind bevordert en dat er zelfs mogelijk 
beschadiging plaatsvindt. 
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Wanneer de jeugdzorgwerkers professionele onmacht ervaren lijkt handelingsverlegenheid te ontstaan. Van der 
Meer (2010) beschrijft dat handelingsverlegenheid is dat dat de jeugdzorgwerker niet weet te handelen of niet 
handelt, dit terwijl er wel zorgen/signalen zijn over de desbetreffende situatie. Handelingsverlegenheid ontstaat uit 
onvermogen om (nog) adequaat te handelen en komt voort uit aarzelingen bij de professional zelf (Van der Meer, 
2010).  

Vanuit een zorgethisch perspectief gezien, waarbij goede zorg geven en ontvangen en de menselijke waardigheid 
centraal staat (Crikemans, 2012), roept het gebruik van het halletje de vraag op of er manieren zijn waarop de 
jeugdzorgwerkers met elkaar kunnen leren van de opgedane ervaringen door kritisch te reflecteren om in het 
vervolg de handelingsmogelijkheden bewuster af te wegen en te handelen met het eindbelang van het kind in 
gedachten.    

Hierbij past het concept finaliseren, waarbij de jeugdzorgwerker zich steeds weer afvraagt waar het in de 
betreffende situatie, in dit soort werk of deze institutie in het einde om te doen is (Leest & Baart, 2015). Leest en 
Baart (2015, p. 97) schrijven dat wanneer je de finaliteitsvraag stelt je als het ware een stapje terug doet, uit de 
waan van de dag, zodat je rustig kunt nadenken. Wat is eigenlijk de reden dat onze organisatie en dit werksoort 
bestaat? En wat betekent dit voor wat we dan hier en nu te doe en te laten hebben? Wanneer de jeugdzorgwerkers 
dus kinderen in het halletje plaatsen vanuit routine en vanuit handelingsverlegenheid draagt dit niet bij aan het 
eindbelang van de behandeling van het kind. Dit is een oplossingsrichting omdat wanneer het proces van 
finaliseren bevorderd wordt en de jeugdzorgwerkers dus meer nadenken over het doeleinde van de organisatie en 
de behandeling van het kind, de jeugdzorgwerkers in het vervolg bewuster de handelingsmogelijkheden kunnen 
afwegen met daarbij in gedachten wat in deze situatie en voor dit kind “goede zorg” is.   

INSTITUATIONELE RANDVOORWAARDEN FINALISEREN  

Leest en Baart (2015) beschrijven een aantal institutionele randvoorwaarden die kunnen leiden tot het proces van 
finaliseren. De eerste voorwaarden is dat er wordt gekeken vanuit teamkwaliteit i.p.v. individuele professionaliteit. 
Hiermee wordt bedoeld dat er een gezamenlijke gerichtheid moet ontstaan waarbij de focus ligt op het bieden van goede 
zorg voor de kinderen. De tweede randvoorwaarde is dat er vanuit het management ook de ruimte moet zijn om op 
sommige momenten regels, bureaucratie en protocollen los te laten onder de voorwaarde dat er dan iets anders is dat 
op dat moment bevorderend is voor de situatie en het eindbelang voor het kind. De laatste voorwaarden die benoemd 
wordt is dat er binnen de organisatie aansturing is die eerder ‘incrementeel’ of doormodderend is dan planmatig. Hiermee 
wordt bedoeld dat er meer naar het individu in de situatie wordt gekeken, en wat voor diegene helpt. Er wordt stapsgewijs 
alsmaar gekeken, besloten en afgewogen wat er gebeurt, dit wordt ook wel het incrementalisme genoemd (Lindblom, 
1959).  

VERSCHILLENDE VORMEN VAN REFLECTEREN  

Binnen het proces van finaliseren wordt gesproken over verschillende vormen van reflectie. Donald Schön (1983) 
beschrijft deze verschillende vormen als volgt: Bij een methodische reflectie kijken we naar of we het werk 
technisch-methodisch goed doen.  Bij een biografische reflectie wordt gekeken naar “wie is dit kind, en wat is 
zijn/haar verhaal?”. Ook is er een maatschappelijke reflectie, deze focust zich op wat het “echte leven” van het 
kind gaat vragen in een later stadium. In een moreel-ethische reflectie focus je op wat goed is van en voor het 
kind. Dan heb je een legitimerende reflectie, deze richt zich op de vraag “hoort dit nog bij mijn werk?”. En als 
laatste heb je de psychohygiënische reflectie daarbij staat de vraag “wat is goede zorg voor onszelf” centraal. 

Leest en Baart (2015) schrijven dat een levendige dynamiek tussen de verschillende vormen van reflectie van 
belang is voor het proces van finaliseren. Door een dynamiek te vinden tussen de verschillende vormen bekijk je 
de situatie vanuit meerdere perspectieven en weeg je door de diverse reflectievragen de uitkomsten af.  
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Op die manier kunnen de jeugdzorgwerkers werken op de dagbehandelingsgroep en op situaties terugkijken vanuit 
meerdere perspectieven om op die manier gepaste handelingsmogelijkheden te vinden voor het kind wat 
externaliserend gedrag laat zien.  

1.4. DOELSTELLING, HOOFDVRAAG EN DEELVRAGEN  

Het doel van het onderzoek is om een tool te ontwerpen waardoor het proces van finaliseren bevorderd wordt, 
zodat de jeugdzorgwerkers van Tweety botsende perspectieven kunnen afwegen in situaties waarin jonge 
kinderen (3 tot en met 6 jaar) externaliserend gedrag laten zien op de dagbehandelingsgroep. Onder tools wordt 
in dit onderzoek verstaan: Concrete werkvormen die ingezet kunnen worden, spelmaterialen/middelen, 
methodieken en/of interventies/benaderingen. Dit is uitgevoerd door middel van praktijkgericht ontwerponderzoek 
waarbij er op kwalitatieve manier data is verzameld, in co-creatie met jeugdzorgwerkers van Tweety. De focus ligt 
op het onderzoeken van geschikte tool(s) waarmee het proces van finaliseren in het team bevorderd en 
verduurzamend kan worden.  

HOOFDVRAAG 

Hoe kan het proces van finaliseren bij de jeugdzorgwerkers op de dagbehandelingsgroep Tweety rondom situaties 
waarin het jonge kind (3 tot en met 6 jaar) externaliserend gedrag vertoont bevorderd worden?  

DEELVRAGEN  

1. Welke werkende factoren zijn er bekend vanuit de literatuur die het proces van finaliseren kunnen bevorderen? 
2. Welke (bestaande) tools kunnen worden ingezet om het proces van finaliseren te bevorderen? 
3. Wat zijn de behoeften van de jeugdzorgwerkers met betrekking tot beoogd beroepsproduct? 
4. Aan welke randvoorwaarden en inhoudelijke vereisten moet het beoogde beroepsproduct voldoen? 
5. Hoe verloopt het proces van gezamenlijke reflectie binnen het team van Tweety en in hoeverre is het 

ontwikkelde tool hier ondersteunend in?  
6. Hoe wordt het ontwikkelde beroepsproduct ervaren bij de Tweety’s en tot welke bijstelling leidt dit?  

1.5. ONDERZOEKSAANPAK  

Dit onderzoek is een praktijkgericht ontwerponderzoek. Praktijkgericht onderzoek houdt in dat het onderzoek wordt 
uitgevoerd in de eigen beroepspraktijk en vragen kan beantwoorden die in de beroepspraktijk ontstaan. Het heeft 
tot doel de praktijk te verbeteren. Op basis van deze vragen en antwoorden ontstaat er een interventie/ontwerp. 
Dit is een uitgewerkt idee, gebruik of object, dat doelbewust in de beroepspraktijk wordt geïntroduceerd om de 
werkplek te verbeteren (van der Donk & van Lanen, 2017).  

Voor dit onderzoek is er op kwalitatieve manier data verzameld. Dit omdat er wordt gericht op ervaringen en er 
specifieke informatie nodig is van de Jeugdzorgwerkers. Kwalitatief onderzoek betekent dat je meer gedetailleerde 
informatie wilt verkrijgen van individuele deelnemers. De dataverzamelingsmethoden hebben een open karakter, 
d.w.z. dat de antwoorden niet van tevoren bepaald zijn en de jeugdzorgwerker in eigen woorden een antwoord 
formuleert (van der Donk & van Lanen, 2017). 

I.v.m de privacy is er voor ieder interview toestemming gevraagd of de interviews mogen worden opgenomen. Op 
basis van deze geluidsfragmenten zijn de interviews getranscribeerd. Transcriberen is het volledig uitwerken van 
het interview op papier (van der Donk & van Lanen, 2017). Er is voor transcriberen gekozen voor dit onderzoek 
omdat het een ethisch onderwerp betreft en er d.m.v. transcriberen de validiteit en betrouwbaarheid hoog blijft. De 
transcripten van de interviews kunnen worden opgevraagd bij de onderzoeker. I.v.m. Covid-19 hebben alle 
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interviews online plaats gevonden. Alle interviews die hebben plaats gevonden hebben gemiddeld een uur 
geduurd.  

De vergaarde data is geanalyseerd aan de hand van de thematische analyse (Verhoeven, 2018). Dit is een cyclisch 
en iteratief proces. Cyclisch houdt in dat de onderdelen steeds herhaald werden. Iteratief wil zeggen het data 
verzamelen en analyseren werden afgewisseld met elkaar. Enerzijds werd er geïnterviewd en anderzijds werd de 
opgehaalde data geanalyseerd (Verhoeven, 2018).  

Eén van de belangrijkste kenmerken van de thematische analyse is coderen. De transcripten van de interviews 
zijn allereerst open gecodeerd in het softwareprogramma ‘ATLAS-ti’. Hieruit kwam een eerste lijst met codes. 
Hierna is er axiaal gecodeerd waarbij de kleine codes uit het open coderen onder grotere thema’s zijn gehangen. 
De grotere thema’s en fragmenten zijn naast elkaar gezet in een schema om het vervolgens selectief te coderen. 
Hierbij wordt er selectief gekeken naar de antwoorden en bekeken welke antwoorden aansluiten op de deelvragen 
(Verhoeven, 2018). Deze uitkomsten worden besproken in het hoofdstuk resultaten.  

DEELVRAAG 1: WELKE SPECIFIEK WERKZAME FACTOREN ZIJN ER BEKEND VANUIT DE LITERATUUR 
DIE HET PROCES VAN FINALISEREN KUNNEN BEVORDEREN? 

Voor het beantwoorden van deze deelvraag is er in literatuur gezocht naar specifiek werkzame factoren die 
aspecten van het proces finaliseren kunnen bevorderen. Onder specifiek werkzame factoren wordt het volgende 
verstaan: elementen die werkzaam zijn voor bepaalde interventies, binnen de context van de interventiedoelen en 
de beoogde doelgroep (Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, z.d.). De kennis is opgedaan via databanken 
als: Google Scholar, Springerlink en Start.hr.nl. De volgende zoektermen en combinatie van zoektermen zijn 
gebruikt om de juiste kennis op te kunnen doen over het onderwerp: Werkzame factoren externaliserend gedrag 
finaliseren, finaliseren werkzame mechanisme, beroepsproducten finaliseren ect. De methode die is ingezet om 
de zoektermen te combineren is booleaanse operatoren, hierbij wordt gebruik gemaakt van AND, OR en NOT 
(Hanze University of Applied Science, z.d.). Ook is er gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode. De 
sneeuwbalmethode is een bekende en beproefde methode voor deskresearch. Daarbij ga je van een goede en 
relevante informatiebron de gebruikte literatuur na. Die literatuur bevat op haar beurt weer nieuwe verwijzingen en 
zo ontstaat een “sneeuwbaleffect” (Hogeschool Rotterdam, z.d.). Ook is het boek “praktijkboek presentie” van Elly 
Beurskens, Marije van der Linde en Andries Baart, het artikel “finaliseren als een sleutelbegrip in de jeugdzorg” 
van Judith Leest en Andries Baart en het boek “Om de Jeugd” van Rene Clarijs geraadpleegd.  

DEELVRAAG 2: WELKE (BESTAANDE) TOOLS KUNNEN WORDEN INGEZET OM HET PROCES VAN 
FINALISEREN TE BEVORDEREN? 

Om te kijken of er beschikbare tools zijn die ingezet kunnen worden om het finaliseringsproces te bevorderen is 
een expert bevraagt die kennis en kunde heeft op het gebied van het vergroten van het ethisch reflecteren 
vermogen van praktijkprofessionals. Hiervoor is Corstin Dieterich, docentonderzoeker bij de opleiding Social Work 
en het kenniscentrum Social Work, geïnterviewd d.m.v. een semigestructureerd interview. De volgende thema’s 
zijn tijdens het interview besproken: complexiteit van het praktijkvraagstuk, ethische reflectie waaronder moreel 
beraad en finaliseren. Ook is er een mogelijkheid geweest tot het observeren van een moreel beraad sessie met 
de stagiaires van dit jaar van De kleine Plantage. De bijeenkomst is semigestructureerd geobserveerd, ik heb na 
het interview met Corstin een kijkkader gemaakt waarbij ik op de volgende thema’s is gelet: de rol van Corstin 
binnen het moreel beraad, de interactie tussen de deelnemers, welke type vragen er worden gesteld/welke 
werkwijze er wordt ingezet en hoe Corstin gerichte vragen stelt om bij het ‘hittepunt” (de kern) van het moreel 
beraad te komen. Als laatste ben ik ook opzoek gegaan in de literatuur naar tools die het proces van finaliseren 
kunnen bevorderen. De kennis is opgedaan via: De Nederlandse vereniging voor maatschappelijk werkers en het 
boek “in gesprek blijven over goede zorg” van Hans van Dartel en Bert Molewijk. De volgende zoektermen en 
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combinatie van zoektermen zijn gebruikt om de juiste kennis op te doen over het onderwerp: tools finaliseren, 
finaliseren methodieken, beroepsproducten finaliseren, finaliseren interventies ect. De methode die ingezet wordt 
om de zoektermen te combineren is booleaanse operatoren (Hanze University of Applied Science, z.d.). Ook wordt 
er gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode (Hogeschool Rotterdam, z.d.). 

DEELVRAAG 3: WAT ZIJN DE BEHOEFTEN VAN DE JEUGDZORGWERKER MET BETREKKING TOT HET 
BEOOGD BEROEPSPRODUCT? 

Bij deze deelvraag heb ik mij voornamelijk gericht op de jeugdzorgwerker. Voor hen heb ik onderzocht hoe ik een 
(bestaande) tool (op maat) kan maken, aansluitend bij de specifieke context, doelgroep met daarbij de behoeften 
van de jeugdzorgwerkers meegenomen. Zij staan op de groep en zij moeten alle werkzaamheden en complexe 
praktijksituaties dagelijks uitvoeren. Maar bij het proces van finaliseren is een van de institutionele voorwaarden 
(Leest & Baart, 2015) dat er breder wordt gekeken dan de direct betrokkenen (de jeugdzorgwerkers). Om die reden 
heb ik de gedragswetenschapper van de groep betrokken omdat zij ook een actor is die invloed heeft op het 
proces. Door de verschillende lagen te betrekken bij het finaliseringsproces wilde ik bereiken dat er in de groep 
maar ook rondom de groep de ruimte ontstaat meer vanuit het normatieve perspectief te kijken/werken. Om 
erachter te komen wat de behoeftes waren van de jeugdzorgwerkers en de gedragswetenschapper heb ik met 
hen een semigestructureerd interview afgenomen. Ik heb ervoor gekozen om dit individueel met hen te bespreken 
zodat ik van eenieder de behoeften kan meenemen in het beroepsproduct. Wanneer ik dit in groepsverband zou 
doen, zou het kunnen zijn dat je alleen de behoeften van de overstemmende respondenten hoort en niet van de 
rest, dit zou afdoen aan de externe validiteit (van der Zee, 2017). Tijdens de semigestructureerde interviews zijn 
de volgende topics aanbod gekomen: alternatieve vorm voor het inzetten van het halletje, groepsreflectie in de 
huidige situatie, behoeften van de jeugdzorgwerker en de definitie van goede zorg. Rekening houdend met de 
ecologische validiteit, waarbij de vraag centraal staat in hoeverre de conclusies uit het onderzoek generaliseerbaar 
zijn naar andere alledaagse situaties (van der Zee, 2017), heb ik de respondenten gevraagd om de interviews te 
plannen op hun thuiswerkdag. Door de jeugdzorgwerkers te bevragen buiten de werkomgeving wordt de kans 
kleiner dat ik sociaal wenselijke antwoorden krijg doordat de respondent niet beïnvloed wordt door langslopende 
collega’s en/of de rol als professional aanneemt die ze op dat moment op de werkvloer hebben (van der Zee, 
2017). Bij één respondent is dit niet gelukt, ik heb haar daarom gevraagd in een lokaal plaats te nemen waar geen 
collega’s langs lopen om de betrouwbaarheid en validiteit hoog zo hoog mogelijk te houden. 

DEELVRAAG 4: AAN WELKE RANDVOORWAARDEN EN INHOUDELIJKE VEREISTEN MOET HET 
BEOOGDE BEROEPSPRODUCT VOLDOEN? 

De antwoorden op deelvraag 1 (werkzame factoren), deelvraag 2 (bekende tools) en 3 (behoeften van de 
jeugdzorgwerker) zijn samengekomen in deze deelvraag en leiden tot de ontwerpeisen waaraan voldaan moest 
worden om het beroepsproduct te ontwikkelen. Hierbij is de ervaringskennis, de praktijkkennis en de theoretische 
kennis geraadpleegd. In het onderzoek wordt met ontwerpeisen richtlijnen bedoeld die de eisen concretiseren 
waaraan het uiteindelijke ontwerp aan moet voldoen (van der Donk & Van Lanen, 2017). De ontwerpeisen zijn 
ondergebracht in drie categorieën, namelijk: kenmerken van de doelgroep, organisatorische kenmerken en 
inhoudelijke kenmerken. Door de ontwerpeisen te categoriseren voorkom ik dat er aspecten van het 
praktijkprobleem en de oplossing ervan over het hoofd worden gezien (Van der donk & Van Lanen, 2017). De 
ontwerpeisen zijn zo concreet en eenduidig mogelijk beschreven. Ook is er beschreven vanuit welke data deze 
ontwerpeis is geformuleerd zodat er een overzichtelijke lijn blijft in het onderzoek.  

 

 



 16 

DEELVRAAG 5: HOE VERLOOPT HET PROCES VAN GEZAMENLIJKE REFLECTIE BINNEN HET TEAM VAN 
TWEETY EN IN HOEVERRE IS HET ONTWIKKELDE TOOL HIER ONDERSTEUNEND IN? 

Op basis van de uitkomsten van deelvraag 1, 2, 3, en 4 is een eerste ontwerp gemaakt van twee tools die bij deze 
deelvraag worden uitgetest. In het testmoment hebben de jeugdzorgwerkers gereflecteerd op concrete casuïstiek 
a.d.h.v. het ontwikkelde spel. Tijdens het testmoment is er geobserveerd en gekeken of het spel ondersteunend 
is in het bevorderen van aspecten van finaliseren. Met aspecten wordt gedoeld op de verschillende vormen van 
reflectie en de levendige dynamiek daartussen die juist zo van belang is bij finaliseren (Leest & Baart, 2015). Er is 
dus aan de hand van een focus groep gekeken wat er gebeurt als ik deze tool ingezet wordt om die reflectie te 
verdiepen en te verrijken. Met verdieping en verrijking worden de eerder beschreven reflectievormen bedoeld, 
namelijk methodische reflectie, biografische reflectie, maatschappelijke reflectie, moreel-ethische reflectie, 
legitimerende reflectie en psychohygiënische reflectie. De focusgroep bestond uit drie jeugdzorgwerkers. Het 1e 
testmoment is geobserveerd, er is daarbij gelet op:  welk gesprek er op gang komt door het spel/de poster, of de 
jeugdzorgwerkers tot de kern van de situatie kwamen, het non-verbale en verbale gedrag van de 
jeugdzorgwerkers, hoe de zes reflectievormen naar voren kwamen en of daar een levendige dynamiek tussen 
heerste, of er wordt gekeken naar het doeleinde van de behandeling, hoe de achterliggende normen waarden 
worden geëxpliciteerd en of het perspectief van de zorgontvanger centraal staat in het gesprek. Ik heb dus gekeken 
hoe het eerste ontwerp van die tools in de praktijk uitpakt doormiddel van een casuïstiekbijeenkomst waarin de 
tools zijn ingezet. Ik ben geen deelnemer geweest aan de bijeenkomst, ik heb alleen geobserveerd. Ik heb 
geobserveerd aan de hand van een observatieschema waarbij ik dus bewust heb gekozen om te letten op o.a. de 
verschillende vormen van reflectie en de dynamiek hiertussen. Dit is een semigestructureerde vorm van 
observeren (van der Donk & van Lanen, 2017). Het observatieschema dat wordt ontwikkeld wordt afgeleid van de 
uitkomsten van de eerste vier deelvragen en de volgende documenten: de praktisch wijze professional van 
stichting zorg+welzijn, het goed van jongeren: finaliseren als sleutelbegrip in de jeugdzorg van Judith Leest en het 
boek praktijkboek presentie van Elly Beurskens, Marije van der Linde en Andries Baart. Ik heb ervoor gekozen om 
het gesprek niet op te nemen om de openheid in het gesprek te bewaren en de privacy van de deelnemers te 
waarborgen. Wanneer het gesprek opgenomen zou worden kan het zorgen voor sociaal wenselijke antwoorden 
(van der Zee, 2017).  

DEELVRAAG 6: HOE WORDT HET ONTWIKKELDE BEROEPSPRODUCT ERVAREN BIJ DE TWEETY’S EN 
TOT WELKE BIJSTELLING LEIDT DIT?  

Bij deelvraag 5 zijn de ontwikkelde beroepsproducten getest. Vervolgens zijn de jeugdzorgwerkers die aanwezig 
waren bij het testmoment bevraagd over hun ervaringen en bevindingen door middel van feedbackformulieren met 
open vragen. Ik heb hierin een pragmatische keuze moeten maken i.v.m. de tijd die ik nog had voor het onderzoek.  
In het feedbackformulier is wel de mogelijkheid gegeven om aanvullende thema’s te bespreken die niet worden 
aangekaart op het feedbackformulier. Verder is gevraagd naar de vormgeving, inhoud, implementatie, 
verbeterpunten, eventuele missende aspecten en of het voldeed aan de wensen/verwachtingen.  Aan de hand van 
de uitkomsten van feedbackformulieren zijn de beroepsproducten aangepast.   

1.6. LEESWIJZER  

In het bachelorproefverslag zullen allereerst de resultaten aan bod komen. De resultaten zullen per deelvraag 
beschreven worden. In de conclusie zullen de resultaten samengevat worden en wordt er tevens een antwoord 
gegeven worden op de hoofdvraag die tijdens het onderzoek centraal staat. Aansluitend wordt er een aanbeveling 
gegeven aan de praktijk in de vorm van een aantal beroepsproducten. Ten slotte wordt er kritisch gereflecteerd op 
het onderzoek en zullen er punten ter discussie gesteld worden. Het bachelorproefverslag zal afgesloten worden 
met een literatuurlijst en bijlagen die ondersteunend zijn bij het lezen van het verslag.  
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HOOFDSTUK 2. RESULTATEN  

2.1 DEELVRAAG 1: WELKE SPECIFIEK WERKZAME FACTOREN ZIJN ER BEKEND VANUIT DE 
LITERATUUR DIE HET PROCES VAN FINALISEREN KUNNEN BEVORDEREN? 

Om deelvraag 1 te beantwoorden is er een literatuuronderzoek aanbod gekomen waarbij gezocht is naar specifiek 
werkzame factoren die aspecten van het proces finaliseren kunnen bevorderen. Door hier onderzoek naar te doen 
wordt duidelijk welke factoren meegenomen kunnen worden in het beoogd beroepsproduct. Onder specifiek 
werkzame factoren wordt het volgende verstaan: elementen die werkzaam zijn voor bepaalde interventies, binnen 
de context van de interventiedoelen en de beoogde doelgroep (Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, z.d.). 
Deze theoretische verkenning is gevonden met trefwoorden als: werkzame factoren externaliserend gedrag 
finaliseren, finaliseren werkzame mechanisme, beroepsproducten finaliseren ect. 

In het Praktijkboek voor Presentie (Baart, Beurskens & van der Linde, 2019) staat geschreven dat er binnen de 
organisatie en binnen het team voortdurend het gesprek moet worden gevoerd over vragen als: wat is het 
doeleinde van de organisatie en/of van de behandeling, en hoe komen we daar? En hoe verhoudt zich dat tot wat 
we nu feitelijk aan het doen zijn? Dit wordt ook wel een discursief proces genoemd. Wanneer wij deze vragen aan 
onszelf als professional stellen zijn wij als het ware aan het finaliseren. Een andere specifiek werkzame factor die 
benoemd wordt is het weten vanuit welke waarden er gehandeld wordt, en het centraal stellen van het perspectief 
van de zorgontvanger. Kijkend naar dit onderzoek betekent dat, dat de jeugdzorgwerkers meer kijken vanuit het 
perspectief van het kind. 

Baart, Beurskens en van der Linde (2019) schrijven ook dat een specifiek werkzame factor voor het proces van 
finaliseren is om op zoek te gaan naar het contrapunt. Het contrapunt is juist hetgeen wat je niet gaat doen als 
professional. Je gaat als professional opzoek naar de finaliteit (doeleinde) van de organisatie, wanneer deze 
duidelijk wordt, kan er worden gekeken naar de contrapunten van de finaliteit om te verduidelijken waar een 
institutie, organisatie of werksoort zich niet mee bezig dient te houden. 

René Clarijs (2015) schrijft in het boek “Om de Jeugd” dat wanneer een team samenkomt om van elkaar te leren 
(bijvoorbeeld intervisie, of een casuïstiekbespreking) het van belang is om de achterliggende waarden en normen 
ter discussie te stellen en impliciete vooronderstellingen te expliciteren door een open dialoog met elkaar aan te 
gaan en goede feedback aan elkaar te verschaffen. Ook hierbij staan de volgende vragen centraal: waarom doen 
we dit zo? Wat willen we ermee bereiken? Als dit ons gezamenlijk doel is zouden we dan niet meer dit en minder 
dat moeten doen? Wierdsma en Swieringa (2002) schrijven dat wanneer deze vaardigheden worden geoefend 
binnen een team, dit team tot een collectief denken kan komen en hierdoor het gezamenlijk werken/handelen 
groter wordt dan het individuele. Dit komt overeen met wat Leest en Baart (2015) schrijven over specifiek 
werkzame factoren om het proces van finaliseren te bevorderen. Zij schrijven dat het van belang is om als 
professional constant in een “zoekende stand” te staan, hiermee wordt bedoeld dat professionals continu opzoek 
blijven gaan naar hoe zij de juiste zorg kunnen bieden, en hierbij met een open en niet-oordelende manier elkaar 
een dialoog aan te gaan. Tijdens de dialoog moeten de professionals elkaar behoeden om te snel te concluderen 
wat er met iemand aan de hand is, door die manier van kijken levert het diverse informatie en verschillende 
invalshoeken en benaderingen op. 

Vanuit verschillende onderzoeken is gebleken dat er diverse werkzame factoren bestaan die bepaalde aspecten 
van het proces van finaliseren kunnen bevorderen. Zo wordt er voornamelijk benoemd dat het gezamenlijk 
bespreken van complexe casuïstieken en de daarbij achterliggende normen en waarden te expliciteren belangrijk 
is om bij te dragen aan het proces van finaliseren. Maar ook het centraal stellen van het cliëntperspectief en 
kernvragen stellen over wat het doeleinde van de behandeling is zijn werkzame factoren om het proces van 
finaliseren te bevorderen. 
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2.2 DEELVRAAG 2: WELKE (BESTAANDE) TOOLS KUNNEN WORDEN INGEZET OM HET PROCES 
VAN FINALISEREN TE BEVORDEREN? 

Door onderzoek te doen naar (bestaande) tools die ingezet kunnen worden om het proces van finaliseren te 
bevorderen wordt er gekeken naar methodes/werkwijzen/interventies die meer beeld en vorm kunnen geven aan 
het beoogd beroepsproduct. Om deelvraag 2 te beantwoorden is er gezocht in de literatuur en heeft er een 
interview plaats gevonden met Corstin Dieterich (ethicus) waarin de volgende thema’s zijn besproken: complexiteit 
van het praktijkvraagstuk, ethische reflectie waaronder moreel beraad en finaliseren. Vanuit het interview heeft 
een observatiemoment plaats gevonden. 

Corstin Dieterich doet momenteel onderzoek naar de wijze waarop professionals hun ethisch reflecterend 
vermogen kunnen vergroten. Het doel daarvan is dat zij elkaar kunnen helpen leren om te gaan met de vele 
ethische vraagstukken die zij dagelijks tegenkomen (Hogeschool Rotterdam, 2019). Dit is passend bij het 
onderzoek omdat er onderzocht wordt hoe het proces van finaliseren bevorderd kan worden omtrent situaties 
waarin de kinderen externaliserend gedrag laten zien en dit leidt tot de ethische vraagstukken waar het team van 
Tweety tegenaan loopt. 

RESULTAAT INTERVIEW  

Tijdens het interview kwam naar voren dat moreel beraad een container begrip is waarbij een team gezamenlijk 
een casuïstiek gaat onderzoeken en uitpluizen waar een ethisch vraagstuk centraal staat. Er zijn veel verschillende 
vormen van moreel beraad, Dieterich geeft aan dat de zorg-ethische methode passend is voor bij het 
praktijkvraagstuk.  

“Je hebt natuurlijk die dilemmamethode maar je hebt bijvoorbeeld ook de zorg-ethische methode. En dan staat de 
vraag veel meer centraal wie is waar verantwoordelijk voor? Wat denk ik voor dit thema wel een goede zou zijn”. 
(Dieterich, persoonlijke communicatie, 2021)  

Bij de zorg-ethische methode onderzoekt het team gezamenlijk, welk gevoel zij hebben bij de complexe 
praktijksituatie, waarom zij dit gevoel hebben, hoe zij het gevoel dat zij hebben verwoorden, welke normen en 
waarden er een rol spelen in de situatie en hoe zij deze normen en waarden definiëren.  

“En wat is doel? Dus welke vraag hebben we en wat willen we daar dan mee doen, met het antwoord. Dus het 
doel kan bijvoorbeeld zijn wij willen duidelijk voor onszelf krijgen, we hebben allemaal het gevoel dat het niet goed 
is maar we kunnen niet zo goed verwoorden waarom het niet goed is, waar zit hem dat nou in?”.  
(Dieterich, persoonlijke communicatie, 2021) 

Corstin draagt ook een aantal andere ideeën aan die ingezet kunnen worden om het proces van finaliseren te 
bevorderen. Zo geeft hij bijvoorbeeld aan dat je ook moreel beraad light methodes hebt waarbij je een aantal korte 
stappen doorloopt als team. Ook een vergadering binnen het team waarin iemand een casus inbrengt en je met 
elkaar daarover in gesprek gaat om elkaar bewuster te maken over hoe iedereen in bepaalde casussen staat en 
welk gevoel die collega daarin meedraagt is een stukje bevordering in het proces van finaliseren.  

“Er zijn ook andere reflectievormen die je gewoon, zeg maar, in je dagelijkse werk kunt doen. Je kan natuurlijk 
gewoon een aantal vragen bijvoorbeeld regelmatig stellen. Maar het gaat er echt om, je kunt ook bijvoorbeeld 
zorgen elke vergadering hebben we bijvoorbeeld een, komt één iemand met een ethische vraag”.  
(Dieterich, persoonlijke communicatie, 2021) 

Een laatste optie die Corstin aandraagt is een ethische reflectiemethode waarbij je de verschillende vormen van 
reflectie, die binnen het proces van finaliseren centraal staat, als leidraad neemt. Waarbij het team dus de 
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verschillende vormen van reflectie en een levendige dynamiek daartussen waarborgt. Wel is het hierbij ook van 
belang dat het doel van de reflectie duidelijk is.  

RESULTAAT OBSERVATIE  

Tijdens het interview is er een overeenstemming gekomen over het observeren van een moreel beraad.  

Zoals ook uit het interview is gebleken is het benoemen van de normen en waarden van de deelnemers van het 
moreel beraad belangrijk. Waar komen deze normen en waarden vandaan en wat betekenen deze normen en 
waarden voor iedereen individueel. Corstin geeft tijdens het moreel beraad aan dat hier vaak de kern ligt van waar 
het gevoel van de participanten vandaan komt (Dieterich, persoonlijke communicatie, 2021).  

Het doel van het moreel beraad moet ook duidelijk zijn voor alle deelnemers zo kunnen ze gericht te werk gaan 
en gezamenlijk kijken hoe ze dit doel kunnen bereiken. Een ander belangrijk aspect ven een moreel beraad is dat 
je de praktijksituatie bellicht vanuit verschillende kaders zoals het IVRK, de beroepscode voor sociaal werkers etc.  

RESULTAAT LITERATUURONDERZOEK 

Vanuit de literatuur komt naar voren dat professionals zichzelf en het team voortdurend kritische vragen moet 
stellen, zoals: “Ik denk wel dat dit de juiste manier was om deze cliënt zo te benaderen, maar wat dat wel zo? En 
hoe denkt mijn collega hierover? Was er bijvoorbeeld niet een andere manier die ik kon inzetten?”. Kritische 
reflectie is essentieel voor de ontwikkeling voor beroepsmoraal en -ethiek (Nederlandse Vereniging van 
Maatschappelijk Werkers, 2013). Zo schrijft de Nederlandse vereniging van maatschappelijk werkers (2013) dat 
de professionals zich kunnen bekwamen in het ethisch reflecteren door scholing maar ook door overleg/discussie 
met collega’s. Zo leren de professionals van elkaar en gaan zij gezamenlijk opzoek naar de praktische wijsheid. 

In de literatuur is ook veel te vinden over moreel beraad. Zo schrijven van Dartel en Molewijk (2014) Dat een 
moreel beraad een interessante manier is om ethiek in zorgorganisaties vorm te geven. Ze schrijven dat:  

“Op zijn best biedt het moreel beraad niet alleen hulp bij het omgaan met ethische puzzels, maar inspireert het 
ook, laat het mensen op een andere manier naar zichzelf, hun werk en hun collega’s kijken en levert een bijdrage 
aan de vorming van ethische competenties en een ethische cultuur”. (Van Dartel & Molewijk, 2014, p.77) 

Uit het interview met Corstin, het observatiemoment en vanuit de literatuur is gebleken dat er geen eenduidig 
antwoord bestaat voor dit complexe vraagstuk en dat er vanuit verschillende methoden/werkwijzen/interventies 
gekeken zal moeten worden welke factoren vanuit daar worden meegenomen om een op maat gemaakte tool te 
creëren voor de jeugdzorgwerkers op de dagbehandelingsgroep Tweety.   

2.3 DEELVRAAG 3: WAT ZIJN DE BEHOEFTEN VAN DE JEUGDZORGWERKER MET BETREKKING 
TOT HET BEOOGD BEROEPSPRODUCT? 

Om deelvraag 3 te beantwoorden hebben er semigestructureerde interviews plaats gevonden met drie 
jeugdzorgwerkers en de gedragswetenschapper van de dagbehandelingsgroep Tweety. Tijdens het interview zijn 
de volgende topics besproken: groepsreflectie in de huidige situatie, behoeften van de jeugdzorgwerker met 
betrekking tot het beoogd beroepsproduct, de verschillende vormen van reflectie en de definitie van “goede zorg” 
voor de jeugdzorgwerker. Het is relevant om de behoeften van de jeugdzorgwerker mee te nemen omdat het 
beoogd beroepsproduct wordt ontwikkelt/op maat wordt gemaakt voor de jeugdzorgwerker. Door de behoefte van 
de jeugdzorgwerker te waarborgen wordt het product implementeerbaar in de praktijk.  
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In de gesprekken met de jeugdzorgwerkers en gedragswetenschapper kwam naar voren dat er in de huidige 
situatie weinig ruimte is om gezamenlijk als team te reflecteren op de complexe beroepssituaties. Twee van de 
drie jeugdzorgwerkers geven aan dat ze er geregeld de tijd voor willen nemen maar dat dit er vaak bij in schiet en 
zij opgaan in het werk wat ze op dat moment nog moeten doen. Een van de jeugdzorgwerkers geeft aan dat het 
niet reflecteren met het team een gemis is voor haar. Ze zegt het volgende hierover:  

“Nu gaat het een beetje, komt het even aan bod en dan nou ja verdwijnt het weer en dan kabbelt het weer zo 
verder en dan als je het niet in de gaten hebt nou dat was het dan weer, weet je zo. Terwijl als je daar meer als 
groep over praat dan kan je beter, krijg je er meer grip op denk ik”. (Jeugdzorgwerker 2, persoonlijke communicatie, 
2021)  

Daarnaast beaamd jeugdzorgwerker 3 dit, zij geeft aan: “We streven zoveel mogelijk om teambesprekingen 
regelmatig met elkaar te hebben maar je weet hoe druk het is…” (Jeugdzorgwerker 3, persoonlijke communicatie, 
2021)  

Uit het empirisch onderzoek is gebleken dat het hebben van een groepsreflectiemoment een behoefte is wat de 
jeugdzorgwerkers en gedragswetenschapper met elkaar delen. Jeugdzorgwerker 1 geeft ook aan behoefte te 
hebben aan een leidraad met stappen/vragen die de jeugdzorgwerkers erbij kunnen pakken om gezamenlijk de 
complexe beroepssituaties te bespreken en inhoudelijk tot de kern te komen.  

“Een soort hulpmiddel van wat moet ik allemaal bespreken of bedenken als ik reflecteer op zo’n halletje 
bijvoorbeeld maar ik zou ook het wel heel mooi vinden als je iets hebt dat je kan opschrijven, ja dat je ergens een 
lijstje hebt van stappen”. (Jeugdzorgwerker 1, persoonlijke communicatie, 2021) 

De gedragswetenschapper die betrokken is bij de groep deelt deze mening en geeft aan dat haar behoefte ligt bij 
het volgende: “Een soort overzicht van welke vragen moet ik me nou stellen bij externaliserend gedrag van 
kinderen, lijkt me hartstikke mooi. Zodat je eens uitgebreid kan kijken van wat is nou dat gedrag, wat zijn mijn 
mogelijkheden om te handelen en welke stappen gaan er nou eigenlijk vooraf voordat ik uiteindelijk tot dat laatste 
middel bijvoorbeeld kom. Nou ja dat dat hartstikke zinvol en helpend is”. (Gedragswetenschapper, persoonlijke 
communicatie, 2021)   

Jeugdzorgwerker 3 geeft aan dat het goed is om dingen bij te houden, bijvoorbeeld wanneer je het halletje hebt 
ingezet, of wanneer het kind overprikkelt/overvraagt raakt zodat zij hier als team gezamenlijk naar kunnen kijken 
hoe zij het kind in het vervolg het beste kunnen helpen. Jeugdzorgwerker 1 ziet hierin ook de mogelijkheid om te 
kijken naar hoe zij zichzelf in bepaalde situaties voelde. Zij geeft aan dat je eigen situatie/emoties ook een rol 
spelen in hoe je handelt richting het kind. Dit zijn punten die ook terug te vinden zijn in de verschillende vormen 
van reflectie.  

De zes verschillende vormen van reflectie (benoemd op bladzijde 10) mag voor de bevraagde jeugdzorgwerkers 
en gedragswetenschapper meer naar voren komen. Zij geven aan dat ze meer willen kijken naar de 
psychohygiënische reflectie, omdat deze voor de jeugdzorgwerkers standaard op de laatste plaats komt. Ook het 
meer benoemen vanuit welke methoden je gehandeld hebt is iets wat ze graag meer willen zien. De 
gedragswetenschapper geeft aan dat het altijd van belang is om vanuit verschillende visies naar een complexe 
beroepssituatie te kijken. Zij geeft aan dat de zes verschillende vormen van reflectie hier mooi bij aansluiten omdat 
deze verschillende kanten van de situatie bellichten.  

Wat er voornamelijk uit de interviews is gebleken is dat de jeugdzorgwerkers en gedragswetenschapper behoefte 
hebben aan een gezamenlijk reflectie moment waarin zij de complexe beroepssituaties waar zij tegenaanlopen 
bespreekbaar kunnen maken en daarop kunnen reflecteren a.d.h.v. de zes verschillende vormen van reflectie die 
binnen het proces van finaliseren van belang zijn. Wat het voor hen implementeerbaar maakt is een 
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leidraad/stappenplan waarop beschreven staat welke onderwerpen en/of vragen zij zichzelf en elkaar moeten 
stellen om zo tot de kern van het handelen en het afwegen van het handelen te komen.  

2.4 DEELVRAAG 4: AAN WELKE RANDVOORWAARDEN EN INHOUDELIJKE VEREISTEN MOET 
HET BEOOGDE BEROEPSPRODUCT VOLDOEN? 

Op basis van de verzamelde data voor deelvraag 1, 2 en 3 zijn er ontwerpeisen geformuleerd voor het beoogde 
beroepsproduct. De ontwerpeisen zijn ondergebracht in drie categorieën, namelijk: kenmerken van de doelgroep, 
organisatorische kenmerken en inhoudelijke kenmerken. Door de ontwerpeisen te categoriseren voorkom ik dat 
er aspecten van het praktijkprobleem en de oplossing ervan over het hoofd gezien worden (Van der donk & Van 
Lanen, 2017). 

Ontwerpeis Categorie Op basis van deze data is de ontwerpeis geformuleerd 

Het centraal stellen van het 
perspectief van de 
zorgontvanger 

Kenmerken van de 
doelgroep: 
Jeugdzorgwerkers kijken 
vanuit het cliëntperspectief 

Tekstbron: Praktijkboek voor Presentie (Baart, 
Beurskens & van der Linde, 2019). 

Achterliggende normen en 
waarden expliciteren  

Kenmerken van de 
doelgroep: 
Jeugdzorgwerkers 
expliciteren de 
achterliggende normen en 
waarden in een complexe 
beroepssituaties  

Tekstbron: Om de Jeugd (Rene Clarijs, 2015). 

Interview met Corstin Dieterich: Corstin geeft aan dat 
hij reflectie goed vindt wanneer je met elkaar duidelijk 
hebt waar het echt over gaat, daarom is het van belang 
dat de achterliggende normen en waarden 
geëxpliciteerd worden.   

Kernachtige vragen stellen 
om gezamenlijk bij te 
dragen aan het doeleinde 
van de behandeling  

Kenmerken van de 
doelgroep: 
Jeugdzorgwerkers stellen 
kernachtige vragen om 
duidelijk te krijgen hoe zij 
het beste kunnen bijdragen 
aan het doeleinde van de 
behandeling  

Tekstbron: Praktijkboek voor Presentie (Baart, 
Beurskens & van der Linde, 2019), Om de Jeugd (Rene 
Clarijs, 2015) & Nederlandse Vereniging van 
Maatschappelijk Werkers (2013). 

Interview met Corstin Dieterich: Corstin geeft aan dat 
je tot de kern moet komen van de casus, hier kom je 
door kernachtige vragen te stellen. 

De zes verschillende 
vormen van reflectie 
moeten terugkomen in het 
beoogd beroepsproduct en 
tussen deze vormen moet 
een levendige dynamiek 
heersen  

Inhoudelijke kenmerken: het 
ontworpen tool moet zorgen 
voor een levendige 
dynamiek tussen de zes 
verschillende vormen van 
reflectie 

Tekstbron: Finaliseren als sleutelbegrip in de 
jeugdzorg (Donald Schön, 1983). 

Interview met Corstin Dieterich: Corstin geeft aan dat 
finaliseren veel verschillende vormen van reflectie kent 
en dat deze opgenomen moeten worden in het beoogd 
beroepsproduct. 

Interview met Jeugdzorgwerker 1, 2 en 3: de drie 
bevraagde jeugdzorgwerkers delen de mening dat ze 
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van bepaalde vormen van reflectie in de huidige praktijk 
weinig terugzien en vinden het van belang dat dit 
terugkomt in het beoogd beroepsproduct. 

Interview met gedragswetenschapper: De 
gedragswetenschapper geeft aan dat het altijd van 
belang is om vanuit verschillende visies naar een 
complexe beroepssituatie te kijken.  

Het beoogd beroepsproduct 
moet een fysiek product zijn 
die de jeugdzorgwerkers er 
makkelijk bij kunnen pakken  

Organisatorische 
kenmerken: om de tool 
implementeerbaar te maken 
voor de jeugdzorgwerkers 
moet het er fysiek bij te 
pakken zijn.  

Interview met jeugdzorgwerker 1, 2 en 3: de drie 
jeugdzorgwerkers geven aan dat zij in deze digitale tijd 
graag hebben dat de tool een fysiek product is wat zij 
erbij kunnen pakken wanneer zij hier behoefte aan 
hebben. 

Aan de hand van de resultaten van deelvraag 1, 2 en 3, en de ontwerpeisen van deelvraag 4 zal een product 
ontwikkeld worden wat vervolgens getest wordt in de praktijk. De bevindingen die opgedaan worden tijdens het 1e 
testmoment zullen worden beschreven bij de resultaten van deelvraag 5.  

2.5 DEELVRAAG 5: HOE VERLOOPT HET PROCES VAN GEZAMENLIJKE REFLECTIE BINNEN HET 
TEAM VAN TWEETY EN IN HOEVERRE IS HET ONTWIKKELDE TOOL HIER ONDERSTEUNEND 
IN? 

Vanuit deelvraag 1, 2, 3 en 4 zijn er twee tools ontwikkeld die het proces van finaliseren op de 
dagbehandelingsgroep Tweety kunnen bevorderen. Allereerst is er een poster ontwikkeld met daarop de zes 
verschillende reflectie vormen die binnen het proces van finaliseren van belang zijn (benoemd op pagina 10). Ook 
staat er op de poster waarom het van belang is dat de jeugdzorgwerkers naar deze zes punten blijven kijken en 
continu blijven nadenken hoe en waarom ze op die manier handelen. Ook is er een spel ontwikkeld om de 
verdieping en verrijking van het reflectieproces meer op te zoeken en gezamenlijk tot de kern van het handelen te 
komen.  

Het 1e testmoment heeft plaats gevonden op De kleine Plantage en daarbij waren drie jeugdzorgwerkers aanwezig. 
Door middel van het spel hebben de jeugdzorgwerkers naar een concrete casuïstiek gekeken en hierop 
gereflecteerd. Tijdens het testmoment gebeurde er iets in de dynamiek tussen de jeugdzorgwerkers waarbij ze 
met elkaar kritisch reflecteerde over waar het op dat moment in die concrete casuïstiek over zou moeten gaan. Er 
werd gesproken over wat de behandeldoelen zijn van het kind in kwestie, wat de achtergrond van het kind is, hoe 
de jeugdzorgwerkers hebben gehandeld in de desbetreffende situatie, hoe zij zichzelf bij deze handeling voelde, 
welke normen en waarden voor hen daarin mee speelde en hoe zij in het vervolg anders zouden kunnen handelen. 
Er leefde tijdens het testmoment een dynamiek tussen de verschillende reflectievormen. Door het ontwikkelde spel 
kwamen alle vormen van reflectie aanbod.  

Het centraal stellen van het cliëntperspectief is ook een voorwaarde die centraal staat binnen het proces van 
finaliseren. Dit is iets wat terug te zien was tijdens het 1e testmoment van de beroepsproducten. Een van de 
jeugdzorgwerkers zei het volgende:  

“Hoe kunnen we nou voor dit kind het beste bijdragen aan zijn behandeldoelen?”. (Jeugdzorgwerker, persoonlijke 
communicatie, 2021) 
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Tijdens het testen van het spel kwamen alle drie de jeugdzorgwerkers evenredig aan het woord. Iedereen koos 
om en om een kaartje, las de vraag voor van het kaartje en ging daarover in gesprek met het team.  

Er werd tijdens het testen van het spel door verschillende jeugdzorgwerkers vermeld dat de kaartjes met vragen 
het gesprek start over onderwerpen waar zij normaliter geen gesprek over zouden voeren. Er werden ook vragen 
gesteld naar voor de hand liggende onderwerpen. Een jeugdzorgwerker gaf daarover aan:  

“Het is ook wel prettig dat naar het voor de hand liggende wordt gevraagd, zoals “uit welke methodieken wordt er 
in deze situatie gehandeld”, dit zijn dingen waar wij normaal niet bij stil staan. Doordat wij dat nu benoemen en 
bespreken worden we hier ook veel bewuster van en kunnen we onze handelingen ook meer aan elkaar afwegen”. 
(Jeugdzorgwerker, persoonlijke communicatie, 2021) 

A.d.h.v. het de 1e testronde worden de jeugdzorgwerkers bevraagt over hun bevindingen en mening over het spel 
en de poster, de resultaten daarvan worden beschreven bij de resultaten van deelvraag 6.  

Als 2e testronde is het onderzoek en beroepsproduct (wat bijgesteld is naar aanleiding van test ronde 1) 
gepresenteerd aan de belanghebbende in de praktijk, de jeugdzorgwerkers van Tweety, de 
gedragswetenschapper en de begeleidend docent vanuit de Hogeschool Rotterdam. Een verslag met de 
belangrijkste bevindingen en verkregen feedback vindt u in bijlage 8. A.d.h.v. de verkregen feedback vanuit de 2e 
testronde wordt het product nog 1 keer bijgesteld.   

2.6 DEELVRAAG 6: HOE WORDT HET ONTWIKKELDE BEROEPSPRODUCT ERVAREN BIJ DE 
TWEETY’S EN TOT WELKE BIJSTELLING LEIDT DIT? 

De drie jeugdzorgwerkers die hebben deelgenomen aan het 1e testmoment zijn bevraagd a.d.h.v. een 
feedbackformulier. De feedbackformulieren van de jeugdzorgwerkers kunt u geanonimiseerd terugvinden in bijlage 
5, 6 en 7.  

Uit het onderzoek naar de ervaringen van de ontwikkelde beroepsproducten komt er een gelijkgestemde reactie 
vanuit de jeugdzorgwerkers. De jeugdzorgwerkers vinden het spel en de poster inhoudelijk erg sterk. Ze vinden 
dat de producten aansluiten op de behoeften die zij eerder hebben uitgesproken en ze vinden dat beide producten 
goed aansluiten op de groep. Een van de jeugdzorgwerkers geeft aan dat het helpt om dieper in te gaan op de 
complexe vraagstukken in de praktijk en dat zij daardoor ook meer nadenkt en kijkt hoe ze de volgende keer kan 
handelen wanneer er weer zo’n situatie voordoet.  

“Ik vind de inhoud echt heel goed. Juist omdat er heel veel gebeurt op een dag, en je op die manier soms van de 
ene naar de andere situatie gaat, blijft het risico bestaan dat je oppervlakkig reageert. Ik bedoel hiermee dat je dan 
bv kans loopt altijd hetzelfde te reageren naar een kind en je bijna automatisch gaat handelen bij externaliserend 
gedrag. Juist door de poster en het spel word je getriggerd en bewust gemaakt om dieper na te denken of je 
eventueel juist anders zou kunnen handelen, hiermee doe je meer recht aan het kind en zijn gedrag”. 
(Jeugdzorgwerker, persoonlijke communicatie, 2021) 

Een andere jeugdzorgwerker bevestigt dit door aan te geven dat ze veel kansen en mogelijkheden ziet om het 
spel in te zetten. En dat het spel en de poster inhoudelijk aanzetten tot een gesprek en nadenken met het team.  

“Voor onze groep is dit erg bruikbaar en leuk, het spel kan zowel ingezet worden als er een escalatie is geweest, 
maar ook tijdens bijvoorbeeld intervisie of een kind bespreking. De vragen die erop staan zetten echt aan tot 
gesprek en tot nadenken”. (Jeugdzorgwerker, persoonlijke communicatie, 2021) 

Uit het onderzoek blijkt dat er nog een aantal punten aangepast moeten worden om beide producten zo goed 
mogelijk te kunnen implementeren in de praktijk. De jeugdzorgwerkers geven aan dat ze het fijn vinden om 
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afspraken te maken over het gebruik. Er moeten afspraken komen over hoe vaak ze het willen inzetten, wanneer 
ze het willen inzetten etc. Ook is er aangegeven dat een korte handleiding over hoe het spel gespeelt kan worden 
fijn is om erbij te hebben. Op die manier kunnen nieuwe collega’s of collega’s die niet bij het testmoment aanwezig 
waren ook gebruik maken van het spel.  

“Het is fijn als het bijvoorbeeld gepland staat wanneer we het beroepsproduct gebruiken om er vaardiger in te 
worden en ermee te oefenen. Of een advies hoe vaak het in de maand gebruikt dient te worden om het goed te 
kunnen ‘leren’. En een leidraad of gebruiksaanwijzing voor het spel, zodat ook degene die niet bij de presentatie 
waren, weten hoe het werkt”. (Jeugdzorgwerker, persoonlijke communicatie, 2021) 

HOOFDSTUK 3. CONCLUSIE  

In dit hoofdstuk zal naar aanleiding van de onderzoeksresultaten antwoord worden gegeven op de hoofdvraag: 
“Hoe kan het proces van finaliseren bij de jeugdzorgwerkers op de dagbehandelingsgroep Tweety rondom situaties 
waarin het jonge kind (3 tot en met 6 jaar) externaliserend gedrag vertoont bevorderd worden?”.  

Om antwoord te geven op de hoofdvraag is de praktijkkennis, ervaringskennis en theoretische kennis 
geraadpleegd. Vanuit de geanalyseerde data zijn er twee producten ontwikkeld en getest in de praktijk.  

Uit het onderzoek is gebleken dat er geen eenduidig antwoord is op hoe het proces van finaliseren bevorderd kan 
worden, daarvoor is het vraagstuk te complex. Echter is er wel uit het onderzoek gebleken dat er diverse werkzame 
factoren zijn die het proces van finaliseren kunnen bevorderen. Deze factoren resulteerde uit deelvraag 1, 2 en 3 
en legde uiteindelijk de basis voor de ontwerpeisen in het ontwerpproces. Vanuit deze ontwerpeisen en de 
behoeften van de jeugdzorgwerkers zijn er uiteindelijk twee beroepsproducten ontwikkeld die het proces van 
finaliseren bevorderen bij de jeugdzorgwerkers op de dagbehandelingsgroep Tweety rondom situaties waarin het 
jonge kind externaliserend gedrag vertoont.  

Uit de testfase blijkt dat de doelstelling van het onderzoek is behaald. Het spel en de poster bieden beide de 
mogelijkheid voor de jeugdzorgwerkers om in de dagelijkse praktijk de tijd en ruimte te nemen om gezamenlijk te 
reflecteren op het werk en de complexe situaties, zoals kinderen die externaliserend gedrag vertonen. Het belang 
van het gebruik van de beroepsproducten is zodat de jeugdzorgwerkers opzoek gaan naar wat het juiste is om te 
doen (praktische wijsheid ontwikkelen) en in het vervolg wanneer een kind externaliserende gedrag laat zien de 
jeugdzorgwerkers goed de handelingsmogelijkheden kunnen afwegen en hierbij altijd passend handelen met het 
eindbelang voor het kind in gedachten.  

Concluderend kan worden gesteld dat de jeugdzorgwerkers gezamenlijk met elkaar steeds opnieuw moeten kijken 
en afwegen hoe ze het kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen/begeleiden. Hierbij is het van belang dat de 
jeugdzorgwerkers bewust zijn van welke handeling zij inzetten en waarom zij deze handeling inzetten. Op die 
manier voorkom je dat je dat er een automatische handeling wordt ingezet. Het spel en de poster bevorderen dit 
proces en zijn beide ondersteunend in het afwegen van de handelingsmogelijkheden.  

HOOFDSTUK 4. AANBEVELING EN BEROEPSPRODUCT  

In dit onderzoek worden er aanbevelingen gegeven met betrekking tot de volgende onderzoeksvraag: “Hoe kan 
het proces van finaliseren bij de jeugdzorgwerkers op de dagbehandelingsgroep Tweety rondom situaties waarin 
het jonge kind (3 tot en met 6 jaar) externaliserend gedrag vertoont bevorderd worden?”. Naast de aanbevelingen 
zal het beroepsproduct toegelicht worden.  

AANBEVELING 1  

Om maatwerk te bieden aan de kinderen omtrent handelingen voor het beheersen van externaliserend gedrag, is 
het van belang dat de jeugdzorgwerkers met elkaar in gesprek blijven. Door gezamenlijk opzoek te gaan naar wat 
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het juiste is om te doen ontwikkelen de jeugdzorgwerkers praktische wijsheid (Baart, 2016). Het gesprek blijven 
voeren met je collega’s is van belang om met elkaar af te stemmen hoe je bepaalde situaties gaat aanpakken, wat 
de kijk van de collega op de situatie is, hoe de collega en jij de situatie hebben ervaren etc. Blijf dus met elkaar in 
gesprek. Het gesprek met elkaar aangaan kan ondersteund worden door het ontwikkelde spel, of de korte 
kernachtige vragen op de poster.  

AANBEVELING 2  

Met betrekking tot het gebruik van het spel zou ik willen aanbevelen dat het spel structureel 2 keer in de maand in 
zijn volledigheid wordt gespeeld, op monodisciplinair niveau. In zijn volledigheid wil zeggen dat de 
jeugdzorgwerkers na kind tijd (15:00) er 1,5 uur voor uitnemen om het rijke gesprek met elkaar aan te gaan en 
echt die verdieping te zoeken in het gesprek. Dit zodat de jeugdzorgwerkers de tijd nemen om inhoudelijk de 
complexe situaties die zij ervaren op de groep bespreken en te reflecteren op hoe ze hebben gehandeld, hoe zij 
zich bij deze handeling voelde, hoe het kind zich voelde bij de handeling en of de handeling heeft bijgedragen aan 
het doeleinde van de behandeling. Daarnaast wil ik ook aanbevelen om gedeeltes van het spel in te zetten wanneer 
er iets is voorgevallen op de groep wat binnen een bepaald thema valt. De jeugdzorgwerkers kunnen dan in een 
half uur 1 of 2 kaarten behandelen, dit om tijdens dat korte reflectiemoment ook de verdieping op te zoeken.  
Wanneer de jeugdzorgwerkers het spel structureel inzetten leren ze ook steeds meer om de vragen in de 
dagelijkse praktijk te implementeren, op die manier komt het discursieve proces van finaliseren nog meer op gang. 
De poster kan in het lokaal naast het bureau worden opgehangen. Dit is een punt in de klas waar je altijd naar kan 
kijken. Op die manier worden de jeugdzorgwerkers er continu aan herinnerd om na te denken voor het handelen. 

AANBEVELING 3  

Vanuit de 2e testronde (presentatie, bijlage 8) is er nog een aanbeveling naar voren gekomen. Zo wil ik de 
jeugdzorgwerkers aanbevelen om het spel niet alleen monodisciplinair maar ook multidisciplinair in te zetten op 
De kleine Plantage. Het spel kan ook gespeeld worden tijdens de intervisie momenten die zij hebben op De kleine 
Plantage. In de intervisiegroepen zit 1 jeugdzorgwerker van iedere groep (van de 8 behandelgroepen) en collega’s 
van de ambulante dienstverlening, de fysiotherapeute, de logopediste en een gedragswetenschapper. In de 
intervisie bijeenkomsten worden casussen ingebracht, deze kunnen onderzocht worden en tot de kern worden 
gebracht wanneer het spel wordt ingezet. Het spel kan hierin dus ook als een ondersteunende tool werken om ook 
op multidisciplinair niveau gezamenlijk praktische wijsheid op te doen. Deze aanbeveling geldt ook voor 
methodische werkbesprekingen (MWB), ouder/kind besprekingen, kind besprekingen en leerwerk gemeenschap 
(LWG). 

BEROEPSPRODUCT  

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek is het volgende ontwikkeld: een poster die het proces van 
finaliseren continu blijft aanjagen op de dagbehandelingsgroep en een spel, die de jeugdzorgwerkers aanzet tot 
het bespreken van de complexe beroepssituaties a.d.h.v. kernvragen die zijn afgeleid van de zes verschillende 
vormen van reflectie die binnen het proces van finaliseren van belang zijn.  

Het spel biedt verdieping op de poster, zo staan op de poster per reflectievorm een paar korte kernachtige vragen 
terwijl je met het spel meer het gesprek aan gaat met je collega’s. Het spel gaat als volgt, er zitten per reflectievorm 
vijf inhoudelijke vragen. Zo wordt er bijvoorbeeld bij de psychohygiënische reflectievorm vragen gesteld rondom 
goede zorg voor de jeugdzorgwerker en bij de moreel-ethische reflectievorm over goede zorg voor het kind. Vijftien 
kaarten zijn gerichte vragen a.d.h.v. een situatie en vijftien kaarten zijn reflectiekaarten over het algemeen. Het 
spel kan vanaf twee personen gespeeld worden, echter is het effectiever om het met meerdere personen te spelen. 



 26 

Het kan ingezet worden wanneer er een teamvergadering is, of wanneer er iets heeft voorgedaan op de groep 
waarna je met ze alle wilt kijken hoe je hebt gehandeld, of dit de juiste handeling was, hoe jij en je collega’s zich 
bij deze situatie en handeling voelde, hoe het kind zich bij deze handeling en situatie voelde etc.  

Het beroepsproduct dat is ontwikkeld moet de jeugdzorgwerkers gezamenlijk aanzetten tot het proces van 
finaliseren. Het doel van het spel en de poster is dat er ruimte vrij komt in de dagelijkse praktijk zodat de 
jeugdzorgwerkers gezamenlijk kunnen reflecteren op hun werk op complexe situaties, zoals kinderen die 
externaliserend gedrag vertonen. Hierbij rekening houdend met de verschillende vormen van reflecteren en een 
levendige dynamiek hiertussen. Zodat de jeugdzorgwerkers opzoek gaan naar wat het juiste is om te doen 
(praktische wijsheid ontwikkelen) en in het vervolg wanneer een kind externaliserende gedrag laat zien de 
jeugdzorgwerkers goed de handelingsmogelijkheden afwegen en hierbij ten alle tijden te passend handelen met 
het eindbelang voor het kind in gedachten.  

HOOFDSTUK 5. DISCUSSIE EN KRITISCHE REFLECTIE  

DISCUSSIE 

In dit hoofdstuk wordt er teruggeblikt op het onderzoek. Tijdens het onderzoeksproces zijn een aantal gebreken 
naar voren gekomen die vermeld moeten worden in verband met de betrouwbaarheid en validiteit van het 
onderzoek. Dit kan worden meegenomen in eventuele vervolgonderzoeken.   

Tijdens het transcriberen van mijn eerste interview merkte ik op dat ik tijdens het interviewen voornamelijk in 
gesprek raakte met de respondent over zijn antwoord. Hierin gaf ik mijn eigen mening doordat het aanvoelde als 
een gesprek. Dit kan ervoor zorgen dat de respondent beïnvloed raakt doordat ik als interviewer mijn eigen mening 
geef terwijl ik juist benieuwd ben naar de mening van de respondent. Wat ook opviel is dat ik tijdens het stellen 
van vragen niet de stilte liet vallen en voorbeelden ging noemen om de vraag te verduidelijken en de respondent 
te helpen met het beantwoorden van de vraag. Voor dit geldt hetzelfde, op deze manier loop ik het risico dat ik de 
respondent aan het sturen ben in een richting die ik hoop/wil horen in plaats van de eigen mening en visie van de 
respondent. In beide gevallen kunnen we spreken van “interviewer bias”, dit is wanneer de interviewer (ik, in dit 
geval) de respondent onbewust een richting opstuurt (Markensteyn, 2021). Doordat ik hier tijdens het transcriberen 
van het eerste interview achter kwam heb ik in de andere interviews gelet op het geven van de ruimte aan de 
respondent om na te denken over wat hij/zij wil antwoorden zonder dat ik ze een richting opstuurde door opties te 
benoemen en door het geven van mijn eigen mening tijdens het gesprek met de respondent. Dit was voor mij dus 
een proces waarin ik moest groeien en wat invloed heeft gehad op mijn onderzoek.  

De betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek zijn gewaarborgd door meerdere manieren van 
dataverzameling te gebruiken. Zo zijn er in het onderzoek conclusies getrokken na het bestuderen van resultaten 
vanuit meerdere dataverzamelingstechnieken, zoals interviews, literatuuronderzoeken en observaties. Tijdens de 
dataverzameling zijn er een aantal aspecten geweest die niet hebben bijgedragen aan het waarborgen van de 
betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Aangezien Covid-19 veel invloed heeft gehad op mijn 
dataverzameling, en zo ook op de interviews die online afgenomen moesten worden, wilde ik de jeugdzorgwerkers 
spreken buiten de werkomgeving om de ecologische validiteit te waarborgen (van der Zee, 2017). Echter is dit bij 
één jeugdzorgwerker niet gelukt en heb ik haar geïnterviewd binnen de werkomgeving wat ervoor kan zorgen dat 
ik sociaal wenselijke antwoorden heb gekregen (van der Zee, 2017), doordat hij/zij de rol als professional 
aanneemt wanneer diegene op de werkvloer is.  

Een ander discussiepunt wat kan worden opgemerkt qua validiteit en betrouwbaarheid is het niet laten gelden van 
mijn eigen normen en waarden in dit onderzoek. Het onderzoek betreft een ethisch onderwerp waarbij ook mijn 
normen en waarden opspelen. Ik was bewust van mijn eigen mening en probeerde deze zo veel mogelijk 
achterwegen te laten echter was dit soms moeilijk om niet binnen het kader van de conformation bias te vallen. 
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Een conformation bias is wanneer de onderzoeker voorafgaand enkele aannames heeft en nu in het onderzoek 
zoekt naar de bevestiging van deze aannames (Markensteyn, 2021).  

Een volgend punt wat ter discussie gesteld kan worden is dat het uiteindelijke beroepsproduct voornamelijk gericht 
is op de zes reflectievormen die binnen finaliseren van belang zijn. Deze zes reflectievormen dekken niet de 
volledige lading van wat finaliseren in het geheel is. Het dekt wel een gedeelte van finaliseren waar de 
jeugdzorgwerkers behoefte aan hadden, namelijk een tool die hen ondersteund bij het reflecteren op de complexe 
beroepssituaties zodat zij in het vervolg de handelingsmogelijkheden beter kunnen afwegen, dit is terug te lezen 
in de resultaten van deelvraag 3. Door de zes reflectievormen die binnen het proces van finaliseren van belang 
zijn te waarborgen en te bevorderen, bevorderd het wel een aspect van finaliseren binnen de 
dagbehandelingsgroep Tweety. Voor een vervolgonderzoek zou het interessant kunnen zijn hoe meerdere/andere 
aspecten van het proces van finaliseren bevorderd kunnen worden. Ook kan er gekeken worden naar hoe het 
proces van finaliseren bevorderd kan worden op meso- of zelfs macroniveau.  

Een ander aspect wat ter discussie gesteld kan worden is de afweging tussen authenticiteit voor het onderzoek en 
de privacy van de respondenten. Er zijn keuzes in het onderzoek gemaakt, zoals het niet opnemen van de 1e 
testronde om de privacy van de jeugdzorgwerkers te waarborgen en de openheid van het gesprek te bewaren. 
Doordat ik de testronde semigestructureerd geobserveerd heb en de testronde niet heb opgenomen is de data die 
tijdens het testmoment verzameld is minder betrouwbaar. Wel is de bewuste keuze gemaakt om alle interviews op 
te nemen en volledig te transcriberen om de betrouwbaarheid en validiteit hoog te houden. Aan de respondenten 
is duidelijk gemaakt dat het interview/transcript geanonimiseerd wordt en dat zij daarom vrijuit kunnen spreken.  

Het onderzoek wat heeft plaatsgevonden is gericht op de dagbehandelingsgroep Tweety, echter zijn er binnen de 
locatie, De kleine Plantage, nog zeven groepen die baat kunnen hebben bij het ontwikkelde product. De uitkomsten 
die ik heb gelden voor deze specifieke groep, maar het spel en de poster zijn beide generaliseerbaar voor de 
gehele kleine Plantage.  

Het onderzoek wat ik heb uitgevoerd en het product dat vanuit het onderzoek is ontwikkeld is een verbetering voor 
het werkproces van de jeugdzorgwerkers wat uiteindelijk invloed heeft op de kinderen van de groep. Doordat de 
jeugdzorgwerkers meer finaliseren en daarbij sterker de handelingsmogelijkheden kunnen afwegen, heeft dat 
invloed op de handelingen die de jeugdzorgwerkers uitvoeren richting het kind. Door het proces van finaliseren te 
bevorderen werkt dat bij aan een stukje professionalisering van de praktijk.  

KRITISCHE REFLECTIE  

Terugkijkend op het onderzoek, is het een groot leerproces geweest. Het praktijkvraagstuk is iets wat al een 
langere tijd speelde op De kleine Plantage, maar er werd niet bij stil gestaan hoe zij dit kunnen aanpakken. 
Persoonlijk vind ik het een urgent onderwerp, door hier onderzoek naar te doen bevorder je de handelingen die de 
jeugdzorgwerkers uitvoeren op de groep. Wanneer er gekeken is naar verschillende handelingsmogelijkheden en 
de juiste wordt gekozen voor het kind in de situatie, leveren de jeugdzorgwerkers maatwerk en zal de handeling 
meer bijdragen aan de behandeldoelen van het kind en het doeleinde van de organisatie. Het is om deze reden 
ook van belang dat het ontwikkelde product wordt geïmplementeerd in de praktijk. Het ontwikkelde spel en poster 
is praktijkrelevant en een meerwaarde in de complexe jeugdzorgpraktijk.  

Binnen het onderzoek, waar de focus ligt op een ethisch vraagstuk, zijn er een aantal normatieve aspecten naar 
voren gekomen. De jeugdzorgwerkers werden bevraagd over hun moraliteit op de werkvloer, over de normen en 
waarden die meespelen in de handelingen die zij uitvoeren, wat deze normen en waarden precies voor hen 
betekenen etc. Iedere jeugdzorgwerker is daar ook anders in en handelen vanuit hun eigen normen, waarden en 
referentiekader, dit is iets waar tijdens het onderzoek ook rekening mee gehouden moest worden. Ik heb met dit 
onderzoek gehandeld in het belang van het kind, en hiermee ook de rechten van het kind gewaarborgd (IVRK, 
1989), door de professionaliteit van de jeugdzorgwerker te bevorderen. 
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Tijdens het onderzoek profileerde ik mijzelf als de onderzoekende Social Worker/professional. In het begin was 
het nog erg zoeken, vooral tijdens het schrijven van het onderzoeksplan vond ik het moeilijk om mijn rol als 
onderzoeker te waarborgen in de praktijk en de leiding te nemen in het proces. Ik leerde door continu naar mijn 
eigen stukken te kijken en te reflecteren op wat goed ging en waar verbeterpunten in lagen (competentie 5, de 
Social Worker profileert zich). Naarmate ik meer kennis vergaarde over hoe ik als onderzoeker mijn rol vormgaf 
en ik meer kennis kreeg vanuit verschillende kaders over het praktijkvraagstuk, vormde ik mij steeds meer tot de 
onderzoeker die uiteindelijk dit onderzoeksverslag heeft geschreven en daarbij twee beroepsproducten heeft 
ontwikkeld. Ik voelde mij steeds zelfverzekerder in mijn rol als onderzoekend Social Worker/professional en dit 
was ook te merken in mijn houding. Ik nam meer de leiding in mijn onderzoek waardoor het voor mijzelf, maar ook 
voor de praktijk, steeds duidelijker werd wat ik aan het doen was en waarom ik dit deed (dit is terug te lezen in de 
beoordeling op het beroepsproduct vanuit de praktijk, bijlage 9). Ik zocht in het begin vaak naar bevestiging in het 
maken van keuzes. Tijdens het onderzoek kwam ik er steeds meer achter dat er geen goed of fout zit in het maken 
van keuzes zolang ik weet waarom ik deze keuze maak en dat kan onderbouwen.  

Binnen de rol als onderzoeker stonden een aantal leerpunten centraal, zo was het bijvoorbeeld een uitdaging om 
vrede te hebben met het ‘nog’ niet weten wat de uitkomst van het onderzoek zal zijn. Ik wilde dingen graag weten, 
leren, begrijpen en delen, terwijl het soms ook goed is om dingen nog niet te weten en daarnaar op zoek te gaan. 
Ook het navolgbaar schrijven en keuzes maken tussen hoofd en bijzaken was een leerpunt, ik heb hier tijdens het 
onderzoeksplan stappen in gemaakt en ik heb geprobeerd dit leerproces door te zetten in het onderzoeksverslag. 
Hoewel ik hierin stappen heb gemaakt valt hier ook nog wel wat winst te behalen en is dit iets wat ik meeneem als 
leerdoel.  

Ik heb mij tijdens het onderzoeksproces laten informeren vanuit verschillende data. Ik heb kennis vergaart vanuit 
de praktijk, de ervaring en de theorie om vanuit een breed perspectief te kijken naar het praktijkvraagstuk. Ik ben 
opzoek gegaan naar de behoeftes van de betrokken partijen en heb ik samen met hen gezocht naar een structurele 
oplossing. Deze punten komen overeen met competentie 1, de Social Worker informeert zich.  

Naast dat ik mij heb geïnformeerd, ben ik tijdens het onderzoek ondernemend geweest. Ik heb tijdens het 
onderzoek een kort lijntje gehouden met de praktijk, ook terwijl ik zelf niet fysiek naar de praktijk mocht komen 
door de invloeden van Covid-19. De praktijk was continu op de hoogte van welke stappen ik ging nemen en hoever 
ik zat ik mijn onderzoeksproces. Ik heb een ondernemende kant van mijzelf laten zien doordat ik contact heb 
gezocht met iemand die expert is op het gebied van ethische reflectie die mij meer kon vertellen over het 
onderwerp. Ook tijdens de wat moeizamere periode waarin ik wat langer bezig was met het onderzoeksplan heb 
ik doorgezet en ben ik gekomen waar ik nu ben, aan het einde van het onderzoek.  

Zoals ik eerder al beschreef had Covid-19 een grote invloed op het onderzoek, het vroeg om veel creativiteit en 
flexibiliteit. Het zorgde er bijvoorbeeld voor dat ik niet naar de praktijk mocht, niet fysiek mocht interviewen en niet 
naar school mocht voor begeleiding. Voor mijzelf heeft dit mentaal veel invloed gehad omdat ik beter presteer, en 
dingen beter begrijp wanneer ik ergens fysiek aanwezig ben. Echter heeft dit mij er niet van weerhouden om voor 
deze punten een innovatieve oplossing te vinden. Ik heb veel contact gehad via videobellen met mijn begeleidsters 
(vanuit de hogeschool en de praktijk), ik heb iedere bespreking goed benut door een goede voorbereiding en ik 
heb ten alle tijdens oplossingsgericht nagedacht wanneer er een uitdaging op het pad kwam. Ook het testen van 
het product was in eerste instantie online geregeld, maar door mijzelf creatief en flexibel in te zetten heb ik het 
uiteindelijk fysiek mogen testen in de praktijk. Deze vaardigheden vallen onder competentie 4, de Social Worker 
is innovatief en ondernemend).  

Ik ben trots op mijn onderzoeksverslag en bijbehorende producten en blij dat ik op deze manier mijn eigen bijdragen 
kan leveren aan de complexe praktijk van de jeugdzorgwerker.  
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: INTERVIEW LEIDRAAD - DEELVRAAG 2 

Interview deelvraag 2:  

Hoofdvraag: Hoe kan het proces van finaliseren bij de jeugdzorgwerkers op de dagbehandelingsgroep Tweety 
rondom situaties waarin het jonge kind (3 tot en met 6 jaar) externaliserend gedrag vertoont bevorderd worden?  
 
Deelvraag 2: Welke (bestaande) tools kunnen worden ingezet om het proces van finaliseren te bevorderen? 
 
Inleiding: Mijn naam is Annemieke Huijnen en ik studeer af op de Hogeschool Rotterdam opleiding Social Work 
en in opdracht van Enver, de Kleine Plantage. Uit het vooronderzoek blijkt dat de jeugdzorgwerkers van de 
kleine plantage op de groep Tweety, waar kinderen zitten van 3 tot en met 6 jaar met een 
ontwikkelingsachterstand in combinatie met gedragsproblemen, vrijwel dagelijks het halletje inzetten en dit zowel 
uit routine als uit handelingsverlegenheid doen, hierbij handelen de jeugdzorgwerkers dus repressief in plaats 
van ontwikkelingsgericht. Met routine wordt in dit kader bedoeld dat het kind in het halletje wordt geplaatst 
wanneer er ook andere mogelijkheden zijn die de jeugdzorgwerker kan nemen, de jeugdzorgwerker grijpt naar 
het halletje als handelingsmogelijkheid vanuit automatisme. De jeugdzorgwerkers geven aan dat dit tegen hun 
gevoel ingaat, wetende dat deze handeling niet bevorderend is voor de ontwikkeling van het kind. Ze zouden 
graag zien dat er gekeken wordt naar de inzet en het gebruik van het halletje, en hoe de jeugdzorgwerkers in het 
vervolg de handelingsmogelijkheden kunnen afwegen en hierbij ten alle tijden passend handelen in het belang 
van het kind en de groep. Er zitten bij de jeugdzorgwerker vragen die de reflectieve component van het werk 
betreffen, zo willen ze het automatische handelen omzetten in bewust handelen. Het doel van mijn onderzoek is 
om een tool te ontwerpen waardoor het proces van finaliseren bevorderd wordt, zodat de jeugdzorgwerkers van 
Tweety botsende perspectieven kunnen afwegen in situaties waarin jonge kinderen (3 tot en met 6 jaar) 
externaliserend gedrag laten zien op de dagbehandelingsgroep. Onder tools wordt in dit onderzoek verstaan: 
Concrete werkvormen die ingezet kunnen worden, spelmaterialen/middelen, methodieken en/of 
interventies/benaderingen.  
Omdat u onderzoek doet naar het vergoten van het ethisch reflecteren vermogen zou ik graag verder willen 
spreken over een aantal thema’s die relevant zijn om tot een bruikbaar beroepsproduct te komen voor de kleine 
plantage. Ik zal allereerst wat inleidende vragen stellen over u functie, werkzaamheden en expertise en 
vervolgens komen de thema’s ethische reflectie, finaliseren en het beroepsproduct aanbod. Vanzelfsprekend 
kunt u ook zelf aangeven wanneer u ideeën hebt over passende onderwerpen die besproken kunnen worden. 
 
Is het goed als ik het gesprek opneem, zodat ik het later kan terugluisteren en het gesprek kan transcriberen om 
op die manier de validiteit en betrouwbaarheid hoog te houden? Heeft u nog vragen of opmerkingen voordat het 
interview begint? 
 
Vervolgvragen: Je zei net … Wat versta jij daaronder? 
Verdiepende vragen: Je vertelde net … Kun je me daar nog wat meer uitleg over geven? Kun je me daar 
voorbeelden van geven? 
Specificerende vragen: Wat dacht je toen? Wat vertelde je precies? 
Directe vragen: Wat vind je van? 
Interpreterende vragen: Heb ik nu goed begrepen dat … ? 
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 Belangrijkste vraag Overige vragen 
Inleiding (3) - Voordat we het gaan hebben over 

inhoud van het vraagstuk zou ik 
graag eerst iets meer willen weten 
over uw functie, werkzaamheden en 
expertise. 

 
- Hoe kunt u uw kennis en kunde 

koppelen aan het onderzoek? Welke 
link ziet u tussen uw werk als 
docentonderzoeker en kennis m.b.t. 
ethische reflectie en het 
praktijkvraagstuk?  
 

- En in hoeverre herkent u het 
praktijkvraagstuk uit uw eigen 
beroepspraktijk? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gevoel bij het vraagstuk, eerste 
reactie?  

Ethische reflectie (7) - Hoe ziet u ethisch reflecterend 
vermogen in de beroepspraktijk?  
 

- Wat levert het op in de praktijk als er 
bij professionals het ethisch 
reflecterend vermogen wordt 
versterk?  
 

- Welke vaardigheden zijn van belang 
bij het ethisch reflecterend 
vermogen van professionals? 

 
- Wat zijn belemmerende en 

bevorderende factoren die invloed 
hebben op het ethisch reflecterend 
vermogen van de professional?  

 
- Hoe versterkt u het ethisch 

reflecterend vermogen van 
professionals in de praktijk?  
 

- Welke tools zet u in om het ethisch 
reflecterend vermogen te versterken 
bij professionals? 

 
- Welke aandachtspunten zijn hierbij 

van belang? Wat zijn bijvoorbeeld 
de werkende factoren hierin? 
 

- Wat zijn de punten waar u op let bij 
ethisch reflecteren vermogen? 
(Meetbaarheid) 

 
- Normen en waarden die van belang 

zijn bij ethische reflectie?  

Finaliseren (5) - Hoe komen finaliseren en ethische 
reflectie overeen met elkaar?  
 

- Wat weet u over finaliseren? 

- Wat is uw definitie van finaliseren? 
In dit onderzoek wordt hieronder 
verstaan:  
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- Wat is uw ervaring met dit 

onderwerp? 
 

- Hoe kan je het proces van 
finaliseren terugzien in de praktijk 
volgens u? (Meetbaarheid) 
 

- Wat zijn inzetbare tools die het 
proces van finaliseren kunnen 
bevorderen volgens u?  

 

Finaliseren is een zorgethisch 
perspectief, waarbij de hulpverlener 
zich steeds weer afvraagt waar het 
in bepaalde situaties in de jeugdhulp 
uiteindelijk om te doen is. De 
finaliteitsvraag nodigt uit om na te 
denken over de kern van het vak en 
tegelijk kritisch reflecterend te kijken 
op waar het werk, hier en nu, over 
gaat of zou moeten gaan, aldus 
Leest en Baart (2015, p. 97). 
 

Beroepsproduct (4) - Met betrekking tot het 
beroepsproduct: Op welke wijze 
(denk aan methoden/producten) 
denkt u dat het proces van 
finaliseren bevorderd kan worden?  
 

- Als ik een product ga ontwerpen: 
Wat zou u adviseren om in zo’n 
product te zetten? Hoe zou het 
volgens u eruit moeten zien? 

- Welke inhoud zou in dit product naar 
voren moeten komen? Waarom?  
 

- Welke randvoorwaarden zijn 
daarvoor nodig? Welke vorm van 
product kan passend hiervoor zijn? 

 

- Wat zou u graag erin willen zien?  

Slot - Heeft u verder nog vragen of 
opmerkingen voor mij die 
noodzakelijk zijn voor dit 
onderzoek? 

- Vind u het goed dat we dit interview 
nu afsluiten?  

- Bent u naderhand nog bereid indien 
nodig nog een vraag te 
beantwoorden? Als u naderhand 
nog vragen of toevoegingen heeft 
dan kunt u mij altijd mailen! 

- Bedankt voor uw tijd en dat u wilde 
deelnemen aan dit interview en 
bedankt voor uw openheid. 
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BIJLAGE 2: OBSERVATIE INSTRUMENT – MOREEL BERAAD  

Observatie formulier moreel beraad      
Online omgeving (invloed van een online omgeving)  
Aantal deelnemers:  

Rol van Corstin als 
gespreksleider van 
moreel beraad  

  

Interactie/dynamiek 
tussen de 
deelnemers van 
moreel beraad  
 
 

 

Welke type vragen 
stelt Corstin aan de 
deelnemers?  

 

Werkwijze    

Hoe komen ze tot 
het interpunt 
(hittepunt) 
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BIJLAGE 3: INTERVIEW LEIDRAAD – DEELVRAAG 3  

 
Interview deelvraag 3: Jeugdzorgwerkers Tweety (minimaal 3) & Gedragswetenschapper  

Hoofdvraag: Hoe kan het proces van finaliseren bij de jeugdzorgwerkers op de dagbehandelingsgroep Tweety 
rondom situaties waarin het jonge kind (3 tot en met 6 jaar) externaliserend gedrag vertoont bevorderd worden?  

Deelvraag 3: Wat zijn de behoeften van de jeugdzorgwerkers met betrekking tot beoogd beroepsproduct? 
 
Inleiding: Mijn naam is Annemieke Huijnen en ik studeer af op de Hogeschool Rotterdam opleiding Social Work 
en in opdracht van Enver, de Kleine Plantage. Uit het vooronderzoek waarbij ik in gesprek ben gegaan met jullie 
blijkt dat wanneer het halletje ingezet wordt dit voortkomt uit zowel routine als uit een vorm van 
handelingsverlegenheid. Met routine bedoelen we in deze kader dat het kind in het halletje wordt geplaatst 
wanneer er ook andere mogelijkheden zijn die genomen kunnen worden, vanuit daar kunnen we concluderen dat 
er naar het halletje gegrepen wordt als handelingsmogelijkheid vanuit automatisme. Meerder van jullie hebben 
aangegeven dat dit tegen jullie gevoel ingaat, wetende dat deze handeling niet bevorderend is voor de 
ontwikkeling van het kind. Vandaar dat er gekeken wordt naar de inzet en het gebruik van het halletje, en hoe 
jullie in het vervolg de handelingsmogelijkheden kunnen afwegen en hierbij ten alle tijden passend handelen in 
het belang van het kind en de groep. Hieruit kan ik opmaken dat er vragen zitten die de reflectieve component 
van het werk betreffen, zo willen jullie het automatische handelen omzetten in bewust handelen. Het doel van 
mijn onderzoek is om een tool te ontwerpen waardoor het proces van finaliseren bevorderd wordt, zodat de 
jeugdzorgwerkers van Tweety botsende perspectieven kunnen afwegen in situaties waarin jonge kinderen (3 tot 
en met 6 jaar) externaliserend gedrag laten zien op de dagbehandelingsgroep. Onder tools wordt in dit 
onderzoek verstaan: Concrete werkvormen die ingezet kunnen worden, spelmaterialen/middelen, methodieken 
en/of interventies/benaderingen. 
Finaliseren is een zorgethisch perspectief, waarbij de hulpverlener zich steeds weer afvraagt waar het in 
bepaalde situaties in de jeugdhulp uiteindelijk om te doen is. De finaliteitsvraag nodigt uit om na te denken over 
de kern van het vak en tegelijk kritisch reflecterend te kijken op waar het werk, hier en nu, over gaat of zou 
moeten gaan, aldus Leest en Baart (2015, p. 97). 
 
Omdat er vanuit dit onderzoek een tool ontworpen wordt voor de jeugdzorgwerkers/jullie zou ik graag willen 
spreken over hoe jullie in de huidige situatie omgaan met het bespreken en reflecteren op complexe 
beroepssituatie, wat je hier in mist of juist een werkende factor vindt en welke behoeften jij hebt met betrekking 
op het beroepsproduct.  Vanzelfsprekend kunt u ook zelf aangeven wanneer u ideeën hebt over passende 
onderwerpen die besproken kunnen worden. 
 
Is het goed als ik het gesprek opneem, zodat ik het later kan terugluisteren en het gesprek kan transcriberen om 
op die manier de validiteit en betrouwbaarheid hoog te houden? Heeft u nog vragen of opmerkingen voordat het 
interview begint? 
 
Vervolgvragen: Je zei net … Wat versta jij daaronder? 
Verdiepende vragen: Je vertelde net … Kun je me daar nog wat meer uitleg over geven? Kun je me daar 
voorbeelden van geven? 
Specificerende vragen: Wat dacht je toen? Wat vertelde je precies? 
Directe vragen: Wat vind je van? 
Interpreterende vragen: Heb ik nu goed begrepen dat … ? 
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 Belangrijkste vraag Overige vragen 
Inleiding - Voordat we het gaan hebben over 

inhoud van het vraagstuk, zou u wat 
meer willen vertellen over uw functie 
en werkzaamheden? 

 
- Hoe kunt u uw kennis en kunde 

koppelen aan het onderzoek? 
 

 
 

 

Huidige situatie   - Hoe zijn jullie in de huidige situatie 
bezig om als team gezamenlijk te 
reflecteren op de complexe 
beroepssituaties? 
 

- Welke werkwijze worden er gebruikt 
voor deze 
groepsreflectiemomenten?  
 

- Werken jullie al als team 
gezamenlijk aan het opdoen van 
praktische wijsheid? 
 

- Wat zijn er in de huidige situatie 
werkzame factoren volgens jou?  
 

- In hoeverre komen de verschillende 
vormen van reflectie al naar voren 
komen in de huidige 
groepsreflectiemomenten en heerst 
daar een dynamiek tussen? 
 

- Wat mis jij in deze 
groepsreflectiemomenten? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Ben je bekend met de term 
praktische wijsheid?  
 

- Onder praktische wijsheid wordt 
verstaan: “opzoek gaan naar wat het 
juiste is om te doen”. 

 
Verschillende vormen van reflectie: Donald 
Schön (1983) beschrijft deze verschillende 
vormen als volgt: Bij een methodische 
reflectie kijken we naar of we het werk 
technisch-methodisch goed doen.  Bij een 
biografische reflectie wordt gekeken naar 
“wie is dit kind, en wat is zijn/haar verhaal?”. 
Ook is er een maatschappelijke reflectie, 
deze focust zich op wat het “echte leven” van 
het kind gaat vragen in een later stadium. In 
een moreel-ethische reflectie focus je op wat 
goed is van en voor het kind. Dan heb je een 
legitimerende reflectie, deze richt zich op de 
vraag “hoort dit nog bij mijn werk?”. En als 
laatste heb je de psychohygiënische reflectie 
daarbij staat de vraag “wat is goede zorg 
voor onszelf” centraal. 

- En zijn er reflectievormen waarvan 
je nog niet wist dat deze 
bestonden/die minder naar vormen 
komen in de huidige situatie?  

Finaliseren  - Bent u bekend met de term 
finaliseren? 
 

- Als u de definitie hiervan hoort hoe 
denkt u dat er in de huidige situatie 
al gewerkt wordt aan het proces van 
finaliseren? 

In dit onderzoek wordt hieronder verstaan:  
Finaliseren is een zorgethisch perspectief, 
waarbij de hulpverlener zich steeds weer 
afvraagt waar het in bepaalde situaties in de 
jeugdhulp uiteindelijk om te doen is. De 
finaliteitsvraag nodigt uit om na te denken 
over de kern van het vak en tegelijk kritisch 
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- Wat is volgens jou de definitie van 

goede zorg? En hoe staat dit in 
verhouding met de werkzaamheden 
op de groep? 
 

- Ziet u hier ook ruimte voor 
verbetering? En waarom?  

 

reflecterend te kijken op waar het werk, hier 
en nu, over gaat of zou moeten gaan, aldus 
Leest en Baart (2015, p. 97). 

 

Beroepsproduct - Met betrekking tot het 
beroepsproduct: Op welke wijze 
(denk aan methoden/producten) 
denkt u dat het proces van 
finaliseren bevorderd kan worden?  
 

- Als ik een product ga ontwerpen: 
Wat zou u adviseren om in zo’n 
product te zetten? Hoe zou het 
volgens u eruit moeten zien? 
 

- Welke inhoud zou in dit product naar 
voren moeten komen? Waarom?  
 

- Welke randvoorwaarden zijn 
daarvoor nodig? Welke vorm van 
product kan passend hiervoor zijn? 
 

- Hoe zou het voor jullie zo inzetbaar 
mogelijk gemaakt kunnen worden? 
Zodat het echt gebruikt wordt  

 

- Wat zou u graag erin willen zien?  

Slot - Heeft u verder nog vragen of 
opmerkingen voor mij die 
noodzakelijk zijn voor dit 
onderzoek? 

- Vind u het goed dat we dit interview 
nu afsluiten?  

- Bent u naderhand nog bereid indien 
nodig nog een vraag te 
beantwoorden? Als u naderhand 
nog vragen of toevoegingen heeft 
dan kunt u mij altijd mailen! 

- Bedankt voor uw tijd en dat u wilde 
deelnemen aan dit interview en 
bedankt voor uw openheid. 
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BIJLAGE 4: OBSERVATIE INSTRUMENT – TESTRONDE 1  

Observatie formulier Testronde spel en poster         

Fysiek omgeving 
Aantal deelnemers:  

Welk gesprek komt 
er op gang door het 
spel?  
(Komen we tot de 
kern van het 
handelen) 

  

Non-verbale gedrag 
van de 
jeugdzorgwerker  
 

 

Verbale gedrag van 
de jeugdzorgwerker 
(wie is er 
voornamelijk aan 
het woord, is die 
verhouding gelijk)  

 

Dynamiek tussen de 
6 reflectievormen 
van finaliseren  

 

Wat zie je terug van 
het proces van 
finaliseren? Is dat 
echt bevorderd?  
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Hoe worden de 
achterliggende 
normen en waarden 
geëxpliciteerd  

 

Staat het 
perspectief van het 
kind centraal binnen 
het gesprek?  

 

Citaten/uitspraken   
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BIJLAGE 5: TESTRONDE 1 - FEEDBACKFORMULIER 1 

 
Functie: Jeugdzorgwerker Tweety 
Organisatie: De kleine Plantage  
Datum: 28 mei 2021 
 
 

1. Wat is uw mening over het beroepsproduct (poster & spel) met betrekking tot de 
vormgeving? 

 
Het beroepsproduct ziet er goed uit. De poster is in 1 oogopslag te overzien, kort en bondig 
beschreven items bij de 6 stappen van reflectie. Hierdoor uitnodigend om te bekijken en mee 
aan de slag te gaan. Ik vind het ook goed dat er nog een soort korte samenvatting van het 
doel van deze 6 stappen staat vermeld. 
 
Het spel zag er aantrekkelijk uit in handige kaartvorm en met de verschillende kleuren per 
reflectie. Mooi dat er aan de ene kant van de kaart het type reflectie staat en aan de andere 
kant dan vragen die tot nadenken stemmen maar ook uitnodigen tot onderlinge gesprekken 
hierover. Netjes en verzorgd. 
 

 
2. Wat is uw mening over het beroepsproduct (poster & spel) met betrekking tot de 

inhoud? 
 
Ik vind de inhoud echt heel goed. Juist omdat er heel veel gebeurt op een dag, en je op die 
manier soms van de ene naar de andere situatie gaat, blijft het risico bestaan dat je 
oppervlakkig reageert. Ik bedoel hiermee dat je dan bv kans loopt altijd hetzelfde te reageren 
naar een kind en je bijna automatisch gaat handelen bij externaliserend gedrag. Juist door 
de poster en het spel word je getriggerd en bewust gemaakt om dieper na te denken of je 
eventueel juist anders zou kunnen handelen, hiermee doe je meer recht aan het kind en zijn 
gedrag.  
Een ander heel positief aspect vind ik (als redelijk nieuwe medewerker en in de functie van 
leerkracht) dat je door het spel en het gesprek dat erdoor ontstaat met je collega’s ook je 
team veel beter leert kennen waardoor je elkaar beter kunt steunen. Daarnaast doe je ook 
kennis en inzicht op van elkaar door situaties (en aanpak) te bespreken, dat is wel een 
winstpunt. Je komt dan, denk ik, nog meer op 1 lijn met elkaar. 
 

 
3. Voldoet het beroepsproduct aan bij uw wensen/verwachtingen? Waarom wel/niet? 

 
Ja, het is uitnodigend en compact. Makkelijk inzetbaar. Goed dat er ook een vraag zit over 
de vervolgplek qua onderwijs en wat een kind daarvoor nodig heeft. Dit is een belangrijk 
aspect op de groep. 
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4. Wat zijn de verbeterpunten van het beroepsproduct? Welke aanpassingen moeten 

er volgens u gedaan worden aan het beroepsproduct? 
/ 

 
5. Wat heeft u, als jeugdzorgwerker van de Tweety’s, nodig om het beroepsproduct te 

kunnen implementeren/gebruiken in de praktijk? 
 
Ik denk dat, zeker in het begin, het fijn is als er vaste afspraken komen over het gebruik. 
Bijvoorbeeld om de week op een vast moment oid het spel doen. Of, gekoppeld aan de 
sociaal emotionele leerlijn ZIEN, bij het bespreken van een individueel kind ook de reflecties 
meenemen. Dan wordt het eigen en uiteindelijk ook beter ingezet. 
 
Het is ook fijn als het op een goed zichtbare plek in de groep komt te hangen zodat het niet 
wordt “vergeten”. 
 

 
6. Als u het beroepsproduct een cijfer zou moeten geven, wat zou dit dan zijn op een 

schaal van 1 tot 5 (1 is onvoldoende, 2 is matig, 3 is voldoende, 4 is goed, 5 is zeer 
goed)? Beargumenteer uw antwoord. 

 
5: het product komt tegemoet aan wat er nodig is en leeft op de groep. Het sluit aan bij de 
behoefte van de medewerkers en het is echt praktisch (en eigenlijk eenvoudig) in te 
zetten/gebruiken. Hierdoor een grotere kans op succes (resultaten)! 

 
7. Zijn er nog aspecten die u mist in het beroepsproduct? Zo ja, wat zijn deze 

aspecten? 

/ 
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8. Heeft u nog andere vragen/opmerkingen met betrekking tot het beroepsproduct? Zo 
ja, schrijf het hieronder. Wees vrij om aspecten te benoemen die eerder nog niet in 
dit feedbackformulier zijn gevraagd.  

Complimenten voor het zo afstemmen op de groep en de duidelijke en rustige uitleg over het 
spel en de poster. Goed dat we het konden uitproberen. 
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BIJLAGE 6: TESTRONDE 1 - FEEDBACKFORMULIER 2 

Functie: Jeugdzorgwerker C 
Organisatie: Enver 
Datum: 3-6-2021 
 
 

1. Wat is uw mening over het beroepsproduct (poster & spel) met betrekking tot de 
vormgeving? 

Ik vind de lay-out erg leuk en overzichtelijk. De vorm van de poster is mooi en de kaartjes 
van het spel hebben een fijne, overzichtelijke tekst en kleur.  

 
2. Wat is uw mening over het beroepsproduct (poster & spel) met betrekking tot de 

inhoud? 
Voor onze groep is dit erg bruikbaar en leuk, het spel kan zowel ingezet worden als er een 
escalatie is geweest, maar ook tijdens bijvoorbeeld intervisie of een kindbespreking. De 
vragen die erop staan zetten echt aan tot gesprek en tot nadenken.  

 
3. Voldoet het beroepsproduct aan bij uw wensen/verwachtingen? Waarom wel/niet? 

Ja, zeker omdat het twee producten zijn, die een link met elkaar hebben maar in 
verschillende situaties gebruikt kunnen worden. Hierdoor is het breed en zullen het ook veel 
kunnen gebruiken.  

 
4. Wat zijn de verbeterpunten van het beroepsproduct? Welke aanpassingen moeten 

er volgens u gedaan worden aan het beroepsproduct? 
Voor de poster is het fijn als deze duidelijk leesbaar is vanaf een afstand, bijvoorbeeld als 
het op een prikbord hangt. Dus niet een te klein lettertype en korte bondige zinnen/punten. 
 
Bij het spel zou het fijn zijn als er nog een gebruiksaanwijzing erbij zit, dat als je het pakt je 
gelijk kunt zien welke opties je hebt (situatie bespreken, algemeen, tijdens intervisie, etc) 
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5. Wat heeft u, als jeugdzorgwerker van de Tweety’s, nodig om het beroepsproduct te 
kunnen implementeren/gebruiken in de praktijk? 

Het is fijn als het bijvoorbeeld gepland staat wanneer we het beroepsproduct gebruiken om er 
vaardiger in te worden en ermee te oefenen. Of een advies hoe vaak het in de maand 
gebruikt dient te worden om het goed te kunnen ‘leren’.  

 
6. Als u het beroepsproduct een cijfer zou moeten geven, wat zou dit dan zijn op een 

schaal van 1 tot 5 (1 is onvoldoende, 2 is matig, 3 is voldoende, 4 is goed, 5 is zeer 
goed)? Beargumenteer uw antwoord. 

5, ik vind het echt leuk dat het een spel is, wat heel interactief is en wat je aanzet tot 
nadenken. De poster vind ik mooi omdat je hier even snel op kunt kijken en met elkaar in 
gesprek kunt gaan. 

 
7. Zijn er nog aspecten die u mist in het beroepsproduct? Zo ja, wat zijn deze 

aspecten? 

Een leidraad of gebruiksaanwijzing voor het spel, zodat ook degene die niet bij de 
presentatie waren, weten hoe het werkt.  

 
 
 
 
 
  

8. Heeft u nog andere vragen/opmerkingen met betrekking tot het beroepsproduct? Zo 
ja, schrijf het hieronder. Wees vrij om aspecten te benoemen die eerder nog niet in 
dit feedbackformulier zijn gevraagd.  

Nee, ik vind het erg leuk en heel nuttig voor onze groep.  
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BIJLAGE 7: TESTRONDE 1 - FEEDBACKFORMULIER 3 

Functie: Jeugdzorgwerker C 
Organisatie: Enver, De kleine Plantage 
Datum: 03-06-2021 
 
 

1. Wat is uw mening over het beroepsproduct (poster & spel) met betrekking tot de 
vormgeving? 

Mooi! Vooral de kaartjes vind ik mooi. De poster ziet er heel chique uit, maar is wat mij 
betreft veel detail op een klein vlak, qua tekst (wat op een grotere poster anders uitvalt denk 
ik). Misschien nog iets van een doosje erbij, om goed te bewaren? Al is elastiek ook prima 
natuurlijk. 

 
2. Wat is uw mening over het beroepsproduct (poster & spel) met betrekking tot de 

inhoud? 
Goed! Ik kende deze methode nog niet, leerzaam en fijne vragen! Ik kon niet helemaal 
volgen dat je een deel vanuit de ene methode hebt genomen en een deel uit geweldloos 
verzet, maar dat is ook niet belangrijk misschien. Als je inhoudelijke dingen hebt 
overgenomen, zou ik dat wel vermelden, weet niet of je dat gedaan hebt?  

 
3. Voldoet het beroepsproduct aan bij uw wensen/verwachtingen? Waarom wel/niet? 

Zeker! 

 
4. Wat zijn de verbeterpunten van het beroepsproduct? Welke aanpassingen moeten 

er volgens u gedaan worden aan het beroepsproduct? 
Misschien een duidelijker verschil in lay-out tussen de individuele vragen en de 
groepsvragen?  
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5. Wat heeft u, als jeugdzorgwerker van de Tweety’s, nodig om het beroepsproduct te 
kunnen implementeren/gebruiken in de praktijk? 

Niets eigenlijk, onthouden dat we dit instrument/spel hebben! Mogelijk in agenda schrijven, 
maar denk dat het voor mij nog het meest bruikbaar is in directe praktijk na een moeilijke 
situatie.  

 
6. Als u het beroepsproduct een cijfer zou moeten geven, wat zou dit dan zijn op een 

schaal van 1 tot 5 (1 is onvoldoende, 2 is matig, 3 is voldoende, 4 is goed, 5 is zeer 
goed)? Beargumenteer uw antwoord. 

5! 

 
7. Zijn er nog aspecten die u mist in het beroepsproduct? Zo ja, wat zijn deze 

aspecten? 

Zie vraag 4. 

 
 
 
 
 
  

8. Heeft u nog andere vragen/opmerkingen met betrekking tot het beroepsproduct? Zo 
ja, schrijf het hieronder. Wees vrij om aspecten te benoemen die eerder nog niet in 
dit feedbackformulier zijn gevraagd.  

Nee. 
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BIJLAGE 8: TEST RONDE 2 - PRESENTATIE VERSLAG  

Als 2e test ronde is het onderzoek en beroepsproduct (wat bijgesteld is naar aanleiding van test ronde 1) 
gepresenteerd aan de belanghebbende in de praktijk, dus de jeugdzorgwerkers van Tweety en de 
gedragswetenschapper, en de begeleidend docent vanuit de Hogeschool Rotterdam. In dit verslag wordt 
beschreven hoe de presentatie verliep, welke feedback er is verkregen en wat de belangrijkste bevinden zijn die 
uit de presentatie zijn gekomen.  

De presentatie heeft door de invloeden van Covid-19 online plaatsgevonden. Het is vormgegeven door te 
presenteren a.d.h.v. een PowerPointpresentatie, met korte voorbeelden van het spel dat is ontwikkeld. Allereerst 
is er vertelt over de aanleiding van het onderzoek. Hierin is het praktijkvraagstuk duidelijk naar voren gekomen en 
vanuit verschillende kaders benoemd. Vervolgens is besproken welke doelstelling, hoofd- en deelvragen er in het 
onderzoek centraal stonden. Hierna kwam aan bod op welke manier er data is verzameld en welke resultaten dit 
opleverde. Vanuit de resultaten zijn de ontwikkelde beroepsproducten besproken, bijvoorbeeld wat voor 
meerwaarde deze beroepsproducten zijn voor de praktijk. En als laatste kwamen de aanbevelingen en kritische 
reflectie/discussie aanbod in de presentatie.  

De aanwezige bij de presentatie waren tevreden over de navolgbaarheid van de presentatie. De begeleidend 
docent gaf aan dat er een duidelijk structuur in de presentatie zat en dat goed duidelijk werd wat er is gedaan, 
waarom dat is gedaan en wat de uitkomst daarvan was.   

Na de presentatie werden er een aantal kritische vragen gesteld over hoe het beroepsproduct geïmplementeerd 
kan worden in de praktijk. Hoe lang bijvoorbeeld het spel gespeeld moet worden om echt een rijk gesprek met 
elkaar aan te gaan. Hier is tijdens het gesprek wat verduidelijking over gekomen. Ook werd er vanuit de praktijk 
aangegeven hoe het voor hen het makkelijkste geïmplementeerd kan worden. Zo gaf een jeugdzorgwerker aan 
dat zij het spel vaker willen inzetten dan twee keer in de week maar dan misschien wat minder kaarten willen 
behandelen. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat de jeugdzorgwerkers twee keer in de week 1 of 2 kaarten 
bespreken tijdens het koffie/thee moment na kindertijd (15:00), en 2 keer in de maand een teamvergadering doen 
waarin ze echt 1,5 uur uitnemen om een casuïstiek te bespreken a.d.h.v. het spel. Deze aanpassing zal 
doorgevoerd worden in de aanbevelingen.  

Een ander punt wat ter sprake kwam was de generaliseerbaarheid van beide producten. Beide producten zijn 
namelijk specifiek ontworpen voor de Tweety’s, echter komen er op de andere groepen ook externaliserend gedrag 
voor. De jeugdzorgwerker gaf aan dat het spel heel generaliseerbaar is om over de hele kleine plantage te 
gebruiken en niet alleen voor de Tweety’s. De jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers hebben iedere vijf 
weken een intervisie moment met van iedere groep (van de 8 behandelgroepen) een jeugdzorgwerker en een 
gedragswetenschapper, de jeugdzorgwerker geeft aan dat het spel ook zeker een meerwaarde heeft voor deze 
bijeenkomsten. De begeleidend docent geeft daarbij aan dat het bijvoorbeeld ook ingezet kan worden in de 
leerwerk gemeenschap (LWG) van Enver, zodat de docenten en stagiaires meer achter de beweegredenen van 
het handelen komen. De frisse blik die de aanwezige bij de presentatie hadden op het beroepsproduct en 
onderzoeksproces heeft dus voor vernieuwde inzichten gezorgd die worden meegenomen in het implementeren 
van de beroepsproducten. De feedback die uit de presentatie is voortgekomen wordt doorgevoerd in de 
aanbeveling en het implementatieplan (in het document “begeleidend schrijven”).  

Om een concreet beeld te geven van de presentatie volgen op de volgende pagina de slides van de 
PowerPointpresentatie.  

A.d.h.v. de presentatie heeft de praktijk de beroepsproducten en de presentatie beoordeeld. De beoordeling kunt 
u vinden in bijlage 9.  
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BIJLAGE 9: BEOORDELINGSFORMULIER BEROEPSPRODUCT VANUIT DE PRAKTIJK  
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BIJLAGE 10: PROTOCOL ENVER - ACTING-OUT GEDRAG BIJ KINDEREN 

Acting-out gedrag bij kinderen. 

Onder acting-out gedrag verstaan we: 

“Met acting-out gedrag wordt gedoeld op die aspecten die zowel psychosociaal ongewenst, als niet passend bij 
de leeftijd zijn en die bedreigend zijn voor anderen en/of de betrokkenen zelf” (Verheij en Verhulst 1999). 

1. Inleiding. 

Om tot een duidelijke en inzichtelijke aanpak te komen is er een richtlijn opgesteld, waarin beschreven staat hoe 
er omgegaan wordt met acting-out gedrag binnen de kleine Plantage. De richtlijnen geven handvatten voor de 
pedagogisch medewerker om om te gaan met acting-out gedrag van kinderen. Het kind leren omgaan met zijn 
boosheid/frustratie en anders uiting geven aan acting-out gedrag is vaak een van de eerste doelen waaraan 
gewerkt moet worden. 

Om zo goed mogelijk te reageren op het acting-out gedrag is van belang dat er een duidelijke inzichtelijke 
aanpak voorhanden is. 

De verwachting is, dat als de aanpak duidelijk is, het acting-out gedrag beter gehanteerd kan worden en mogelijk 
ook sneller zal afnemen. Daarnaast zal openheid en transparantie wederzijds respect stimuleren tussen ouders 
en de kleine Plantage. 

Belangrijk is rekening te houden met het feit dat elk kind anders is en dat dus ook de aanpak per kind zal 
verschillen. De richtlijnen dienden als leidraad en niet als een vaststaand protocol. 

2. Algemene aanpak van kinderen met acting-out gedrag. 

Vooraf: 

Elk kind vraagt om een aanpak passend bij hem of haar. Zo zijn er redenen waarom een kind niet vastgehouden 
kan worden, te denken valt aan kinderen met een hechtingsproblematiek of angstige kinderen. Daarom kan het 
toepassen van de beschreven aanpak niet los gezien worden van een individuele behandeladvies m.b.t. een 
kind.  

Belangrijk voor het kind is dat de stappen van tevoren aangegeven worden door de pedagogische 
medewerker/leerkracht. Veiligheid en voorspelbaarheid! 

1. Er wordt gestart met een corrigerende gedragsinstructie bij acting-out gedrag. In de 
gedragsinstructie wordt er aangegeven welk gedrag er van het kind verwacht wordt.  

2. Verandert het gedrag niet dan gaat het kind naar zijn eigen tafel om na te denken/ rustig te worden. 
3. Wordt het kind aan de (eigen) tafel niet rustig en duurt het acting-out gedrag voort, dan wordt er 

overgegaan worden tot het vasthouden van de handen op tafel (zie foto I en II).  
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Foto I       Foto II 

 

4. Wanneer het gedrag ook daardoor niet verbeterd is (en/of onrustiger is geworden). Dan wordt 
overgegaan tot het vasthouden van het kind (zie foto III). Dit kan met het kind staande of zittend. 

 

 

 

Foto III 

 

5. Wanneer een kind spuugt of bijt kan er eventueel gebruik gemaakt worden van de onderstaande 
methode (zie foto IV en V).  
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Foto IV         Foto V 

 

Als het kind in zit en stand niet veilig te fixeren is en/of de agressie blijft toenemen, kan onderstaande greep 
worden gebruikt (Foto VI en VII). Het kind wordt hierbij op de grond gefixeerd. Het kind zit tegen het onderbeen 
van de pedagogisch medewerker aan. 

 

 

Foto VI       Foto VII 
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6. Wanneer het kind om rustig te worden buiten de groepsruimte wordt gezet, wordt dit gemeld bij de 
ouders en de gedragwetenschapper. 
 

7. Als het kind in een aparte ruimte tot rust moet komen, moet duidelijk zijn voor het kind hoelang het 
kind in deze ruimte moet blijven zitten (gebruik maken van een wekker/time-timer/duidelijke 
opdracht). Bij voorkeur blijft de volwassene bij het kind in dezelfde ruimte of anders moet de 
volwassene zichtbaar blijven voor het kind. 

3. Richtlijnen bij een kind met acting-out gedrag. 

Ø Als er sprake is van acting-out gedrag wordt er in eerste instantie volgens de algemene aanpak (punt 
3) gereageerd, tenzij er expliciet andere afspraken zijn gemaakt voor het betreffende kind à gebruik 
hiervoor het toestemmingsformulier acting-out gedrag bij kinderen voor ouders.  
 

Ø De Jeugdzorgwerker/ leerkracht licht de ouders telefonisch of persoonlijk in (zie punt 5) als er sprake 
is van acting-out gedrag. En er vindt afstemming plaats hoe ouders in het vervolg geïnformeerd 
worden over het gedrag. Deze afspraak wordt in Tick genoteerd in het dossier van het betreffende 
gezin. 
 

Ø De gedragwetenschapper wordt ingelicht bij de eerste keer dat een kind vastgehouden wordt en bij 
toename en/ of afname van het bedoelde gedrag. Er vindt tevens afstemming over de aanpak van 
het acting-out gedrag van het kind à gebruik hiervoor het toestemmingsformulier acting-out gedrag 
bij kinderen voor ouders. Het formulier wordt in Tick gehangen in het dossier van het betreffende 
gezin. 
 

Ø Er is een overdracht aan de betrokken collega’s over alle afspraken. 

4. Ouders informeren bij kennismaking (of een ander nader te bepalen moment). 

Ouders worden bij een groepsbezoek (of een ander nader te bepalen moment) geïnformeerd over de aanpak van 
acting-out gedrag. Belangrijk is dat ouders ervaren dat er openheid en transparantie is over dit onderwerp.  

Ook voor de ouders waarvan het kind niet vastgehouden wordt is het goed er wat over vertellen (zij horen thuis 
mogelijk de verhalen over andere kinderen). 

Voorbeeld hoe je het met ouders kan bespreken: 

“Binnen de groep wordt er gewerkt met een pedagogische aanpak die aansluit op wat de kinderen nodig hebben 
en waarin rekening gehouden wordt met de kind problematiek. Deze aanpak zorgt ervoor dat de kinderen zich 
veilig voelen. Soms zijn kinderen fysiek of verbaal agressief, er kan dan onveiligheid ontstaan, zowel bij het kind 
als de groep. Wanneer een dergelijke onveilige situatie ontstaat, wordt dit meteen gesignaleerd aan u als ouders 
en aan het behandelteam. Dan wordt afgesproken hoe we dit gedrag aan gaan pakken. Er is op de kleine 
Plantage een richtlijn hoe we omgaan met acting-out gedrag van een kind. Deze richtlijn geeft handvatten voor de 
jeugdzorgwerkers en zorgt dat u als ouder weet hoe er omgegaan wordt met dit gedrag binnen de groep (uitleg 
en foto)”. Dit zijn de algemene richtlijnen. Per kind wordt bekeken hoe ze worden toegepast. 
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BIJLAGE 11: TOESTEMMINGSFORMULIER OUDERS – ENVER  

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van: 

(Naam kind toevoegen) 

 

Betreft: toestemmingsverklaring voor het toepassen van een specifieke aanpak. 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het vergroten van vaardigheden, o.a. op het gebied van omgaan met emoties en omgaan met anderen, is een 
belangrijk onderdeel van de behandeling. Veiligheid voor uw kind en zijn/haar omgeving, is een belangrijke 
voorwaarde. 

 

Uw kind laat het volgende gedrag zien: 

(Gedragsbeschrijving toevoegen) 

 

Tussen u en (toevoegen namen en functie leden behandelteam) is de volgende aanpak afgesproken: 

(Afspraken aanpak toevoegen) 

 

 

Met als doel: 

(Doel en eventuele evaluatiedatum toevoegen) 

 

 

Naam ouder(s)/ verzorger(s) :  

Datum : 

Handtekening : 
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