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Het spreekwoord zegt: Alleen ga je sneller, samen kom je verder. 
Jeugdhulp in Amsterdam en Amstelland doen we samen met  jeugd 
en opvoeders. Want dan bereik je het beste resultaat. Iedereen is het 
daar over eens, alleen hoe doe je dat op een goede manier?

Deze schatkist is special samengesteld voor jou, de 
jeugdprofessional, en zit vol met ideeën hoe je de samenwerking 
sterker kunt maken. De inhoud van de schatkist is niet zomaar 
uit de lucht gegrepen maar door opvoeders, jongeren en 
jeugdprofessionals zelf bedacht. In de schatkist vind je ideeën 
over hoe je kunt samenwerken tijdens het hulpverleningstraject 
bijvoorbeeld bij reflectiemomenten. Maar ook kan de schatkist helpen 
bij beleidsontwikkeling,  bij het uitvoeren van projecten of onderzoek 
in de jeugdhulp. Zie ook pagina 25 Wat zeggen literatuur en 
wetenschap? En je vindt er leidende principes die belangrijk zijn om 
het samenwerken handen en voeten te geven. Gezinnen weten wat 
er in de jeugdhulp werkt en wat niet.  

Hopelijk helpt deze schatkist jou in je dagelijkse werk om de 
samenwerking met een jeugdige en zijn of haar opvoeders vorm te 
geven.  

Het doel van de schatkist
Inspireren 
> hoe je kunt samenwerken met opvoeders en jeugd

Bewust worden 
> wat samenwerken kan opleveren

Leren en delen 
> van elkaars ervaringen, kennis en tools

Voor wie?
Voor iedereen die in de jeugdhulp met opvoeders en 
jeugd te maken heeft en in Amsterdam-Amstelland werkt:

> Uitvoerende professionals in de jeugdhulp
> Medewerkers van gemeenten
> Ervaringsdeskundigen, cliëntenraden en jeugdraden

Een schatkist voor tips en 
tools voor professionals in de 
jeugdhulp 



Relatie / de klik Serieus nemenVe

ilig
heid en rust

Mijn netwerk

Sa
men beslissen

Ui
tgaan van kracht

Mijn leefwereld Al

le leefgebieden

Jongeren vertellen 
over verschillende 
principes

‘Transformers in de 
jeugdzorg’ deel 2Werving 

studenten

1

‘Transformers in de 
jeugdzorg’ deel 1

‘Transformers in de 
jeugdzorg’ deel 3

Opvoeders en jeugdigen geven zelf aan wat zij bij hulpverlening 
belangrijk vinden. Een goede klik met jou als hulpverlener is 
daarbij heel belangrijk
 
Ervaringsdeskundige opvoeders en jeugdigen formuleerden samen 
wat voor hen belangrijke principes zijn voor goede jeugdhulp.
Lukt het jou om deze principes centraal te stellen in jouw werk? Zijn 
ze bij ieder contact met een kind en een opvoeder jouw startpunt? Zo 
werk je helemaal volgens de bedoeling! Hoe je dit verder handen en 
voeten kunt geven lees je wanneer je klikt op de leidende principes. 

De ruggengraat van de jeugdhulp volgens opvoeders en jeugd
Wat is volgens opvoeders en jeugd nu goede jeugdhulp? Waar moet 
goede jeugdhulp aan voldoen en wat zijn de belangrijkste principes 
waar de jeugdhulp aan moet voldoen? 

De leidende principes van opvoeders en jeugdigen

< Wanneer je klikt op een parel kom je bij een uitleg van dit principe

Leidende principes 
van goede jeugdhulp

Opvoeders 
en jeugd 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd5MXULbd4Y
https://www.youtube.com/watch?v=5-SLmzO3_20
https://soundcloud.com/user-708808184/moraya-aflevering-1-levensverhaal
https://soundcloud.com/user-708808184/moraya-aflevering-2-haar-initiatief
https://soundcloud.com/user-708808184/moraya-aflevering-3-in-gesprek-met-claire-vlug-bestuurder-van-jeugdbescherming-regio-amsterdam
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Opvoeders en jeugdigen willen gehoord worden en serieus worden 
genomen, ze willen ervaren dat ze invloed hebben. Dat is goed voor 
hun zelfvertrouwen – en voor een positief zelfbeeld. En dat laatste is 
nodig om tot een positieve ontwikkeling te komen.

Er zijn heel veel redenen op te noemen die verklaren waarom een 
opvoeder of jeugdige zich op een bepaalde manier gedraagt. Trauma 
kan een oorzaak zijn of misschien is er een lichamelijk probleem. 

De juiste hulp bieden, betekent daarom goed luisteren – om boven 
tafel te krijgen wat er werkelijk nodig is.

Opvoeders en jeugd geven de volgende tips aan 
de jeugdprofessional:

> Luister naar wat ik te vertellen heb
> Luister naar mijn behoeften en wensen
> Heb respect voor wie ik ben (mijn leeftijd hoort daar ook bij)
> Laat mij niet te lang wachten en regel snel hulp
> Doe moeite om mij te begrijpen
> Laat mij het verhaal vertellen en luister naar mij
> Stel mij vragen, vragen, vragen
> Maak het plan samen met mij
> Vul niet alles voor mij in
> Vraag naar wat ik wil
> Kijk naar wat de reden is achter mijn gedrag

https://www.youtube.com/watch?v=6svMqvFb0Zs
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Als professional neem je elke dag veel besluiten. Realiseer je, dat 
ieder besluit van invloed is op het leven van de opvoeder en de 
jongere. Zelf knopen doorhakken vinden zij soms moeilijk. Meer dan 
eens ervaren zij de negatieve gevolgen van zo’n beslissing.

Neem daarom de tijd, en weeg zorgvuldig alle voors en tegens af 
samen met de opvoeder of jeugdige. Denk mee als professional, en 
zorg voor de juiste informatie.

Zo kun je samen een weloverwogen beslissing nemen. 

Opvoeders en jeugd geven deze adviezen aan  
de jeugdprofessional: 

>  Leg de mogelijke consequenties van beslissingen aan mij uit en 
laat mij kiezen

>  Neem niet van mij over en ga niet om mij heen
>  Neem mij serieus
>  Speel niet de baas over mij
>  Neem geen beslissing zonder met mij te overleggen
>  Misbruik je macht niet
>  Maak samen met mij het plan
>  Laat mij het dossier lezen
>  Luister naar wat ik te vertellen heb
>  Doe moeite mij te begrijpen
>  Doe niet iets voor mij of met mij als ik het gewoon zelf kan
>  Hou rekening met de leeftijd waarop ik zelf besluiten kan nemen
>  Vertel me waarover en waarom bepaalde besluiten worden 

genomen 

>  Laat mij de formulieren invullen en help mij daarbij

Leidende principes van goede jeugdhulp
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https://www.youtube.com/watch?v=OkInzpdm16M


Leidende principes van goede jeugdhulp
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Leren, ontwikkelen, plannen en beslissen is moeilijker in tijden van 
stress en onveiligheid. Je kunt gewoon minder goed nadenken en 
weten wat nodig is. Een jeugdprofessionals die rust en veiligheid 
weet te creëren voor de opvoeder en jeugdige is zeer waardevol.

Dus zorg ervoor dat het veilig voelt en de opvoeder of jeugdige jou 
alles durft te zeggen. Pas als een opvoeder of jongere zich veilig 
genoeg voelt om te vertellen, kun jij je een beeld vormen van wat er 
precies speelt.

Neem daarom de ruimte om vragen te stellen. 

Opvoeders en jeugd geven deze adviezen aan  
de jeugdprofessional: 

>  Bereid mij voor op onverwachtse gebeurtenissen
>  Stel me gerust 
>  Bereid mij voor op wat er gaat komen (bij uit huis plaatsen 

bijvoorbeeld)
>  Stel vragen en geef mij de ruimte om vragen te stellen 
>  Geef goede en realistische informatie en duidelijke uitleg
>  Wees duidelijk en eerlijk; doe wat je zegt en zeg wat je doet 
>  Wees bereikbaar (bellen of appen) anders voel ik me aan mijn 

lot overgelaten

>  Vertel me waar ik recht op heb
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Leidende principes van goede jeugdhulp

Al
le leefgebieden

Opvoeders en jeugdigen zijn onderdeel van een grotere 
leefomgeving: het gezin, familie, vrienden, hobby’s, school en/
of werk. Iedere dag weer zijn er nieuwe uitdagingen rond werk, 
school, wonen, netwerk en financiën. Vaak hebben problemen op 
verschillende leefgebieden met elkaar te maken.

De jeugdhulp-professional werkt daarom met het gezin samen en 
probeert problemen integraal aan te pakken. Het samenwerken 
is daarbij gericht op het vergroten van het oplossend vermogen.  
Opvoeders en jeugdigen krijgen handreikingen om zelf met hun 
problemen te leren omgaan, op alle levensgebieden. 

Opvoeders en jeugd geven deze adviezen aan  
de jeugdprofessional:

>  Praat met mij over belangrijke dingen: gezin, geld, werk, 
school, relatie, persoonlijke problemen, wonen enzovoort

>  Heb oog voor praktische ondersteuning als dat nodig is
>  Steun mij en geef hulp bij wat ik zelf aangeef 
>  Zorg dat ik één contactpersoon en één plan heb
>  Zorg dat ik maar één keer mijn verhaal hoef te doen
>  Hulp moet flexibel en snel beschikbaar zijn
>  Zorg dat de hulpverleners samenwerken en dat er niet te veel 

hulpverleners zijn, laat ze hetzelfde zeggen
>  Laat mij doen wat ik zelf kan en vraag wat ik nodig heb
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Leidende principes van goede jeugdhulp

Relatie / de klik

Podcast
ROC studenten 

Wanneer de opvoeder, jeugdige en jeugdprofessional een goede klik 
hebben, voelt iedereen zich meer gerespecteerd en begrepen. Het 
maakt samenwerking op basis van gelijkwaardigheid mogelijk.

Uit onderzoek is daarnaast gebleken dat een goede werkrelatie 
een positieve invloed heeft op de resultaten. Sterker nog: positieve 
behandeleffecten zijn alleen te behalen als de cliënt de relatie met de 
hulpverlener positief ervaart.

Investeren in deze klik is daarom een belangrijke voorwaarde om 
jouw werk goed te kunnen doen. 

Opvoeders en jeugd geven deze adviezen aan  
de jeugdprofessional:

>  Vraag aan mij of je het goed doet
>  Geef het gevoel dat er om mij gegeven wordt
>  Ga om met mij alsof het over jezelf gaat
>  Wees er voor mij
>  Kom voor mij op en wees gemotiveerd om mij te helpen
>  Ons contact is belangrijker dan mijn dossier
>  Wees je zelf en niet iemand uit de boeken
>  Geef toe als je zelf iets niet goed hebt gedaan
>  Doe je best om mij te leren kennen
>  Wees oprecht en echt
>  Werk vanuit je hart en toon begrip
>  Vraag regelmatig of je nog wel de juiste hulpverlener 

bent voor mij
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https://www.youtube.com/watch?v=Nd5MXULbd4Y


Leidende principes van goede jeugdhulp

Mijn leefwereld

Filmpje
Petra

Hoe ziet het dagelijks leven van een kind of jongere eruit? Wat vindt 
een opvoeder prettig in de omgang en welke verwachtingen zijn er 
naar jou toe?

Als jeugdhulpprofessionals maak je tijdelijk deel uit van het leven van 
opvoeder en jeugdige. Weet dus hoe dat leven eruitziet. Jeugdhulp 
werkt beter als je aan oplossingen werkt op de plek waar de 
problemen zijn ontstaan. De eigen leefomgeving is de meest voor de 
hand liggende plek waar veranderingen kunnen plaatsvinden. Juist 
daar kun je in praktijk ervaren hoe het ook anders kan. Thuis, in de 
buurt, op school. Of op je werk.

Daarvoor heb je als professional het onvoorwaardelijke vertrouwen 
van jouw cliënt nodig. Je komt immers achter de voordeur, en krijgt 
een inkijkje in het dagelijks leven van de jongere en de opvoeder. 

Opvoeders en jeugd geven deze adviezen aan  
de jeugdprofessional:

>  Kom bij mij thuis wanneer ik dat prettig vind
>  Laat mijn dagelijks leven zoveel als mogelijk doorgaan,  

ons leven bestaat uit meer dan onze problemen en jullie hulp
>  Kom met één persoon tegelijk bij mij thuis
>  Vraag aan mij waar we elkaar het beste kunnen spreken
>  Vraag of het uitkomt als je bij mij thuis komt
>  Leg aan mij uit wat je doet met wat je bij mij thuis ziet
>  Zorg dat ik weet dat je te vertrouwen bent als je bij mij 

thuiskomt 
>  Vraag aan mij of ik stress heb
>  Vraag een ervaringsdeskundige mee naar een gesprek  

met mij
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https://www.youtube.com/watch?v=WtpmPNQvVFE


Leidende principes van goede jeugdhulp

Mijn netwerk

Een goede relatie met iemand uit het eigen netwerk is van groot 
belang. Buren, vrienden, familie, collega’s, een partner kunnen 
bijdragen aan een gevoel van eigenwaarde bij de jeugdige en de 
opvoeder. Zij geven een gevoel van veiligheid, ergens bij te horen. 
Positieve sociale contacten zorgen voor meer veerkracht waardoor 
opvoeder en jeugdige beter kunnen omgaan met stressvolle situaties. 
Dit wordt in de vakliteratuur ook wel de bufferhypothese genoemd. 

Een persoonlijk contact is vaak duurzamer dan het contact met 
jou als jeugdhulpverlener. Deze persoon of personen kunnen een 
belangrijke rol spelen bij het aanpakken van problemen.

Opvoeders en jeugd geven deze adviezen aan  
de jeugdprofessional:

>  Heb respect voor de mensen die belangrijk voor mij zijn
>  Betrek mijn netwerk; dat geeft een beter beeld
>  Vraag aan mij wie er belangrijk voor mij is
>  Respecteer de band die ik heb met mijn familie; ik ben loyaal 

aan mijn achterban 
>  Bevraag mijn netwerk niet als ik daar niet van weet
>  Praat met mij en mijn netwerk
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Leidende principes van goede jeugdhulp

Ui
tgaan van kracht

Ergens goed in zijn, zorgt voor motivatie om jezelf verder te 
ontwikkelen. Het maakt ook dat je beter in staat bent om je problemen 
op te lossen. Je wordt er mentaal gezonder door waardoor je meer 
vrede kunt hebben met je eigen leven.

Het ervaren van eigen kracht zorgt er bij opvoeders en jeugd voor 
dat zij gemotiveerd zijn om te leren en geeft het gevoel invloed op je 
eigen leven te hebben.

Opvoeders en jeugd geven deze adviezen aan  
de jeugdprofessional:

>  Vertel me waar ik goed in ben en wat goed gaat
>  Erken wat ik goed doe
>  Kijk niet naar de slechte dingen uit het verleden maar naar 

wat er nu goed gaat
>  Sluit aan bij mijn talenten (onderwijs, sport, creativiteit, 

hobby's)
>  Vraag aan mij wat ik (goed) kan
>  Laat mij het zelf doen. Als het niet gaat, bied dan hulp aan
>  Heb vertrouwen in wat ik kan
>  Help mij om te doen wat ik al kan en wat goed gaat
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Filmpje Petra Filmpje Anita

Opbrengst van het 
samenwerken met opvoeders 
en jeugd in de 
transformatieprojecten

Iedere zijn eigen perspectief
Samenwerken met opvoeder en jeugdige in projecten vraagt erom 
dat je je voortdurend bewust bent van het feit dat iedere betrokkene 
zijn eigen kijk heeft. Bepaal met elkaar of de doelen voor iedereen 
bekend zijn. Wissel uit wat van betrokkenen wordt gevraagd. Van de 
professional wordt verwacht dat hij/zij ruimte geeft aan het perspectief 
van de opvoeder of jeugdige.

Gaandeweg zijn er in de transformatieprojecten inzichten opgedaan 
in het samenwerken met opvoeders en jeugd in de regio Amsterdam 
Amstelland. In deze schat zijn de opbrengsten gebundeld in acht 
inzichten die jou als professional kunnen inspireren in je werk. 
Elk inzicht wordt ondersteunt met beeld materiaal, klik en laat je 
inspireren!

Samenwerken

https://www.youtube.com/watch?v=WtpmPNQvVFE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6svMqvFb0Zs


Passende vergoeding
Bied een makkelijke manier om reiskosten en eventuele andere 
kosten te declareren als opvoeder en jeugdige deelnemen aan 
bijvoorbeeld bijeenkomsten. Neem in je projectplanning ook budget 
op voor een vergoeding voor de inzet van opvoeder en jeugdige. 
Maak hier vooraf met hen goede afspraken over. Leg uit waar die 
vergoeding precies voor is. Vraag aan opvoeder en jeugdige op 
welke manier zij de vergoeding willen ontvangen (op rekening, een 
tegoedbon).  

Agenda van opvoeder en jeugdige
Wanneer opvoeder en jeugdige meewerken in een project, dan is het 
nodig dat de projectleider rekening houdt met de tijd die betrokkenen 
beschikbaar hebben. Kantooruren zijn voor opvoeder en jeugdige 
vaak werk- of schooltijd. Pas de planning daar op aan. 

Weet wat ik kan
Opvoeder en jeugdige geven aan dat zij meer te bieden hebben. Zij 
willen hier graag toe uitgenodigd worden door de jeugdprofessional, 
meedenken en deelnemen aan projecten en andere initiatieven en 
mee-ontwikkelen in de jeugdzorg. Bied ruimte voor hun verhaal, benut 
alle andere kennis die zij jou te bieden hebben. Overleg met hen welke 
rol ze in de jeugdhulp kunnen/willen spelen. projectleidersbijeen-

komst met O&J

Samenwerken met 
opvoeders en jeugd

Inzet ervarings-
deskundigen 

Inzet ervarings-
deskundigen

2

https://youtu.be/rwLpplK0Nlk
https://www.youtube.com/watch?v=rwLpplK0Nlk
https://www.zorgomregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2020/10/DM242-schat-4-infoblad-samenwerken.pdf
https://www.zorgomregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2020/10/DM242-schat-4-infoblad-samenwerken.pdf
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Leidende principes 
Opvoeder en jeugdige hebben samen nagedacht over wat voor 
hen belangrijke uitgangspunten zijn om goed samen te werken 
met professionals (zie bijvoorbeeld het memoryspel). De leidende 
principes vragen om continue aandacht niet alleen in de hulpverlening 
ook bij het samenwerken in projecten.

Inzet ervaringsdeskundigen  
Samenwerken met ervaringsdeskundigen is geen kwestie van een 
keer consulteren en afvinken. Markeer momenten waarop je hen 
betrekt en pak dit planmatig aan. Opvoeders en jongeren willen 
herkend en erkend worden als specialist van hun eigen traject. 
Behandel hen als zodanig en maak samenwerken met hen structureel 
onderdeel van je werkwijze.
 

Out of the box denken
Samenwerken met opvoeder en jeugdige kan op veel momenten en 
op veel manieren. Zij kunnen onder meer helpen door te reflecteren 
op de geboden hulp. Of meedenken over methodiekontwikkeling en 
evaluatie. Opvoeder en jeugdige kunnen ook een rol spelen voor  de 
personeelsafdeling van een hulpverleningsinstelling. Bijvoorbeeld 
bij de werving van nieuwe medewerkers, of bij de scholing van  
professionals. 

Rapper tijdens
Inspiratiebijeenkomst:  
‘Jij voor de jeugd’ in Pakhuis 
De Zwijger (30 jan 2020)

Samenwerken 
is een spel

Kinderburgemeester 
en kinderraad van 
Amsterdam

Opbrengst van 
samenwerking met 
opvoeders en jeugd1

Rapper tijdens

Inspiratie bijeenkomst:  

‘Jij voor de jeugd’ in 

Pakhuis De Zwijger

(30 jan 2020)

https://www.zorgomregioamsterdam.nl/transformatieplan/tools-en-inspiratie/inspiratiebijeenkomst-jij-voor-de-jeugd-2/
https://www.zorgomregioamsterdam.nl/samenwerken-is-een-spel/
https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/kinderraad-en-kinderburgemeester/


Leren van opvoeders en jeugd
met het memoryspel

Ben jij je bewust hoe je omgaat met opvoeders en jeugdigen? Welke 
leidende principes gebruik je veel? En welke vind je lastig om toe 
te passen? Speel het memoryspel, ontdek wat opvoeders en jeugd 
belangrijk vinden en gebruik de principes elke dag in je werk. Door 
vragen te beantwoorden, reflecteer je op de leidende principes en 
leer je met elkaar. 

>  Hoe werk je nu (observeren en bewustwording)?
> Waarom doe je dit (begripsvorming)?
>  Hoe kun je het anders doen, welke kansen liggen er 

(experimenteren)?
> Wat ga je vanaf morgen anders doen (ervaren)?

Transformatie 
pagina

De bedenkers 
in de toren 

Kolb 

abstracte 
begripsvorming

concrete 
ervaring

actief 
experimenteren 

reflectief  
observeren  

3

https://www.zorgomregioamsterdam.nl/transformatieplan/
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Leidende principes 
Er zijn veel ideeën over wat goede jeugdhulpverlening is. Opvoeders, 
jeugdigen en professionals hebben er ervaring mee, gevoelens of een 
mening over. Om erachter te komen wat voor iedereen goed of prettig 
werkt, kun je ervoor kiezen om daarover met elkaar het gesprek aan 
te gaan. Daar is dit memoryspel voor bedoeld: reflectie op thema’s 
die volgens opvoeders en jeugdigen belangrijk zijn. Leren door te 
reflecteren kent drie dimensies1):

>  Technisch instrumenteel: werk ik op een effectieve en efficiënte 
manier? Gebruik ik de juiste methoden, technieken en richtlijnen? 
En kan ik uitleggen wat ik doe en waarom?

>  Normatief: welke normen en waarden beïnvloeden mijn handelen? 
Maak ik de juiste afwegingen? En hoe komen deze tot stand?

>  Persoonlijk: wat denk, voel en wil ik? Is mijn handelen oprecht?

1) Kijk voor meer informatie op korthagen.nl/aandachtsgebieden/reflectie-en-kernreflectie

Jeugdhulp
MEMORY Spelregels

De leidende principes van opvoeders en jeugdigen

http://korthagen.nl/aandachtsgebieden/reflectie-en-kernreflectie
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Hoe speel je het spel?
Memory kun je spelen in vijf rondes. Jongeren, opvoeders en 
professionals spelen het spel gezamenlijk. Per groep minimaal twee 
en maximaal zes professionals en daarbij maximaal drie opvoeders 
en/of jeugdigen..
Afhankelijk van de tijd kunnen verschillende rondes worden gespeeld. 
De eerste ronde moet altijd worden gespeeld, de andere rondes 
kunnen naar wens worden toegevoegd. In zijn totaliteit biedt het spel 
een basis voor een complete leersessie van twee uur. Zorg vooraf 
voor:
>  Een spelleider, het liefst een jeugdige of opvoeder.
>  Een mobiel met timer om iedere rondetijd te bewaken.
>  Wit leeg vel om de opbrengsten te delen.

Het Jeugdhulp Memory kun je ook online spelen  
www.jeugdhulpmemory.nl. Het wachtwoord om het spel op te starten 
is: 5428. 
 
Wil je een (online) memoryspel in een workshop volgen,  
mail naar info@jso.nl.

Voor wie is het memoryspel bedoeld?
Het spel is in eerste instantie bedoeld om professionals in de 
jeugdhulp te laten reflecteren op de manier waarop zij samenwerken 
met opvoeders en jeugdigen in hun werk. Reflecteren op de thema’s 
helpt om het eigen handelen te versterken, te verbeteren en uit te 
breiden.
Het is wenselijk en leerzaam dit spel te spelen met opvoeders 
en jeugdigen. Dan ontstaat het gesprek tussen professionals en 
opvoeders/jeugdigen en kan er vanuit verschillende perspectieven 
gereageerd worden op de thema’s. 

Onderdelen memoryspel 
Het memoryspel bestaat uit zestien memorykaarten en acht 
vragenkaartjes. De acht vragenkaartjes matchen met de acht dubbele 
memorykaarten.

http://www.jeugdhulpmemory.nl
mailto:info%40jso.nl?subject=
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Ronde 1 
Memory spelen (5 tot 10 minuten) 
Doel: leren kennen welke thema’s belangrijk zijn volgens 
opvoeders en jeugdigen 

De memorykaarten worden ondersteboven op tafel verspreid. 
Iedereen keert om de beurt twee kaarten om en probeert setjes te 
maken. Wanneer de kaartjes geen setje vormen, worden deze weer 
omgekeerd. Wanneer je twee dezelfde kaartjes vindt, mag je deze 
houden. De beurt is altijd voorbij na het omkeren van twee kaartjes, 
of het een set is of niet. Wanneer een deelnemer een set heeft van 
twee dezelfde kaartjes, leest deze het thema hardop voor zodat 
iedereen zich bewust wordt van de thema’s en deze leert kennen. 
Wanneer alle sets kaarten gevormd zijn door de deelnemers, is ronde 
1 afgelopen.

Ronde 2 
Vrij in gesprek (30 minuten) 
Doel: verdiepen op de thema’s van opvoeders en jeugdigen door 
een open gesprek aan te gaan per thema. Vrij associëren.

Om beurten leest een deelnemer het thema voor van de set die in 
ronde 1 gevonden is.
Iedereen benoemt wat er bij hem/haar opkomt bij dit thema. Waar 
denk je aan? Wat betekent het thema volgens jou? Wat roept het in 
je op? Elk thema wordt kort besproken, maximaal drie minuten per 
thema. Ronde 2 is afgelopen als het half uur om is. De spelleider 
bewaakt dit proces.

Ronde 3
Hoe pas jij de thema’s toe in je werk? (30 minuten) 
Doel: de thema’s verbinden aan de praktijk: hoe pas je dit thema 
concreet toe in je werk?

De deelnemers leggen alle acht themakaartjes voor zich op tafel. Alle 
thema’s vormen een ring op tafel. De volgende vragen worden per 
thema gesteld door de spelleider. De spelleider zorgt ervoor dat alle 
thema’s aan bod komen.
1)  Welk thema raakt jou en spreekt jou het meeste aan en waarom?
2)  Hoe pas jij dit thema toe in je werk? 
3)  Hoe zou je dit thema nog meer kunnen toepassen in je werk? Geef 

elkaar tips.
4)   Wat vindt de jeugdige en wat vindt de opvoeder belangrijk? 
Ronde 3 is afgelopen wanneer de tijd om is.
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Ronde 4
Reflectie met vragenkaarten (30 minuten)
Doel: reflectie op de thema’s van opvoeders en jeugdigen door 
de verdiepingsvragen te beantwoorden. Deze verdiepingsvragen 
zijn door opvoeders en jeugdigen benoemd als belangrijk.

De spelleider verdeelt de vragenkaartjes die passen bij het 
betreffende memorysetje die elke deelnemer in zijn bezit heeft 
(verworven in ronde 1). 
Degene die in het bezit is van het memorysetje kiest zijn of haar 
favoriete vraag uit. Om beurten worden twee vragen van een 
vragenkaartje besproken. Elk thema komt aan bod. 
De spelleider zorgt ervoor dat bij elk thema in ieder geval de 
opvoeder en/of jeugdige een reactie geeft. Herhaal dit tot alle 
vragenkaartjes besproken zijn, of tot de speeltijd voorbij is.  

Ronde 5
Wat zet je om in een actie? (10 minuten) 
Doel: concreet aangeven wat je vanaf morgen anders gaat doen. 
Het gaat erom dat je een keuze maakt die aanzet tot anders doen 
of meer doen dan je tot nu toe deed in je werk. 

Pak per persoon een leeg vel en leg hierop een memorykaart naar 
keuze. Dit is het thema dat je het meest raakt, inspireert of uitdaagt. 
Wanneer een memorykaart vaker wordt gekozen dan neemt 1 van 
de deelnemers zijn of haar tweede keuze. Leg de kaart op het lege 
vel en schrijf erbij wat je vanaf morgen gaat doen met dit thema. 
Schrijf duidelijk op hoe je dit gaat aanpakken. Maak het zo concreet 
mogelijk. Maak hier een foto van en plan in je agenda een moment 
om jezelf te herinneren aan je actie.
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De opbrengst van een cliëntenraad
filmpje van enkele cliëntenraad-ondersteuners 
en over wat jij eraan kan doen

Meer samen werken met opvoeders en jeugd heeft tot doel het 
perspectief van de opvoeders en jeugd goed te verwoorden in de 
plannen en het dagelijks werk in de jeugdhulp. In praktijk blijkt het 
niet altijd eenvoudig om de opvoeders en jeugd ook daadwerkelijk te 
bereiken. Het is daarnaast vaak erg tijdrovend. 

Jeugdhulporganisaties hoeven niet zo ver te zoeken. 
Cliëntenvertegenwoordiging vindt plaats in cliënten- en 
jongerenraden. Sommige organisaties werken zelfs al met opgeleide 
ervaringsdeskundigen. Deze schat bevat factsheets en film materiaal 
over hoe je binnen jouw organisatie en in de hulp aan ouders en 
jongeren samen kunt werken met ervaringsdeskundigen en hoe je 
kunt samenwerken met cliënten- en jongerenraden.

Samenwerken met opvoeders en jeugdigen  
in de jeugdhulp: zo doe je dat
Informatieblad over manieren waarop je
ouders en jongeren kunt betrekken

Samenwerken met opvoeders en jeugd:  
hoe zit het met…  
Cliënten- en jongerenraden?
Informatieblad over cliënten- en  
jongerenraden

Ervarings-
deskundigen,
cliënten- en

jongerenraden

Ervarings- deskundigen,
cliënten- en jongerenraden

https://www.zorgomregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2020/10/DM242-schat-4-infoblad-clienten-jongerenraden.pdf
https://www.zorgomregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2020/10/DM242-schat-4-infoblad-samenwerken.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OkInzpdm16M
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De opbrengst van een cliëntenraad 
Wat heb je als uitvoerend professional aan een cliëntenraad? Op 
welke manier kan die voor jouw dagelijks werk van meerwaarde zijn 
en hoe benut je die meerwaarde? Ondersteuners van cliëntenraden 
van instellingen in de regio zijn daarover met elkaar in gesprek 
gegaan. 

Inzet ervaringsdeskundigheid   
Stichting Alexander heeft een filmpje gemaakt met opvoeders 
en jeugdigen. Zij leggen uit wat de transformatiedoelen zijn in de 
jeugdhulp en waar die doelen aan bijdragen. 

Wil je weten wat de opbrengst kan zijn van jarenlange 
regionale samenwerking met jongerenraden en inzet van 
ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp? Blader eens door dit 
magazine van JONG doet mee! 

Jason Bhugwandass had in dertien maanden te maken met 135 
hulpverleners. Die ervaring gebruikt hij om de zorg te verbeteren. 
Jason is een ExpEx – opgeleide ervaringsdeskundige – in 
Amsterdam. 

Ondersteuners van 
cliëntenraden in gesprek

Filmpje Stichting 
Alexander

JONG
magazine

Het verhaal van 
Jason Bhugwandass

https://www.youtube.com/watch?v=OkInzpdm16M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uTHrpYB2ic8&feature=youtu.be
https://magazine.jongdoetmee.nl/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4448956/jason-20-wil-revolutie-jeugdzorg


5 Onderzoek doen samen met 
opvoeders en jeugd

Onderzoek doe je omdat je wilt weten hoe de werkelijkheid in elkaar 
zit of wilt weten wat het beste werkt of als je wilt weten of je het werk 
goed hebt uitgevoerd. Wanneer je opvoeders en jeugd betrekt bij de 
uitvoering van het onderzoek heeft dat allerlei voordelen. 

Meer hierover lezen:

Welke rol geef je opvoeders en jeugd op welk moment in 
het onderzoek?
Start met nadenken over de manier waarop en op welke momenten 
opvoeders en jeugd participeren in het onderzoek. Gebruik hiervoor 
de participatiematrix. Deze is in de gezondheidszorg ontwikkeld op 
het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Zie filmpje voor een korte uitleg.

Zie website www.participatiematrix.nl ter inspiratie om overzicht te 
creëren in de verschillende rollen van opvoeders en jeugd in het 
onderzoek wat je uit gaat voeren

ZonMw Beleidsspeerpunt
Participatie

ZonMW Participatie in 
onderzoek

Website
www.participatiematrix.nl

De participatiematrix

Onderzoek

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/participatie/
https://publicaties.zonmw.nl/participatienieuwsbrief/participatie-in-onderzoek/
https://www.youtube.com/watch?v=wtEtdJOQhCQ&feature=youtu.be
https://www.kcrutrecht.nl/producten/participatiematrix/
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Spiegelgesprekken met opvoeders en/of jeugdigen
Een spiegelgesprek is een kringgesprek over een bepaald thema 
waarin opvoeders/jeugd vertellen over hun ervaringen. Het gesprek 
wordt door een geoefende gespreksleider begeleid. Daaromheen 
zit een buitenkring van professionals, ketenpartners en leden van 
de cliëntenraad die luisteren naar de ervaringen. Zij krijgen door de 
opvoeders en jeugd als het ware een spiegel voorgehouden. Na 
het spiegelgesprek formuleren de professionals actiepunten om te 
gebruiken bij de doorontwikkeling van de begeleiding of methodiek.

Werken met levenslijnen   
In een levensloopgesprek wordt de opvoeder en/of jongere 
gevraagd een levenslijn te tekenen aan de hand van belangrijke 
levensgebeurtenissen. De interviewers gebruiken een topiclist (bijlage 
2) en stellen aan de hand daarvan de vragen die nog niet duidelijk 
beantwoord zijn in het gesprek over de levenslijn.

Klantreis   
Stap voor stap doornemen en in beeld brengen van de reis van de 
klant in het hulpverleningsproces: vanaf het moment dat hij/zij hulp 
wil tot en met de afronding van het contact met de hulp. Op pagina 13 
en 14 van deze publicatie staat in vijf stappen beschreven hoe een 
klantreis eruit kan zien.

Het verhaal van 
Jason Bhugwandass

Klantreis van een 
jongere 

Voor de jeugd: leren van 
levensverhalen cliënten

Voorbeelden 
populaire onderzoekswerkvormen 
met opvoeders en jeugd 

Klantreis van een jongere     

https://stemvandeclient.nl/tools/werkwijze-spiegelgesprek
https://voordejeugd.nl/praktijkvoorbeelden/leren-van-levensverhalen-cli%C3%ABnten/
https://www.jso.nl/wp-content/uploads/Handreiking-Gemeenten-aan-zet-bij-jong-ouderschap.pdf
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Mystery guest
Een mystery guest is een opvoeder of jeugdige die als 
’undercover onderzoeker’ gebruik maakt van jeugdhulp zonder 
dat de professionals hiervan op de hoogte zijn. De mystery guest 
presenteert zich als cliënt en let in het hele proces op vooraf 
opgestelde criteria, bijvoorbeeld leidende principes. Maar het kan ook 
praktischer zijn: het verloop van telefonische afspraken, wachttijd, 
beleefdheid, inrichting van het gebouw, bereikbaarheid en meer.

De bevindingen dienen ter verbetering of ter bewaking van kwaliteit 
van de jeugdhulp.

Jongeren in onderzoek   
Vier praktische voorbeelden van participatie van jongeren in 
onderzoek: 

Geef opvoeders en jeugdigen zelf de camera om 
ervaringen in de jeugdhulp te verbeelden   

>  Opvoeders en jeugd interviews laten afnemen in de organisatie en 
dit laten opnemen

>  Vlogs laten maken over ervaringen in de jeugdhulp onderzoek: 

Uitgebreide info over jongeren in onderzoek:

ZonMw - Jongerenparticipatie 
in onderzoek

Jongerenparticipatie 
in onderzoek

Voorbeelden 
populaire onderzoekswerkvormen 
met opvoeders en jeugd 

Verslaglegging van een samenkomst 
door jongeren laten uitvoeren

https://youtu.be/Nd5MXULbd4Y
https://www.youtube.com/watch?v=tQb9Z6V1094&t=30s
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/jongerenparticipatie-in-onderzoek/


6 Wat zegt de literatuur 
en wetenschap over 
samenwerken met opvoeders 
en jongeren

Drie belangrijke redenen om samen te 
werken met opvoeders en jeugd

Opvoeders en jongeren zelf geven aan dat zij graag willen 
samenwerken met hun jeugdhulpverlener. Ook toont 
wetenschappelijk onderzoek aan dat de jeugdhulp beter werkt 
wanneer er goede samenwerking is tussen jeugdhulp en gezin. 
Bovendien is de samenwerking in de jeugdhulp ook wettelijk 
vastgelegd.

Er zijn dus drie belangrijke redenen om zoveel mogelijk volgens de 
leidende principes samen te werken met opvoeders en jeugd.  

1) Jeugdhulp wordt effectiever
Structurele verbetering en duurzame verandering kan alleen 
bereikt worden door het betrekken van degene om wie het gaat: 
de jeugdige, gezinnen en hun netwerk. Voor het organiseren 
van effectieve jeugdhulp is het noodzakelijk om opvoeders en 
jeugdigen als gelijkwaardige partner te zien: binnen het eigen 
hulpverleningstraject maar ook in de beleidsontwikkeling, evaluatie 
van beleid en de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek 
naar verbetering in de jeugdzorg (Welling 2015, 2018, Kesteren, 
2014, Schlager, M. 2013, ZonMw, 2019, NJI 2020). Gezinnen en 
jeugdigen weten wat er in de jeugdhulp werkt en wat niet. Ze spelen 
een essentiële rol in kwaliteitsverbetering van de zorg.

Literatuur
en

wetenschap
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2) De Jeugdwet verplicht participatie
Cliëntenparticipatie is verankerd in de Jeugdwet: gezinnen moeten 
worden betrokken bij hun ondersteuningsproces, waarbij wordt 
uitgegaan van de mogelijkheden om regie te voeren over eigen leven. 
De Jeugdwet geeft aan dat er mét opvoeders en jongeren gesproken 
moet worden, niet óver. De betrokkenheid van hen en hun netwerk is 
cruciaal. Hiervoor worden verschillende verplichtingen neergelegd bij 
instellingen die jeugdhulp leveren (Actieprogramma zorg voor jeugd, 
2018). Korte tekst uit de NJI brochure:

3) Opvoeders en jeugd willen meer samenwerken
Opvoeders, jeugdigen en hun netwerk geven aan dat - en op welke 
wijze - zij betrokken willen zijn bij de jeugdhulp. Zij geven ook aan 
wat zij nodig hebben. Uit divers onderzoek blijkt dat opvoeders 
en jeugdigen behoefte aan actieve participatie hebben, maar wel 
verschillende wensen hebben als het gaat om de vorm van evalueren 
van bijvoorbeeld hulpverlening en samenwerkingsprocessen in de 
jeugdhulp. 

Participatie in de nieuwe jeugdwet
Cliëntenparticipatie is verankerd in de nieuwe Jeugdwet. In de Jeugdwet en de 

Memorie van Toelichting staat bijvoorbeeld dat:

>  het van belang is dat ouders en jeugdigen worden betrokken bij hun eigen 

ondersteuningsproces en dat daarbij wordt uitgegaan van hun eigen mogelijkheden 

om regie te voeren over hun leven;

>  er mét ouders en jongeren gesproken moet worden, niet óver hen. De betrokkenheid 

van ouders en jeugdigen en hun sociale omgeving bij de aanpak is cruciaal. Hiervoor 

worden verschillende verplichtingen neergelegd bij instellingen die jeugdhulp 

leveren, bijvoorbeeld het informeren van ouders en jeugdigen over de hulp die zij 

bieden, het zorg dragen voor een goede klachtenregeling en het organiseren van 

medezeggenschap in een cliëntenraad;

>  ouders de mogelijkheid moeten krijgen om samen met hun netwerk een 

familiegroepsplan op te stellen (dit is een plan van aanpak opgesteld door ouders, 

samen met hun netwerk) (Jeugdwet art. 2.1. en 4.1.2)

>  gemeenten rekening moeten houden met de (culturele) achtergrond van ouders en 

jongeren, dat zij keuzevrijheid moeten bieden in het aanbod van jeugdhulp en dat zij 

jeugdigen en ouders een rol moeten geven bij de voorbereiding van het beleid rond 

jeugd  hulp en rondom informatie, toestemming, dossiervorming en privacy.

NJI Brochure: Samen 
met jeugd en ouders

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Samen-met-jeugd-en-ouders.pdf
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Publicatie - Transformeren 
volgens ouders

ZonMw - participatie-
nieuwsbrief

Handreiking - patiënten-
participatie van 
migranten

ZonMw - participatie-
nieuwsbrief

Rapport Project Hebe

Schat 4 - Ervarings-
deskundigen, cliënten- 
en jongerenraden

Factsheet - Transformeren 
volgens ouders

Publicatie - Samen met 
jeugd en ouders

Meer weten 
Wat opvoeders belangrijk vinden als het gaat om transformeren?

Meer weten over 
Het wat en hoe van verplichte Participatie in de jeugdwet?

Meer weten over  
Samenwerken met migranten 
in onderzoek, kwaliteit en 
beleid?

Meer weten over 
Participatie in onderzoek? 

Meer weten  
Wat is de behoefte van kinderen  
is in de jeugdbescherming? 

Meer weten 
Waarom Jeugdhulp effectiever wordt als je samenwerkt opvoeders en 
jeugd?

Voor effectieve jeugdhulp is het noodzakelijk om ouders en 
jeugdigen als partner te zien in de jeugdhulp: Het gaat daarbij zowel 
om participatie bij hun eigen hulp, als ook om deelname aan de 
ontwikkeling van beleid en kwaliteitsbewaking of -verbetering bij 
jeugdhulporganisaties. Alle ins and outs staan in deze handreiking 
beschreven. 

Literatuur
Klik op literatuur waar je 
meer over wilt weten

4

https://publicaties.zonmw.nl/participatienieuwsbrief/participatie-in-onderzoek/
https://www.werkplaatssamen.nl/wp-content/uploads/2019/02/Ouders-Gezin-aan-Zet_Rapport.pdf
https://hollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2019/02/02b7_Factsheet_transformeren_volgens_ouders.pdf
https://www.marionwelling.nl/assets/samen-met-jeugd-en-ouders.pdf
https://www.researchgate.net/publication/336798052_Zij_hielp_mij_omdat_zij_mij_wilde_helpen_De_ervaringen_en_behoeften_van_kinderen_in_een_traject_in_de_jeugdbescherming_She_helped_me_because_she_wanted_to_help_me_The_experiences_and_needs_of_children
https://publicaties.zonmw.nl/participatienieuwsbrief/participatie-in-onderzoek/
https://www.pharos.nl/kennisbank/handreiking-patientenparticipatie-van-migranten-in-onderzoekkwaliteit-en-beleid/


Colofon

Deze Schatkist is een productie van het 
Programma Transformatie Jeugd en is tot 
stand gekomen in samenwerking met  
JSO adviesbureau in het sociale domein

Input aanleveren, hoe doe je dat?

Heb je vragen of wil je een eigen bijdrage 
aanleveren aan deze schatkist, mail naar 
j.vianen@amsterdam.nl

http://j.vianen@amsterdam.nl
https://www.linkedin.com/groups/5073644/
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