
Baat het niet,
dan schaadt het wél

Remko Iedema







Waar ligt het 
aan?

1. De maatschappij – individueler, rol van diagnostiek, 
prestaties

2. Het systeem – SysteMEN, focus op elkaar, passend 
bij maatschappij

3. De professionals – regie, regels, 
verantwoordelijkheid

4. De ouders – urgentie, 24/7, voelen druk



En waar ben ík 
dan?



‘Gewone’ 
zaken

• Met je tafeltje op de gang

• Ineens van de dagbesteding weg

• Anderhalf jaar in de crisisopvang

• Verbieden dat je een school zoekt

• Plusklas zien als een ‘beloning’



‘Een kind heeft 
eigenlijk twee 
werelden’



Wat is eigenlijk 
normaal?
5 toetsstenen



1. 
Luisteren naar 
het kind

 Klik

 Bevestigend luisteren



2. 
Gelijkwaardige 
relatie

 Aansluiten

 Lange termijn

 Positie



3. 
Snel naar een 
oplossing

 Twee weken

 (drie maanden?)



4. 
Eerlijke 
communicatie

 Niet ‘over’, of voorbespreken

 Doén

 Nederlands



5. 
Professioneel 
handelen

 Verantwoordelijkheid

 Eén keer

 Voeg toe, verbeter



Durf je 
aannames in 
de ogen te 
kijken

1. Preventie voorkomt erger

2. Zorg naar school brengen is goed

3. Doorverwijzen is professioneel

4. Kwaliteitseisen zijn nuttig

5. Geen kind mag thuis zitten

6. Individuele hulp is het best

7. We werken systemisch

8. Onderzoek/diagnose doet ertoe

9. Kinderen met problemen moeten naar Speciaal Onderwijs

10. Onze professionals doen het goed



Waar ga jij
heen met je 
kind?

De vriendin

 Dertig jaar Jeugdzorg

 ‘Ik doe stiekem zinvol werk’

 ‘De wethouder is gek’

De wethouder

 ‘Ouders die zelf oplossingen 
bedenken… pfff’

 ‘Ik wil een Toegang die ‘nee’ 
durft te zeggen’



Twee vaders,
dezelfde zorg

Vader 1: Paniek!

 Meteen 2 jaar GGZ

 Bevestigend luisteren

 Gescheiden behandeling

Harmoniserend toedekken

Vader 2: Relativerend bezorgd

 Enkele gesprekken, samen

 ‘Ze moet hier even doorheen’

 Weer okay

Alles open op tafel



Het kan beter!

 Denkrichting

 Beloning

 Professionals



Misschien is 
het wel 
eenvoudig?



Laat 
hulpverleners 
solliciteren bij 
ouders en 
kinderen



In welk verhaal 
zit je?

 Ieder kind is normaal

 Ieder kind mag er zijn

 Mijn bedrijfsvoering moet op orde

 Ik moet de audit halen

 De klassen moeten kleiner

 ….



Wat heb je 
nodig?


