The Koor
Draaiboek en inspiratie om te komen tot
gemeenschappelijke beelden binnen de jeugdhulp
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• Achter de schermen van cliëntenparticipatie en

professionalisering: leren in de relatie
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1. Voorwoord
Dit draaiboek is bedoeld als inspiratiebron voor jeugdprofessionals die elke
dag van hun werkzaam bestaan dóórzoeken naar wie zij zijn, in wat zij
doen. Wie de jongere/het jonge kind is en wat hem drijft en wat er gebeurt
tussen henzelf en de jongere/het jonge kind waardoor beide leren.

Bij De La Salle zijn enkele jaren geleden
cliëntgerichte kernwaarden onder jongeren
verzameld die sindsdien gelden als leidraad
voor het handelen. Dat betekent dat
voortdurend wordt gespiegeld of naar die
kernwaarden wordt gehandeld. Dit is nooit
af en wordt voortdurend op de proef
gesteld. In de ontwikkelplaats brengen
zij dit weer een stukje verder.
Specialistische kennis is onontbeerlijk
bij de behandeling van de doorgaans zeer
kwetsbare kinderen en jongeren van
De La Salle en Maashorst. Uitsluitend
handelen op basis van kernwaarden - zonder
de noodzakelijke specialistische zorg te
verlenen - zou de specialistische zorg voor
jongeren tekort doen en zou de zorg aan
kwaliteit doen inboeten. Professionalisering
binnen specialistische ambulante en
residentiële jeugdzorg houdt in dat
specialistische kennis is ingebed in de
presentiebenadering welke is gericht op
naleven van kernwaarden en spiegelen op
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eigen professioneel gedrag. In de presentiebenadering wordt ter definiëring van de
afstand-nabijheid in de relatie professionaljongere, gesproken van ‘een professionele
vriend’.
Wij hopen dat onze ervaring – een
doorlopend avontuur om in ons handelen
steeds dichterbij de kernwaarden te komen
– aanstekelijk werkt. Talloze valkuilen verder,
zijn wij trots op het resultaat dat geen
eindpunt kent, maar steeds een nieuw begin.
The KOOR is de titel van het project. De titel
verwijst naar ‘de kern’ en naar ‘samenzang’
en is bedacht door de cliëntenraad van
De La Salle.
Namens de projectgroep De La Salle en
Maashorst.
Margo Koehorst
Extern Projectleider Ontwikkelplaats
van het Programma PJ&J
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2. Context
In de jeugdhulp wordt hard gewerkt aan professionalisering om kinderen,
jongeren en hun naasten nog beter te kunnen helpen. Het landelijk
Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J)
is er - naast voor het opstellen van het kwaliteitskader waaronder de
norm van de verantwoorde werktoedeling - om jeugdhulpprofessionals
te ondersteunen en van elkaar te laten leren. In het programma PJ&J
bundelen het werkveld en partners hun krachten om het doel van de
Jeugdwet te realiseren: kinderen en jongeren veilig en gezond laten
opgroeien. Ook bieden ze hulp in situaties waarin dat niet
vanzelfsprekend is.

Onderdeel van het programma is de
Ontwikkelagenda ‘Samen beter, Beter
samen’. De Ontwikkelagenda ondersteunt
professionals, jongeren, aanbieders,
werkgevers en samenwerkingsinitiatieven bij
professionalisering in de praktijk. Dit wordt
gedaan door het ondersteunen van 12
Ontwikkelplaatsen. In de Ontwikkelplaatsen
staat het van elkaar leren door ervaringen
uit te wisselen en te reflecteren op elkaars
werk centraal. Je kunt namelijk ontzettend
veel leren van je collega’s. Want als je
alledaagse dingen net wat anders aanpakt
en meer stil staat bij het moois dat in het
alledaagse tevoorschijn komt, kan dat in je
werk soms al een wereld van verschil
betekenen.
Binnen Koraal is hiermee al ruimschoots
ervaring opgedaan. Koraal-locaties
De La Salle en Maashorst zijn mede door
jongeren voorgedragen bij het programma
PJ&J en gekozen als Ontwikkelplaats.
Eén van de redenen is dat in beide
organisatieonderdelen van Koraal
gezamenlijk gedragen kernwaarden heel
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richtinggevend zijn voor professioneel
handelen. Kernwaarden die door de
professionals én de cliënten gedragen
worden. Het verhaal en de kernwaarden
kunnen andere jeugdhulporganisaties die
bezig zijn met cliëntgericht werken en willen
professionaliseren inspireren. De stappen die
met elkaar zijn gezet, kunnen ook door
andere organisaties worden toegepast.
Daarom ben ik zo blij dat we met het
programma PJ&J het verhaal van De La
Salle en Maashorst mogen delen zodat
jeugdprofessionals elders in het land
hierdoor geïnspireerd kunnen worden en
ervan kunnen leren. Dit project is tot stand
gekomen met steun van het Programma
Professionalisering Jeugdhulp en
Jeugdbescherming (PJ&J) en met
financiering van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Imke Verburg
Lid van het Ontwikkelteam van het landelijke
Programma Professionalisering Jeugdhulp en
Jeugdbescherming.
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3. Achtergrondinformatie over
het project The Koor
In deze notitie treffen jullie een beschrijving aan van de wijze waarop
De La Salle en Maashorst op basis van kernwaarden geformuleerd door
jongeren woonachtig bij De La Salle in Boxtel volgens de principes en
werkwijze van deep democracy komen tot beelden en tot een ontwerp
voor een kunstwerk.

Deze notitie is bedoeld voor professionals in
de jeugdhulp, ter inspiratie en om van te
leren. Op basis van dit draaiboek kunnen
andere jeugdorganisaties kijken welke
elementen in hun eigen organisatie kunnen
helpen om (verder) te bouwen aan
cliëntparticipatie en professionalisering.
Dit document bevat een draaiboek waarin
de stappen zijn beschreven die zijn gezet om
te komen tot een film en een ontwerp voor
een kunstwerk. Film en ontwerp voor een
kunstwerk zijn middelen om tot uitdrukking
te brengen wat in de relatie tussen jeugdprofessional en kind/jongere van belang is.
Het proces om te komen tot deze middelen
en het proces waarin de gerealiseerde
middelen kunnen worden ingezet ter
bevordering van professionalisering is
waar het feitelijk om gaat.
3.1 De aanleiding om hiermee aan de
slag te aan

als jeugdprofessionals. Die weg appelleert
immers aan ruimte die mag én moet worden
genomen. Dit vraagt dat we op een andere
manier leren. Zelfkennis en zelfreflectie zijn
voorwaarden om te kunnen leren in de
relatie. Dit anders leren vraagt niet alleen
iets van de jeugdprofessional, maar van alle
betrokkenen binnen de organisatie. Waar
een leven lang leren geldt voor cliënt en
professional, geldt dit ook voor de
organisatie die om de professional heen
staat en ruimte geeft aan zelfreflectie en
zelf het voorbeeld daarin geeft.
Handelen op basis van kernwaarden vereist
dat allen vanuit de eigen rol en positie
reflecteren op de betekenis van het
omarmen van kernwaarden voor het eigen
gedrag. Wij noemen dat ‘dóórzoeken naar
congruentie’ en dat continue dóórzoeken
geldt evenals het leren in de relatie cliëntprofessional een leven lang.
3.1.2 Dóórzoeken naar congruentie

3.1.1 Een andere weg
Meer cliëntgericht werken en participatie in
de jeugdhulp en ruimte om dit te doen voorzien in een behoefte van zowel cliënten
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Het werken met en vanuit de kernwaarden
en vanuit de beginselen van deep democracy
én daarmee de relatie cliënt-professional
centraal stellen, vraagt continue
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bespiegeling op alle niveaus in de
organisatie. Je moet er wat voor doen.
We moeten er wat voor over hebben. En dat
valt soms niet mee. Administratieve lasten,
juridische kaders maar ook organisatiebelangen en systemen kunnen afleiden van
leren en reflecteren. Maar ook de kinderen/
jongeren zelf kunnen ons confronteren met
ons onvermogen. Het ene moment kan een
jongere feilloos adviseur zijn, het volgende
moment heb je met een heel andere
persoonlijkheid van doen. En dan is ook onze
veiligheid als professional in het geding.
Het gaat immers om jongeren en kinderen
bij wie sprake is van forse problematiek en
voor jongeren van De La Salle komt daar een
licht verstandelijke beperking bij.
Maar de uitdagingen voor jongeren en
kinderen zelf zijn er niet minder om.
Zij moeten zich immers leren verhouden
tot de eigen beperkingen en getroebleerde
geschiedenissen binnen een setting
waarvoor zij doorgaans niet zelf
hebben gekozen.

3.1.3

Aan de slag met cliëntgericht
werken en participatie

De Jeugdwet vraagt een andere manier van
denken en handelen van professionals in
jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze is
binnen het programma PJ&J beschreven in
de gemeenschappelijke basis voor alle
jeugdprofessionals.
Vanuit de gemeenschappelijke basis kunnen
professionals hun eigen handelen en
dagelijkse werkzaamheden verder
verbeteren, kunnen zij beter samenwerken
en van en met elkaar leren en reflecteren. De
komende jaren zal de gemeenschappelijke
basis handen en voeten krijgen in de
dagelijkse praktijk. De gemeenschappelijke
basis bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•

 liëntgericht werken
C
Signaleren
Versterken eigen kracht en zelfregie
Veiligheid bevorderen
Werken vanuit een integrale blik
Samenwerken
Leven lang leren en reflecteren

Het dóórzoeken naar congruentie tussen kernwaarden en professioneel
(specialistisch) handelen is voor professionals de kern van professionaliseren en dit
delen zij graag met andere organisaties. Bij congruentie zijn op organisatieniveau
interne overtuigingen, strategieën en gedragingen volledig in overeenstemming.
Op het niveau van de professional zijn bij congruentie woorden, stem en lichaamstaal
volledig met elkaar in overeenstemming. In de praktijk bereiken we zelden volledige
congruentie. Het gaat erom congruentie na te streven. Dat vraagt om commitment
met de kernwaarden en bereidheid om in gesprek te blijven over wat ze betekenen en
hoe ze gerespecteerd kunnen blijven worden. Het streven naar congruentie is een
doorlopende zoektocht die nooit af is en steeds tot nieuwe inzichten leidt. Bovendien
bouwt het streven naar congruentie spiegels op individueel niveau in, alsook op het
niveau van collectieven; de organisatie, de vereiste systeemwereld. De manier waarop
er wordt dóórgezocht is hetzelfde als waarnaar wordt gezocht.
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• Luister naar mij

Koraal-locaties De La Salle en Maashorst
zijn in dit traject verder aan de slag gegaan
met de gemeenschappelijke basis. Dit leidde
tot de volgende aanpak:
1. Interviewen van professionals, jongeren,
ambtenaren, wethouder en andere
sleutelfiguren over wat van waarde is
binnen de professionele relatie met de
cliënt.
2. Filmen van een viertal scénes waarin
datgene wat zich afspeelt in de relatie
tussen professional en jeugdige/cliënt
inzichtelijk wordt gemaakt.
3. Met behulp van inzichten en methoden
uit deep democracy in een werkconferentie waarin geïnterviewden zijn
uitgenodigd, te komen tot een ontwerp
van een kunstwerk.
4. Film en werkproces op weg naar het
ontwerp voor het kunstwerk geschikt
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maken voor landelijk gebruik. Daarbij
draagt PJ&J zorg voor landelijke
verspreiding. De La Salle en Maashorst
dragen zorg voor intern draagvlak en
interne publiciteit.
Kern van de opdracht is: hoe te komen tot
gemeenschappelijke beelden over de relatie
tussen professional en in dit geval de
jeugdige cliënt. Wat maakt nou dat zowel
het kind/de jongere als de professional leert
in die relatie. Wat gebeurt er in die
wisselwerking? Dat is in taal al lastig uit te
drukken, laat staan in beelden. De wisselwerking is immers niet iets waar een foto
van kan worden gemaakt. Het is geen
product. Het gaat om een proces
waarbinnen beiden leren van elkaar.
Een proces dat nooit af is en steeds nieuwe
uitdagingen opwerpt. De stappen die de
Koraal-locaties De La Salle en Maashorst
hiervoor hebben genomen helpen in dat
proces – en kunnen ook worden ingezet in
andere jeugdorganisaties.
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De La Salle heeft
10 kernwaarden
gedestilleerd uit
gesprekken met
cliënten.
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3.2 Het verdiepen van de relatie
professional-cliënt
Het gaat om het verdiepen van de relatie
jeugdprofessional-cliënt. De jeugdprofessional is in die relatie als het ware een
procesbegeleider en een professionele
vriend1 . Hij/zij zorgt voor een veilig sociaal
klimaat en creëert zo de ruimte die de cliënt
nodig heeft om onder woorden te brengen
wat haar/hem werkelijk raakt. En in welke
richting de gezamenlijke aanpak kan worden
gezocht. De relatie cliënt-professional krijgt
vorm langs een aantal door jongeren
geformuleerde kernwaarden.

3.2.1 Kernwaarden
Om niet stuur- en richtingloos aan het
verdiepen van de relatie professional-cliënt
te beginnen gaan we uit van kernwaarden
die voor de cliënt in die relatie centraal
staan.

Die kernwaarden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luister naar mij
Praat met mij, niet tegen mij
Neem de tijd voor mij
Neem mij serieus
Vertrouw mij
Laat me het (zoveel mogelijk)
zelf doen
Leer mij mijzelf te helpen ontwikkelen
Laat mij van betekenis zijn
Geloof (in) mij
Bouw mee aan mijn toekomst

Rond deze kernwaarden hebben de
jongeren destijds samen met een
kunstenaar het onderstaande beeld
gemaakt.

De La Salle heeft 10 kernwaarden
gedestilleerd uit gesprekken met cliënten.
Een uitstapje terug in de geschiedenis:
alweer enkele jaren geleden hebben jongeren
benoemd wat zij belangrijk vinden. En dat
hebben zij verwoord in kernwaarden die nog
steeds actueel zijn en waarover zij overigens
waarschijnlijk terecht zeggen dat die voor
iedereen gelden.

1

De professionele vriend is een term die wordt
gehanteerd in de presentiebenadering, waarvan
Andries Baart de bedenker is. www.andriesbaart.nl
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De kernwaarden vormen
het vertrekpunt bij het
verdiepen van de relatie
cliënt-professional.

De kernwaarden en het beeldje worden
gebruikt als spiegel om te toetsen of de
organisatie en de mensen die daarbinnen
werkzaam zijn de kernwaarden naleven.
Dit betekent dat de kernwaarden aan de
basis liggen van het pedagogisch kader en
van functionerings- en beoordelingsgesprekken, dat bij sollicitatieprocedures in
wervings- en selectiecommissies altijd
jongeren aanwezig zijn, dat jongeren als
adviseur optreden bij gesprekken met
externen (waaronder gemeenten en
zorgkantoor), dat de cliëntenraad, die
bestaat uit jongeren meebeslist en dat
zij als ervaringsdeskundigen werkzaam zijn.
Dat neemt niet weg dat De La Salle en
Maashorst nog lang niet zijn uitgeleerd.
En dat er altijd voor gewaakt zal moeten
worden dat door allerlei invloeden de focus
op de kernwaarden onder druk komt te
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staan. Het werken met én vanuit de
kernwaarden impliceert dat de relatie
centraal staat. Dat is iets anders dan ‘de
cliënt centraal’, want dan kun je als
professional nog buiten de relatie gaan
staan en erop hopen dat de methodiek zijn
werk doet. Binnen De La Salle wordt zoals
gezegd al enige tijd gewerkt met de
kernwaarden van jongeren.
Het is nuttig om met jongeren gesprekken te
voeren over wat hun kernwaarden zijn.
Advies is dan ook deze gesprekken tot start
van het project te maken als de
kernwaarden niet eerder onderwerp van
gesprek met jongeren zijn geweest.
Uitdrukkelijk stellen we hier dat dit
kernwaarden zijn voor de cliënten van De La
Salle. Andere cliëntgroepen kunnen andere
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• Praat met mij, niet tegen mij

kernwaarden opleveren. De kernwaarden
vormen het vertrekpunt bij het verdiepen
van de relatie professional-cliënt. Ze geven
sturing en richting aan de gewenste
ontwikkeling van die relatie.
Ons advies is om jongeren te bevragen op
wat zij belangrijk vinden in de relatie met de
jeugdprofessional en de antwoorden samen
met hen om te zetten in kernwaarden.
3.2.2

Wat helpt nog meer om die relatie
te verdiepen?

Zoals aangegeven vormen de kernwaarden
leidraad voor handelen binnen de
specialistische setting van De La Salle en
Maashorst. Wat zij doen om kinderen en
jongeren te betrekken en hoe zij dat doen is
te beschrijven. Beter nog is er getuige van te
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zijn. In de aanpak in dit project ligt het
accent op het zichtbaar en invoelbaar
maken van de ervaringen die door
professionals en kinderen/jongeren worden
opgedaan. Daarbij is geenszins de bedoeling
om te pretenderen dat De La Salle en
Maashorst ‘klaar’ zijn. In alles dat wordt
geregistreerd ten behoeve van dit project
ligt informatie besloten voor verbetering van
betrokkenheid en vergroting van congruentie
tussen nastreven en naleven.
Het creëren van een kunstwerk en het
maken van een film zijn daarbij effectieve
hulpmiddelen. Het gaat immers om het
leerproces. Film en het (ontwerp voor een)
kunstwerk zijn resultaat van dat leerproces
én hulpmiddel om verder te leren.
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4. Het draaiboek voor een werkconferentie
Het draaiboek bestaat uit een beschrijving van de stappen die zijn gezet
om te komen tot een werkconferentie die moet leiden tot een ontwerp
voor een kunstwerk. In het draaiboek wordt tevens aandacht besteed
aan de realisatie van de film - een van de opdrachten binnen dit project.
De film is in alle opzichten verweven met de werkconferentie en de
werkwijze daaromheen. Daarom wordt in een afzonderlijk kader
stilgestaan bij het maken van de film.

4.1 Doel van de werkconferentie
De werkconferentie ‘Hart in samenzang’2 is
bedoeld om tot een ontwerp te komen voor
een kunstwerk dat een reactie vormt op het
eerder besproken en getoonde kernwaardenbeeld van jongeren. Dat ontwerp komt
tevoorschijn in de schetsen die ontstaan uit
de gesprekken over de wrijving tussen
kunnen, willen, moeten, mogen en durven.
Die wrijving wordt ervaren door professionals: “Ik wil wel, maar ik mag niet. Ik wil wel,
maar ik moet iets anders. Ik mag wel, maar

ik durf niet. Ik moet wel, maar ik wil niet,
etcetera.” Het gaat om wrijving tussen
systeem- en leefwereld, tussen
organisatiebelangen en belangen van
cliënten, tussen onveiligheid en vangnet.
Wrijving die via het morele kompas leidt tot
individuele en collectieve keuze om pal voor
het kind/de jongere te staan.
Met behulp van de uitgangspunten en
methoden van deep democracy tot een
ontwerp komen voor een kunstwerk.

Deep democracy3 biedt een alternatief voor het eindeloos vergaderen of rücksichtslos
knopen doorhakken. Het uitgangspunt is dat tegenstellingen de start van een creatief
proces zijn. Verschillen en spanningen worden niet geproblematiseerd of gladgestreken,
maar zijn een normaal en welkom gegeven. De werkelijkheid is een complex geheel van
inzichten en door alle invalshoeken met elkaar te combineren komen we tot de hoogst
haalbare oplossingen. Juist de afwijkende mening heeft een wijsheid in zich die het beeld
van de meerderheid kan verrijken. Immers de minderheid ziet iets wat de rest nog niet
ziet. De wijsheid van de dwarskijker, de dromer, de waarschuwer biedt kans op groei,
verbetering en de oplossing van problemen en mag daarom niet verloren gaan. Het zijn
de visionairs die met nieuwe oplossingen komen. Weerstand is gewoon een andere
mening, een teken dat een stem nog niet is gehoord.

2
3

Hart en Samenzang is de vertaling van de titel van het project The KOOR.
De definitie van deep democracy (www.deepdemocracy.nl) zoals hier gegeven is afkomstig van Jitske
Kramer (www.humandimensions.nl), oprichter Academie voor Organisatiecultuur. De wijsheid van de
minderheid. Uitgeverij Schouten&Nelissen, 2014).
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4.2 Stappen op weg naar de
werkconferentie
Teneinde tot uitvoering te komen van de
werkconferentie is het van groot belang om
het proces daarnaartoe volgens de
kernwaarden van jongeren en de
uitgangspunten van deep democracy in te
richten. Immers het proces zal van hetzelfde
DNA moeten zijn als het resultaat en feitelijk
is het proces het resultaat.
Denk hierbij aan de volgende stappen:
• Installeer een projectgroep.
• Bepaal wat nodig is om invulling te kunnen
geven aan een vruchtbare
werkconferentie.
• Bedenk wie je zou willen interviewen om
input te krijgen over het onderwerp.
• Bedenk wie de interviews afneemt.
• Bedenk hoe je de interviews afneemt en
verwerkt.
• Bedenk welke vragen je in het interview
zou willen stellen.
• Bedenk hoe je komt tot de rode draad uit
alle interviews en wat je daarmee doet.
• Bedenk hoe je de cliëntenraad betrekt.
• Bedenk hoe je de ouderraad betrekt.
• Bedenk hoe je onderweg draagvlak in de
organisatie creëert.
• Bedenk aan welk profiel de kunstenaar
moet voldoen, hoe je werft en hoe je tot
selectie komt.
• Bedenk aan welk profiel de filmmaker
moet voldoen, hoe je werft en hoe je tot
selectie komt.
• Bedenk wie je in je organisatie (of
daarbuiten) wilt inzetten voor de leiding
van de werkconferentie.
• Bedenk of en zo ja hoe je zou kunnen
oefenen voor deze werkconferentie.

Draaiboek The Koor

Installeren projectgroep
Bij de aanvang van het project is het
installeren van een projectgroep van belang.
Bij de samenstelling van de projectgroep
moet je ook even goed stil staan. Welke
sleutelfiguren zijn van belang voor de
realisatie? Welke sleutelfiguren zijn van
belang voor het creëren van draagvlak en
publiciteit? Welke verbindingen moeten
worden gelegd met de cliëntenraad, de
ouderraad, met de organisatie, met het
management en bestuur, met externe
partners? En wie heeft vanuit welke functie
daarop de meeste invloed? Wie zorgt voor
verslaglegging en planning van overleggen
en bijeenkomsten?
De projectleider (altijd in overleg met de
projectgroep):
• formuleert de opdracht.
• stelt de begroting op.
• stelt de planning op.
• stelt de rolverdeling op.
• stelt de agenda van overleggen op.
• geeft tussentijds een stand van zaken aan
de projectgroepleden.
• levert input voor de interne website.
• accordeert offertes.
• koppelt terug naar de opdrachtgever.
Een vruchtbare werkconferentie
De projectgroep bespreekt wat zij verstaat
onder een vruchtbare werkconferentie en
raadpleegt professionals en cliënten. Daarbij
komen de volgende factoren naar voren:
• Deelnemers al dan niet beperken tot
degenen die zijn geïnterviewd.
• Opbrengst is overdraagbaar naar andere
professionals/teams/afdelingen.
• Begeleiding door begeleiders met kennis
en ervaring in deep democracy.
• Betrokkenheid van een kunstenaar die
ervaring heeft met bouwen van beelden in
collectieven.
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• Neem de tijd voor mij
Geïnterviewden
De projectgroep stelt een lijst op met namen
van degenen die worden geïnterviewd. Het
gaat om zowel vertegenwoordigers binnen
de eigen instelling als daarbuiten. Gezien de
wens vanuit het Programma PJ&J om ook
gemeenten te betrekken en gezien de
opdracht die ook gemeenten hebben in het
kader van transformatie van zorg en sociaal
domein is -zo is onze ervaring- het goed om
ook ambtenaren en wethouders te
interviewen. Diversiteit in rollen en functies
in de lijst van geïnterviewden is aan te raden.
Zo wordt vanuit verschillende perspectieven
gekeken naar het onderwerp en dat levert
een schat aan informatie op over hoe het is,
wat er beter kan, waar randvoorwaarden
aan verbonden zijn en welke dat zijn. De lijst
bestaat uit jongeren, ouders, professionals,
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management, directeur, ambtenaren,
wethouder, vertegenwoordiger P&O.
Interviewers
De interviewers leren zelf misschien nog wel
het meeste van de interviews die zij
afnemen. Zij hebben een belangrijke rol in
het ophalen van informatie en in het met
respect omgaan met de informatie die met
hen is gedeeld. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het delen van de output uit de
interviews op zo’n manier dat deze bruikbaar
is voor zowel de film waarvoor zij de basis
vormt als voor de werkconferentie.
Hoe de interviews af te nemen
en te verwerken
Aanbeveling is om geluidsopnamen van de
interviews te maken en om de interviews
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• Neem mij serieus
woordelijk uit te werken op papier. Voordeel
daarvan is dat betrokkenen in het project
worden meegenomen in wat is opgehaald.
Voordeel is ook dat een uitgewerkt interview
met enige bewerking tot een rond verhaal
kan worden gebracht dat zich goed leent om
onder de intern in te richten website te
publiceren.
De vragen voor het interview
Het is van belang om de vragen voor het
interview met elkaar te delen. Welke vragen
zou ik mijzelf stellen om een beeld te krijgen
over het onderwerp is een vraag die daarbij
kan helpen. Als voorbeeld de vragen die
gesteld kunnen worden:
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• W
 at is jouw relatie met kinderen/
jongeren?
• Wat denk je dat kinderen/jongeren met
wie jij een relatie hebt over jou zeggen als
je er niet bij bent?
• Hoe zou je de kwaliteit van jouw relatie
met kinderen/jongeren omschrijven?
• Wat leer jij van kinderen/jongeren over
jezelf en over jezelf als professional?
(denken, voelen, handelen)
• Wat versta jij onder leren en hoe
doe je dat?
• Noem eens een voorbeeld van een
moment/situatie waarin je versteld stond
en opveerde?
• Noem eens een voorbeeld van wat je
geleerd hebt van kinderen/jongeren?
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• W
 at gebeurde er, wat dacht je, wat voelde
je en wat deed je?
• Wat zijn volgens jou voorwaarden om te
kunnen leren van kinderen/jongeren? (of
het tegenovergestelde: wanneer leert
iemand niets van kinderen/ jongeren)
• Op welke momenten/in welke situatie
merkte je dat het kind/de jongere in de
relatie met jou opveerde?
• Op welke momenten/in welke situatie
merkte je dat het kind/de jongere er beter
van werd?
• Waar had dat volgens jou mee te maken
(wat dacht je, voelde je en deed je)?
• Wat is voor jou ‘betrekken van het kind/
de jongere’?
• Waar zitten voor jou belemmeringen/
grenzen aan betrekken?
• Spelen persoonlijke voorkeuren een rol in
hoe goed de relatie is?
• Zijn persoonlijke voorkeuren
problematisch? Zijn persoonlijke
voorkeuren functioneel?
• Spelen zintuiglijke ervaringen een rol in de
relatie (niet-taal)?
• Hoe betrek jij ouders? Kun je vertellen wat
je van hen hebt geleerd?
• Je gaat slapen, je wordt wakker en alles is
zoals je het zou willen. Hoe zou het zijn
(voelen, proeven, ruiken, klinken, eruitzien)?
De rode draad uit de interviews
De interviewers hebben als opdracht de
rode draad uit de interviews te beschrijven.
Die rode draad is bruikbaar als basis voor
zowel de film als voor het te ontwerpen
beeld in de werkconferentie. Bovendien kan
deze opbrengst op de website worden
gepubliceerd, zodat ook binnen de betrokken
organisatie(s) de vruchten ervan kunnen
worden geplukt. Zie voor de opbrengst uit de
interviews de keien op de website van het
Programma PJ&J
(www.professionaliseringjeugdhulp.nl),

Draaiboek The Koor

Koraal-locaties De La Salle (de-la-salle.nl) en
Maashorst (stichtingmaashorst.nl).
Draagvlak creëren, het betrekken van
de cliëntenraad
De cliëntenraad speelt een cruciale rol in de
voorbereiding op de werkconferentie en op
het maken van de film. Het is van belang om
hen goed te betrekken door structureel
overleg in te plannen over het project en de
vragen die er bestaan ten aanzien van het
proces en beoogde resultaat met hen te
bespreken. Ook is terugkoppeling over wat
er met hun inzichten en adviezen is gebeurd
van belang. Geadviseerd wordt dan ook om
in elk geval driemaal een overleg in te
plannen.
• Het eerste gesprek gaat over
kernwaarden.
• In het tweede gesprek wordt ingezoomd
op het project.
• Het derde gesprek staat in het teken van
de resultaten.
1e gesprek
Vanuit het programma van Programma
PJ&J is de vraag gekomen wat jongeren
belangrijk vinden als het gaat om
medezeggenschap. Wat maakt dat de
kernwaarden werken in de praktijk en wat
doet het met je?
2e gesprek
• Weten jullie een goede titel voor het
project?
• Wat zou de inhoud van de film moeten
zijn?
• Wat maakt dat de relatie bij de ene
groepsleider goed is en bij de andere niet?
Wat gebeurt er dan tussen beiden?
• Wie wil er meedenken over de filmmaker
en de kunstenaar?
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3e gesprek
• Wat is de uitkomst van het project?
• Wat is er gedaan met jullie adviezen?
• Wie (welke jongeren/jeugdigen) zijn
betrokken geweest?
• Wat komt er uit de werkconferentie?
• Hoe gaan we verder en wat wil de
cliëntenraad daarin?
In ons geval heeft de ervaringsdeskundige
jongere die het impressieverslag maakte van
de werkconferentie de cliëntenraad
geïnformeerd over de uitkomst van de
werkconferentie.
Draagvlak creëren, het betrekken van
de ouderraad
Informeer de ouderraad over het project.
Betrek hen bij de bedoeling zodat zij hun
inbreng kunnen leveren in de interviews en
later ook bij de eventuele realisatie van het
kunstwerk. Het is van belang om rekening te
houden met de beschikbaarheid van ouders
en van de ouderraad. Planning in de
avonduren van activiteiten waarbij ouders
zijn betrokken pakt doorgaans gunstiger uit
dan wanneer wij hen vragen overdag aan
activiteiten bij te dragen. De agenda van de
ouderraad kan ook in de weg zitten. Er zijn
vele ontwikkelingen waar zij bij zijn
betrokken.
Draagvlak creëren, het betrekken van de
organisatie
Aangezien professionals in hun werksetting
worden geconfronteerd met een filmmaker
die scenes filmt tijdens beroepsuitoefening,
maar ook om betrokkenheid na afloop van
het project te borgen is het van belang om
medewerkers te informeren over het project.
De projectgroepleden kunnen een belangrijke
rol spelen in het actief informeren van
jeugdprofessionals die zij dagelijks op locatie
ontmoeten. Daarnaast kan worden gekozen
voor een bericht per e-mail.
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In ons geval hebben wij ervoor gekozen om
dit te doen, zowel via de contacten van de
projectgroepleden met de werkvloer als via
een uitgebreide e-mail verzonden door de
algemeen manager.
Ook is het van belang om een overleg te
organiseren waarin inhoudelijk managers,
algemeen manager, hoofd P&O tot
samenhangende aanpak rond professionalisering en innovatie en vergroten van draagvlak hiervoor binnen de organisatie te
komen. Voor het verbreden en verdiepen van
draagvlak is zo’n overleg onmisbaar. Immers
met het project wordt beoogd tot een
duurzame manier van leren te komen en
daarbij de verbindingen te zoeken met
ontwikkelingen die daaraan verwant zijn.
Het informeren van de ondernemingsraad
draagt tevens bij aan draagvlak.
In ons geval heeft een ervaringsdeskundige
jongere de OR geïnformeerd over zijn beleving
ten aanzien van de werkconferentie waarin
tot een ontwerp voor een kunstwerk is
gekomen.
Werving kunstenaar
Het is van belang om goed na te denken over
het profiel van de kunstenaar. Gezien de
opdracht namelijk om in deep democracy te
komen tot een ontwerp voor een kunstwerk
dat een antwoord vormt op de kernwaarden
van jongeren, ligt het accent op het proces.
Dit betekent dat de kunstenaar in staat
moet zijn om tot een door alle betrokkenen
gedragen ontwerp te komen waarin
uiteraard eigen expertise is benut, maar niet
wordt gestuurd op het zelf realiseren van
het kunstwerk. Dat vraagt bepaalde
vaardigheden van de kunstenaar. Wat
daarbij behulpzaam is, is om een knip aan te
brengen tussen ontwerp en realisatie.
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• Laat mij het (zoveel mogelijk) zelf doen

In ons geval was er geen budget voor de
realisatie van een kunstwerk. Dat lag ook
voor de hand, want een begroting zonder
ontwerp en randvoorwaarden kan niet
worden opgesteld. Aangezien er ook geen
belofte lag om tot realisatie te komen
- het accent lag op het proces, niet op het
kunstwerk - kan de kunstenaar ook losser
staan van wat hij zelf in huis heeft, zonder
dat te verloochenen.
Via het netwerk van de leden van de
projectgroep en andere betrokkenen binnen
de organisatie kun je eenvoudig op het spoor
komen van potentiële kandidaten onder
kunstenaars. Mogelijk werkt de organisatie
al voor andere projecten samen met
kunstenaars die in aanmerking komen voor
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een dergelijk project en biedt dat
aanknopingspunten.
Door de projectleider wordt informatie
verstrekt over het project en over de
opdracht voor de kunstenaar. Bovendien
bewaakt de projectleider de begroting.
Alvorens deze gesprekken te voeren is het
volgende van belang. Bij de selectiegesprekken zijn jongeren betrokken. Dat is
een absolute voorwaarde. Zij moeten een
goed gevoel hebben bij degene die het gaat
doen. Het is dan ook van belang dat met de
jongeren voorafgaand aan de gesprekken
wordt besproken wat hun rol is en wat de
bedoeling is. Bij de gesprekken is betrokkenheid van meer dan één jongere te prefereren
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Het gaat er dus om aan de hand van deze
elementen de verschillende standpunten
goed door te spreken en daar de tijd voor te
nemen. Jongeren komen met inzichten die
wij als professionals/volwassenen over het
hoofd zien. De discussie over wie te kiezen is
dan ook zeer vruchtbaar. Aanbeveling is om
ook hier met zienswijze en methoden uit
deep democracy te werken.

• Vertrouw mij
boven betrokkenheid van één jongere.
Ervaring leert dat het gesprek steviger
wordt gevoerd wanneer jongeren ook met
elkaar de messen slijpen. Dat komt de
kwaliteit van het besluit ten goede.
Het gesprek goed voeren betekent dat
samen met jongeren wordt gekeken naar
‘hoe doen we dat’. In ons geval is ervoor
gekozen om samen met de jongeren met een
vereenvoudigd scoringslijstje te werken.
Elementen in de beoordeling - het
scoringslijstje - zijn:
• P
 rijs
• Planning, wanneer kunnen ze het af
hebben?
• Expertise, heeft het bedrijf voldoende
kennis in huis?
• Vertrouwen, eerder mee gewerkt of goede
naam?
• Contact, gaat het een prettige
samenwerking worden?
• Locatie, zijn ze makkelijk bereikbaar voor
overleg?
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In ons geval namen in het gesprek de
projectleider en de teamleider Vrijetijdsbesteding deel. De cliëntenondersteuner is
betrokken bij de voorbereiding en neemt de
jongeren samen met de teamleider Vrijetijdsbesteding mee in ‘de bedoeling’. De keuze
voor de teamleider en de cliëntenondersteuner is niet toevallig. In beide functies
huizen de voor dit proces noodzakelijke
ingrediënten: het ondersteunen van de cliënt
én het selecteren van jongeren voor deelname
aan dit proces omwille van gesignaleerd
talent en verlangen. Beide functionarissen
participeren in de projectgroep, waarbinnen
de ervaringen voortdurend worden gedeeld.
Na afloop van elk gesprek vond evaluatie
plaats. Dit gebeurde aan de hand van
bovenstaande elementen van beoordeling.
De klik, de expertise en flexibiliteit blijken voor
de jongeren de belangrijkste criteria te zijn.
De klik is daarbij het allerbelangrijkste.
Filmmaker en film
De werving en selectie van de filmmaker
kent dezelfde aanpak als die van de
kunstenaar. Zie hierboven.
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De film
De opdracht voor de filmmaker luidt om
met behulp van de rode draad uit de
interviews, de gesprekken met de
cliëntenraad en met ouders, samen met
jongeren te komen tot een viertal scènes
waarin leren en professionaliseren in de
relatie tot uitdrukking komen. Daarbij is
het kader dat is opgesteld in overleg met
de afdeling Communicatie (zie Kaders
m.b.t. de 4 scènes Programma PJ&J)
richtinggevend De scènes zijn tot stand
gekomen in overleg met jongeren en met
professionals. De scènes nodigen uit tot
leren door middel van een interactieve
vraagstelling.
Enkele kaders ten behoeve van de scènes
zijn vooraf bepaald (zie hieronder). Voor
het opstellen van die kaders zijn de
communicatieadviseurs betrokken
geweest. Dat is nuttig gebleken
aangezien vanuit hun expertise gekeken is
naar criteria die verband houden met
‘waar het aan moet voldoen in relatie tot
hoe het overkomt’ en hoe het zich
verhoudt tot andere ontwikkelingen in de
organisatie.
De filmmaker heeft veel tijd besteed aan
kennismaking en ‘ondervinden’ op de
werkvloer. Dit gebeurde onder leiding van
een aantal projectgroepleden die bij de
werving en selectie betrokken zijn
geweest. Deze tijdsbesteding is van groot
belang. De filmmaker krijgt op deze
manier echt gevoel bij wat er speelt,
omdat ervaren leidt tot specifiekere
keuzes voor het filmmateriaal. Deze inzet
vraagt evenwel veel flexibiliteit van de
filmmaker.
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Voor het filmen van situaties waarin
jongeren zichtbaar zijn, moet schriftelijk
toestemming worden gevraagd. Indien de
jongere 16 jaar of ouder is, hoeft dat niet
schriftelijk. Het blijft evenwel van groot
belang om uitermate zorgvuldig om te
gaan met beelden waarin jongeren
voorkomen. Het vraagt dan ook een
goede voorbereiding met jongeren die op
beeld verschijnen. Wat wordt van hen
gevraagd, realiseert de jongere zich dat
het beeld landelijk wordt verspreid, waar
kan de jongere zelf invloed op uitoefenen,
wat als de jongere uiteindelijk na opname
af wil zien van publiciteit, zijn vragen die
beantwoord moeten worden. Overigens
geldt ook voor professionals: niet
iedereen wil op de film. De scènes zullen
dan ook zo moeten worden ingericht dat
daarmee rekening is gehouden. Dit vergt
veel van het script en de planning.
De filmscènes die uiteindelijk zijn gekozen
zijn te zien via de website. De verbinding
van de filmscènes met de werkconferentie
bestaat hierin dat:
• De opbrengst uit de interviews zowel in
de werkconferentie als in de
filmbeelden is benut
• Eén van de scènes de verfilming van die
werkconferentie - een belangrijke vorm
voor samen leren - is.
• De kunstenaar bij het maken van een
aantal van die scenes aanwezig is
geweest om zo evenals de filmmaker
voeling te krijgen met wat er speelt en
leeft.
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Kaders met betrekking tot de 4 scenes PPJJ

Overall

Inhoudelijk

Inhoudelijk

(wat staat voorop mbt de scenes)

(het beeld straalt uit / laat zien)

(het beeldmateriaal straalt uit)

Laat het ‘story telling’ zijn

Respect

Goede verhouding tussen taal en
niet-taal

Laat je interviewen over wie je

De complexiteit waarbinnen het

bent, wat je doet

gebeurt / plaatsvindt

Laat je verwonderen en deel dat

Laat zien dat het écht is (geen

met anderen, vier dat

kunstjes)

Ontdek dat je al veel doet (de

Aantonen dat het zinvol is om ‘het

ontdekkingstocht naar het

grote te verkleinen en het kleine te

‘onbewust bekwaam’)

vergroten’ (bijvoorbeeld wanneer

Interactief en gevarieerd

Staat dichtbij de kijker

Luchtig / leuk
Praktisch (‘do-able’)

je wordt uitgescholden kun je dat
ook negeren. En een compliment

Aanreikend / activerend

geven over bijvoorbeeld de

Authenticiteit

schoenen van die ander)

Inspiratievol

Laat zien dat ‘het te doen is’

Variërend in tijd wbt de lengte
van de scenes

‘Present’

En waardoor je er vandaag kunt

Échte mensen / acteurs /

mee beginnen

animatie

Geeft praktische handvatten
Verschillen doen ertoe! (De ene
professional is anders dan de
andere en kan daardoor andere
dingen wel/niet met een cliënt en
visa versa)
Luchtig / leuk
De kijker verwondert zich (wordt
bewust van juist de mooie dingen
van een bepaalde interactie).
Zien en gezien worden!
Inspiratievol
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• Leer mij mijzelf helpen te ontwikkelen
Draaiboek The Koor
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Leiding werkconferentie
Onderzoek of binnen de organisatie mensen
werkzaam zijn die al zijn ingevoerd in de
inzichten en methoden van deep democracy
en vraag hen om de voorbereiding van de
werkconferentie ter hand te nemen. Als het
past binnen de planning kan anders aan
mensen worden gevraagd om scholing
hierover te volgen bij de Academie voor
Organisatiecultuur. Dit is dan wel van
betekenis voor de begroting. Mochten er
geen interne kandidaten beschikbaar zijn,
onderzoek dan de mogelijkheid om via de
academie iemand te betrekken. Dit heeft
vanzelfsprekend ook gevolgen voor de
begroting.
Oefenen in de voorbereidingsgroep
Tijdens deze voorbereidende bijeenkomst
gaan we praktisch aan de slag om
a) gevoel te krijgen bij de aanpak die we
beogen tijdens de werkconferentie
b) het programma voor de werkconferentie
vast te stellen
De agenda voor de voorbereidende
bijeenkomst zag er als volgt uit:

Het programma is in samenwerking met de
kunstenaar opgesteld en geleid door twee
begeleiders die zijn geschoold in deep
democracy. De kunstenaar tekende de
beelden die tijdens het gesprek over de
essentie van leren in de relatie tevoorschijn
kwamen. De kunstenaar heeft zich
voorafgaand aan deze bijeenkomst verdiept
in de interviews én geparticipeerd in
ontmoetingen met kinderen/jongeren. Voor
haar was deze aanpak vanzelfsprekend en zij
zou het niet anders hebben gewild. Dat zegt
veel over de kunstenaar en over de succesvolle
werving. Essentie is dat de kunstenaar en de
filmmaker geen toeschouwer zijn, maar actief
deelnemer aan het leerproces met een
specifieke taak en rol.
Voor de oefening is het van belang om
grondig stil te staan bij de bedoeling.
Bovendien gaat het om het ervaren van
deep democracy. Om die reden is voor deze
voorbereidende bijeenkomst een dagdeel
ingepland. Daarbij zijn - om voeling te krijgen
met deep democracy - ook de agenda en de
volgorde binnen de agenda onderwerp van
gesprek volgens de principes van deep
democracy. Dat levert ook de nodige
weerstand en sabotage, maar is nodig om
echt te doorgronden waar het bij het streven
naar inclusie - het toevoegen van de wijsheid
van de minderheid bij het meerderheidsbesluit - om te doen is.
Wat tevoorschijn komt in een voorbereidende
bijeenkomst zoals deze, zijn de dilemma’s, de
randvoorwaarden, persoonlijk leiderschap,
het morele kompas, het droste-effect (wees
als organisatie ruimhartig naar medewerkers,
dan zullen zij het zijn naar hun cliënten en hun
ouders), iedereen zit in de opdracht handelen naar kernwaarden geldt voor ons
allemaal op alle niveaus -, organiseer kritische
toezichthouders/maak een raad van externe
critici die je geregeld om een oordeel vraagt.
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In de evaluatie komt tevens tevoorschijn hoe
in de gesprekken de beelden behulpzaam
zijn.
De oefening in een voorbereidende
bijeenkomst blijkt zeer behulpzaam bij het
aanscherpen van de werkwijze omdat het
‘ondergaan’ is gecombineerd met het
‘verplaatsen’ in de deelnemers die aan de
officiële werkconferentie deelnemen.
Voor methodieken uit Deep Democracy:
Jitske Kramer, Deep Democracy. De wijsheid
van de Minderheid. Schouten & Nelissen,
2014. Herziene druk 2016.
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Hieronder de tekeningen uit de
voorbereidende bijeenkomst:
• D
 ansen op de vulkaan; het is heet onder
de voeten maar lava is ook uitermate
vruchtbaar.
• Samen de tango dansen; je doet het echt
samen.
• Weegschaal: wikken en wegen om het
goede te besluiten.
• Op handen dragen; mee helpen
ontwikkelen én beschermen.
• Klavertje vier; zoveel momenten om
te vieren.
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5. De werkconferentie - Hart in Samenzang
5.1 Programma
Onderstaand ter illustratie het programma zoals dat is gebruikt:

The Koor
Hart in Samenzang in de professionele relatie binnen de specialistische jeugdzorg

Datum
Tijd		
Plaats
		
		

09.30-10.00 uur
10.00-11.30 uur
11.30-12.00 uur
12.00-13.00 uur
13.00-16.00 uur
16.00-16.30 uur

: 6 november 2017
: 09.30-16.30 uur
: De Kleine Aarde,
Het Klaverblad 13
5283 TV Boxtel

Inloop met koffie en thee
Wat brengt ons hier
De rode draad uit de interviews
Lunch in de Dishoek, De La Salle
Bouwstenen en vormen van een gezamenlijk beeld
Wat heeft deze dag gebracht voor je werk

Deelnemers
Geïnterviewden, leden cliëntenraad, leden projectgroep.
Leiding
Begeleiders deep democracy in samenwerking met kunstenaar.
Verslag
Stephan van Hoof, ervaringsdeskundige jongere.
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5.2 De aanpak in het programma voor de
werkconferentie
De bijeenkomst die bedoeld is om te leiden
tot een ontwerp voor een kunstwerk waarin
de kernwaarden van jongeren omarmd
worden, wordt bewust begeleid volgens de
principes van Deep Democracy. Deze principes zijn erop gericht dat elke deelnemer
een gelijkwaardige inbreng heeft in het hele
proces; van verkenning tot en met
besluitvorming.
De werkwijze komt één op één overeen met
hetgeen we over willen brengen als het gaat
om professionalisering: de relatie staat
centraal en daarbinnen komen de
betrokkenen tot leren, met en van elkaar.
Kennismaking/check in
Dit onderdeel is bedoeld om alle deelnemers
de ruimte te geven om volledig bij deze
bijeenkomst te zijn en zich te verbinden met
elkaar.
De check-in gebeurt in deze sessie aan de
hand van drie vragen:
• Wie ben je?
• Wat brengt je hier?
• Welk beeld typeert jou?
Daarmee wordt gedeeld wat je over jezelf
kwijt wilt, is voor iedereen duidelijk wat je
aandeel is in het proces en wordt het denken
in beelden en het werken met tekeningen ‘los
gemaakt’.
De spelregels zijn als volgt:
• Popcornmethode: niet op volgorde; je
bepaalt zelf wanneer je gaat vertellen.
• Sharing en dumping: je vertelt alleen
datgene wat je wilt delen en daar komt
geen discussie over.
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De beide begeleiders en de kunstenares
beginnen, zodat voor de anderen duidelijk is
wat de bedoeling is en om veiligheid te
creëren.
Wanneer iedereen geweest is wordt een
samenvatting gegeven van de eerste twee
vragen. De resultaten van de derde vraag
zijn de tekeningen die gemaakt zijn van de
beelden.
Tegeltjeswijsheden
In de pauze zijn de tegeltjes - met de
opbrengst uit de interviews - op de muur
gehangen en zijn alle deelnemers
uitgenodigd om de informatie tot zich te
nemen en met elkaar in gesprek te gaan
daarover.
De sessie wordt afgesloten met een centrale
ronde om met elkaar te delen wat geraakt
heeft.
De spelregels zijn als volgt:
• Alle deelnemers staan in een kring.
• Als je iets wilt zeggen, stap je naar voren
en zeg je wat je te zeggen hebt.
• Als anderen het er mee eens zijn, stappen
ze ook naar voren. Zijn ze het gedeeltelijk
eens, dan doen ze een halve stap naar
voren. Zijn ze het er niet mee eens, dan
blijven ze staan.
• Als iedereen ingestapt is, stapt iedereen
weer terug.
• Popcornmethode: niet op volgorde; je
bepaalt zelf wanneer je gaat vertellen.
• Sharing en dumping: je vertelt alleen
datgene wat je wilt delen en daar komt
geen discussie over.
• Het duurt net zo lang tot alles gezegd is
dat gezegd moet worden.
• Tijdens dit gesprek komt even een timeout omdat er een verduidelijkingsvraag
gesteld wordt.
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• Laat mij van betekenis zijn
Aftrap van de middag
Opnieuw een kringgesprek met als thema:
wat is blijven hangen.
Gesprek over het kunstwerk
Introductie aan de hand van een
uitgangspunt: als mensen het beeld zien is
het belangrijk dat zij meteen begrijpen waar
het over gaat.
Het gesprek komt op gang. Er komen
meerdere voorstellen over de werkvorm.
Begeleiders gaan actief op zoek naar het
ophalen van alternatieven.
Er volgt een gesprek op voeten. Dit is een
hulpmiddel om verschillende standpunten
naar boven te halen en toe te werken naar
een oplossing waar iedereen achter kan
staan, zonder elkaar te overtuigen.
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Iedereen staat in de ruimte. Degene die een
gezichtspunt wil inbrengen gaat op een vrije
plek staan en spreekt zich uit. Mensen die
het er mee eens zijn, gaan achter degene
staan die gesproken heeft.
Als iedereen positie heeft ingenomen kan
een ander gezichtspunt ingebracht worden.
Je mag jezelf tegenspreken: je kunt het met
meerdere gezichtspunten eens zijn, zelfs als
die tegenstrijdig zijn.
Als iemand een gezichtspunt heeft
ingebracht, ontstaat hierover geen gesprek.
Er worden geen vragen gesteld aan diegene.
Als iemand een ander gezichtspunt heeft of
een nuance wil aanbrengen, gaat diegene
zijn gezichtspunt inbrengen.
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5.3 Verslag en oogst van de werkconferentie
Het is behulpzaam om op bijzondere
(congruente) wijze te zorgen voor
verslaglegging en oogst van een dergelijke
bijeenkomst. In dit traject zijn hier
verschillende vormen voor gekozen.
Stephan van Hoof - ervaringsdeskundige
jongere - heeft een impressieverslag
gemaakt. Dat verslag is opgenomen op de
website. De bijeenkomst is op film gezet en er
zijn vele foto’s gemaakt.
13 Jeugdprofessionals hebben deelgenomen.
Daarnaast namen de wethouder en de
programmamanager sociaal domein van de
gemeente Boxtel deel. Uiteindelijk zijn de
kernwaarden van jongeren tot gezamenlijke
kernwaarden van jongeren én professionals
verklaard.

• Geloof (in) mij
Het gesprek duurt net zo lang tot alle
deelnemers zich achter het voorstel kunnen
scharen.
Inbrengen en ophalen van beelden
Alle deelnemers brengen individueel beelden
in die zij hebben bij universele kernwaarden.
De kunstenares maakt er tekeningen van en
die worden in de kring gelegd.
Naar een gezamenlijk beeld
• Tussendoor samenvatten
• Zorgen dat het gesprek bij het onderwerp
blijft
• Actief ophalen van andere meningen
• Actief checken van draagvlak voor
voorstellen
Uitchecken
Teruggeven aan elkaar wat deze dag
gebracht heeft en wat je meeneemt.
In de kring.
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De werkconferentie was aldus de deelnemers
zeer inspirerend. Bij enkelen riep de methode
van deep democracy weerstand op.
‘Te langdradig’ en ‘ik heb nog wat anders te
doen’ waren geluiden die wij naast groot
enthousiasme ook hoorden.
Als ontwerp voor een kunstwerk is eruit
gekomen: een pad waarover gelopen mag
worden. Een pad dat symbool staat voor het
proces en het samen bewandelen daarvan.
Het geeft licht als de avond valt, je komt
teksten en geluiden tegen als je er overheen
loopt. Gezamenlijk ingelegde keien staan
symbool voor verbondenheid. Samen maken
wij het pad met jongeren, jeugdprofessionals,
omwonenden, gemeenteambtenaren, de
wethouder, de regiodirecteur van Koraal, en
met andere bij jongeren betrokken
organisaties. Symbolen en teksten die
verwijzen naar de kernwaarden én naar de
uitspraken die tevoorschijn zijn gekomen uit
de interviews. Uit het pad komt een boom die
de kernwaardes omarmt, die de vruchten
dragen van het proces . De wortelen die het
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pad doorkruisen staan symbool voor het
verankeren van Deep Democracy. Je kunt om
de boom heen lopen en het pad nadien
vervolgen.

cratisch besluiten, zichtbaar houden van de
individuele inbreng in de collectieve
bedoeling.
Het is niet af….

Tijdens de werkconferentie is gebruik
gemaakt van de tegeltjeswijsheden –
opbrengst uit de interviews. Feedback hierop
tijdens de bijeenkomst heeft geleid tot
aanpassing van vorm en inhoud. Resultaat
zijn de keien. Zie op de websites van Koraal
(koraal.nl), De La Salle (de-la-salle.nl) en
Maashorst (stichtingmaashorst.nl), en
Programma PJ&J
(www.professionaliseringjeugdhulp.nl).

Los van het feit dat alles weer opnieuw
begint, hebben we een duidelijk beeld van
een gewenst vervolg. Zo willen we
Maashorst en de kinderen aldaar in de
komende tijd meer betrekken bij het verder
bouwen aan de kernwaarden en aan het
ontwerp voor het kunstwerk.
Daarnaast willen we ouders beter betrekken
door hen nog meer te bevragen op hoe zij
betrokken willen zijn en hoe zij ons willen
betrekken.

5.4 Terugblik op het proces

Met omwonenden van locatie De La Salle
zijn wij in gesprek over gastvrijheid. Deze
omwonenden willen wij betrekken bij de
verdere ontwikkeling van het kunstwerk.

Met veel enthousiasme en betrokkenheid is
in dit project samengewerkt met en tussen
velen. Het was een avontuur met talloze
mooie momenten en obstakels.
Gezien het streven naar congruentie
- het moet wél écht zijn, anders doen we het
niet - dat alle betrokkenen kenmerkte, deden
zich vele momenten voor van wikken en
wegen, van stilstaan en achteruitstappen,
van toch maar afzien van…, van opnieuw
beginnen.
Dat vraagt geduld en respect om te doen
wat nodig is. En te doen wat nodig is, is
werken met respect en geduld. Het proces
vroeg dat ook van de filmmaker en de
kunstenaar.
Zij hebben zich met hart en ziel verbonden
aan dit project. De intense en intensieve
wijze waarop beiden in het proces betrokken
waren en zich hebben laten betrekken is van
onschatbare waarde geweest. Wat je
daarvoor in huis moet hebben is van
dezelfde kwaliteit als waar je in het project
naar streeft. Namelijk: werken met het hart,
op jezelf reflecteren, verbinden, demo-
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En hoewel nu nog zonder enige garantie:
het streven is om tot realisatie van het
kunstwerk te komen. Realisatie en
onderhoud bestaan opnieuw uit
processtappen die in deep democracy
gezamenlijk worden gezet.
“Om een indruk te geven van de bijeenkomst
Hart in Samenzang op 6 november 2017
hebben we het filmfragment Deep
Democracy online gezet.

Klik op deze knop om het

filmfragment van de bijeenkomst

Hart in Samenzang te bekijken...
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loading keienpad...
complete!
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6. Meer informatie
Dit draaiboek is ontwikkeld
in samenwerking met
Koraal regio Noordoost-Brabant
(De La Salle en Maashorst) - koraal.nl
Opdrachtgever
Programma Professionalisering
Jeugdhulp & Jeugdbescherming
Koraal regio Noordoost-Brabant
Financiering
Programma Professionalisering
Jeugdhulp & Jeugdbescherming
Koraal regio Noordoost-Brabant
(De La Salle en Maashorst)
Extern projectleider namens
PJ&J en schrijver
Margo Koehorst
www.margokoehorst.nl
In samenwerking met
Ilona Willems - kunstenaar
www.atelier-ive.com
Fred Budas – film- en
documentairemaker
www.beeldportret.nl
Marleen Baeten
Deep democracy
Betty van Heugten
Deep democracy
bheugten@koraalgroep.nl
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Projectteam
Karin van Grinsven, teamleider
Karim Landoulsi, coach cliëntenraad
Hanneke Hermes, cliëntvertrouwenspersoon
Anita van de Ven, medewerker P&O
Marian Maaskant, beleidsmedewerker
Time van Bers, medewerker PR & Communicatie
Hannie van Geffen, ondersteuner
Verdere betrokkenen
Stephan van Hoof, ervaringsdeskundige jongeren
Robin Schmitz, communicatieadviseur
Inge Forger, beleidsmedewerker
Cliëntenraad
Ouderraad
Ondernemingsraad
Gemeente Boxtel
Neem voor vragen over hoe in een leeromgeving te
werken met de in dit project ontwikkelde
materialen contact op met:
Mijke Mol - MMol@koraalgroep.nl
Anita van de Ven - AVen@koraalgroep.nl
Uitgave
Programma Professionalisering
Jeugdhulp & Jeugdbescherming
Copyright Nederlands Jeugdinstituut/NJi Utrecht
December 2017
Contact
samenbeter@professionaliseringjeugdhulp.nl
www.professionaliseringjeugdhulp.nl
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The Koor
6 november 2017
Het pad dat we bewandelen.
Het pad dat blijft groeien.
Samen zijn we op pad.
Het pad is van iedereen,
het is een continue proces.
Het proces is essentieel.
Alles is met elkaar verbonden.
In het pad delen we de verhalen.
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Op het pad gebeurt iets.
Interactief, beeld en geluid.
Klanken, zintuigen worden geprikkeld
Actie/reactie.
Veiligheid, omarming (lichtgevende stenen).
Je moet bewegen.
Voetprint,
je wilt iets van jezelf achterlaten
Verbinding;
Iedereen is een onderdeel van het pad
Ritueel,
Hoe leg je de steen?
Reflectie, vragen;
Vind je jezelf van belang?
Verhalen delen;
QR codes met films/verhalen.
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