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Beschermjassen en de transitie van de Jeugdzorg 
Binnen Youké (jeugdzorg) worden sinds enkele jaren alle hulpverleners opgeleid in 
het Beschermjassen. Een werkmodel dat ruimte schept voor diversiteit en gericht is 
op effectieve communicatie. Wat is nodig om de ander, ook wel ‘de vreemde ander’,  
te verstaan en de dialoog open te houden? Een beschermjas is wat mensen nodig 
hebben om zich in een kwetsbare fase, zoals migratie, te kunnen hernemen, weer in 
hun kracht te komen. Nu er grote veranderingen op stapel staan binnen onze 
organisatie en de hele jeugdzorg werpt de vraag zich op of er nog wel ruimte blijft 
bestaan voor maatwerk, aandacht voor de verschillende achtergronden van onze 
cliënten. 
 
Al meer dan  20 jaar geleden wekte ik als maatschappelijk werker in het eerste 
asielzoekerscentrum van Nederland. Een bungalowpark waar ruim 600 mensen met 
zo’n veertig verschillende nationaliteiten woonden,  de wereld in een notendop. 
Wij, hulpverlener, waren pioniers. Er was veel ruimte voor eigen initiatief en er waren 
weinig regels. We konden de hulp vormgeven op een wijze die paste bij deze unieke 
omgeving.  Een kleurrijke gemeenschap van ontheemde mensen die opzoek waren 
naar een nieuwe kans in hun leven. In een zo’n bungalow hielden wij dagelijks 
inloopspreekuur. De vragen waarmee mensen aanklopten liepen  uiteen van een 
moeder die op zoek was naar haar kinderen die ze tijdens haar vlucht was kwijt 
geraakt, tot het bemiddelen in conflicten tussen huisgenoten die niets van elkaar 
leefgewoontes begrepen en toch gedoemd waren het voorlopig met elkaar onder een 
dak te rooien. Een veelheid van vragen van unieke mensen met universele 
problemen. Wij, maatschappelijk werkers, waren generalisten pur sang. We 
verleenden hulp dicht op de leefomgeving van onze cliënten, waren flexibel en van 
alle markten thuis. Opvallend was dat de mensen die om hulp kwamen, meestal niet 
alleen kwamen. Ze namen familieleden, landgenoten, stamgenoten of andere voor 
hen belangrijke mensen mee. Zo leerden wij de vraag van mensen zien in relatie tot 
hun netwerk en hun zeer bijzondere context. Een prachtige leerschool heb ik hier 
gehad. De meeste mensen waren opgegroeid in een collectieve cultuur waar de 
relatie centraal staat. Ik niet, ik groeide op in een individualistische cultuur waar 
autonomie ontwikkeling en zelfontplooiing hoog op de agenda stonden. Maar door 
schade en schande werd ik wijs. Hier werd de basis gelegd voor het systeemgericht 
denken en voor het aanvoelen en kunnen benutten van verschillen. Van beide 
invalshoeken heb ik nu, ruim 20 jaar later, nog heel veel plezier. 
Inmiddels ben ik opgeleid tot systeemtherapeut en trainer beschermjassen en zo heb 
ik mijn leerschool in de praktijk verdiept en uitgebreid met theoretische kennis.  
 
Op dit moment  staan we voor een nieuwe uitdaging in de Jeugdzorg De overheid 
verlangt steeds meer zelfredzaamheid en participatie van burgers. Van professionals 
wordt meer en meer een faciliterende rol gevraagd in het mobiliseren van eigen 
kracht.  
Het past bij Beschermjassen dat een professional zich terughoudend opstelt en 
gebruik maakt van het oplossingsvermogen in families. En ook de andere 
speerpunten van het nieuwe jeugdzorgstelsel komen mij niet zo nieuw voor en lijken 
naadloos aan te sluiten bij Beschermjassen.  
Eén van die speerpunten is het versterken van de eigen kracht van kind en gezin. 
Binnen de beschermjassenoptiek wordt uitgegaan van de kracht van families.  
Families zijn gericht op overleven, op voortbestaan. Het hele systeem zet zich in om 
kinderen groot te brengen en elkaar te ondersteunen bij problemen. Pas als het niet 
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lukt komt de hulpverlening in beeld. Dit is sterk ontwikkeld bij families uit een wij 
systeem maar ook in de ik cultuur komt het hele systeem in beweging als er een 
ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt. Er zijn altijd steunfiguren, gezagsdragers, 
organisatoren. De hulpverlening kan het mechanisme van familie continuïteit 
benutten! In iedere afstemming zou moeten worden nagegaan wat er allemaal al is 
gedaan in de familie om de klacht aan te pakken. Zo kunnen krachten in families 
worden benut. Op welke wijze kan de familie worden ondersteund om in een nieuwe 
context gebruik te kunnen manken van de oude structuren en krachtbronnen?  
Manieren om hier in bij te dragen zijn het helpen her-inneren van ouder gewoontes 
en patronen en deze te vertalen naar het hier en nu. Het aansluiten bij de 
oplossingen van de ander is een eerste vereiste om te kunnen toevoegen en 
resultaat te kunnen behalen. Zo kunnen in de perspectieven van alle familieleden  
oplossingen zitten, ook als ze ver weg wonen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden 
van  skype, mail en social media. 
Een andere belangrijke pijler is dat de hulp zoveel mogelijk dicht bij de 
leefomgeving van de jeugdige en zijn ouders moet plaatsvinden. Voor het gezin 
heeft de hulp zoveel mogelijk één gezicht en zo min mogelijk doorverwijzingen. 
Veel migranten bevinden zich in de zogenaamde  “liminele ruimte”. Losgeraakt van 
het oude, vertrouwde en nog niet altijd in staat om het nieuwe te omarmen. Veiligheid 
is wat mensen nodig hebben om deze fase overgang goed te kunnen maken. 
De leefwereld van migranten is vaak versnipperd geraakt. Discontinuïteit is een factor 
die kan  leiden tot psychische klachten. Hulp dicht bij de eigen leefomgeving, 
laagdrempelig en met een vast aanspreekpunt zorgt voor veiligheid en 
laagdrempeligheid. De buurtteams zijn hier een mooi voorbeeld van. Het buurtteam 
helpt een gezin om problemen aan te pakken. Achterliggende gedachte is 
versnippering en onoverzichtelijkheid tegen te gaan door voor elk gezin één plan met 
één vast aanspreekpunt aan te wijzen. Mocht het toch komen tot een verwijzing naar 
specialistische zorg,  gedwongen hulp of, in het ergste geval, uithuisplaatsing van 
kinderen, dan blijft de hulpverlener van het wijk team betrokken bij elke stap die 
genomen wordt.  De gemeente wil hiermee voorkomen dat talloze hulpverleners 
langs elkaar heen werken, met soms dramatische gevolgen.  
Binnen Beschermjassen staat de relatie tussen de hulpverlener  en de hulpvrager en 
zijn  familie centraal  en niet het kind, de vraag of het aanbod. Dus, inderdaad, zo 
min mogelijk wisselingen van hulpverleners!  Immers niet de interventie maar de 
relatie bepaald voor een groot deel of hulpverlening effectief is. De houding en 
benadering (echt, warm, ondersteunend, niet-veroordelend) zijn daarbij cruciaal. 
Veel migranten zijn gesocialiseerd in collectieve gemeenschappen.  
Door het organiseren van een familievergadering, een eetvoorziening of een cursus 
opvoeden in meerdere culturen  gebruik je de inbedding van de groep en cultuur als 
krachtbron. Dit sluit  bij uitstek aan bij cliënten uit familiesystemen die niet gericht zijn 
op het individu maar op het collectief.  
Tot slot nog een mooi uitgangspunt voor de jeugdzorg anno 2015: cliëntvraag is 
leidend bij het inrichten van de zorg (en dus niet het aanbod van een 
zorgaanbieder) 
Ook dit klinkt prachtig en zou moeten leiden tot maatwerk, maar is dat ook zo? 
Ouders die aankloppen bij de jeugdhulpverlening hebben vaak geen duidelijke 
hulpvraag. Ze hebben een klacht of probleemsituatie, veroorzaakt door een stapeling 
van factoren, geworteld in de historie en familie, meerdere leefgebieden betreffend. 
Dit willen reduceren tot één vraag duidt op eendimensionaal opereren in plaats van 
het probleem systemisch te benaderen. Dit doet geen recht aan de compliciteit van 
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de problematiek en de diversiteit onder burgers. Bovendien ligt het risico op de loer 
dat het simplificeren van een complexe probleemsituatie leidt tot een hulpaanbod dat 
voorbijgaat aan die complexiteit en zich beperkt tot een onderdeel van de 
probleemsituatie. Zeker nu de hulp veelal wordt aangeboden in vaste modules. Want 
als er ouderschapsbemiddeling wordt aangeboden licht daar de focus. Is er dan 
voldoende aandacht voor andere factoren die een stempel drukken op het leven van 
kinderen? Hetzelfde geldt voor al die andere modules als Werken aan veiligheid, 
Tripple P enzovoort. 
 
Beschermjassen hanteert de systeemvisie en kijkt naar de cliëntvraag én de 
context. Door bijvoorbeeld je eigen gezinsperspectief in te brengen, stel je bij een 
nieuwe cliënt de problemen voor alsof ze je eigen familie zou aangaan. Hoe zou je in 
dat geval willen dat de hulpverlener doet, wat mag jijzelf beslissen,  wie moet hij 
daarbij betrekken. Door je eigen gezinsperspectief in te brengen voorkom je 
eendimensionaal denken. Als je werkelijk handelt naar hoe je zelf behandeld zou 
willen worden creëer je vertrouwen en kom je vanzelf bij de vraag achter de vraag. 
Professionals gaan terug naar de ‘not-knowing-position’, je kunt immers niet weten 
wat de oplossingsstrategieën zijn van de familie. En dan kan vervolgens, met de 
familie samen, bekeken worden welke hulp aanvullend is en welke hulpvorm of 
module hier het best bij aansluit. 
 
Voor mij is de cirkel is rond. 
Dit is precies wat we daar deden eind jaren tachtig in de asielzoekerscentra.  
We boden hulp in de leefomgeving van de cliënten en gingen uit van de eigen kracht 
van mensen. Mensen die in staat waren om op eigen kracht, onder moeilijke 
omstandigheden huis en haard te verlaten waren krachtig. Die hoefde je niet te 
betuttelen. We kregen als professionals veel ruimte om de hulp vorm te geven op 
een wijze die wij passend vonden. Er was vertrouwen in onze kundigheid. Er 
gebeurde veel, de emoties waren hevig en het leed en de problemen waarmee de 
vluchtelingen kampten waren zeer indrukwekkend.  De emoties en gedragingen die 
hiermee gepaard gingen werden zowel door de cliënten als professionals in eerste 
instantie gezien als normale reacties op abnormale leefomstandigheden. Ik denk 
daar nog vaak aan. Druk, opstandig of juist teruggetrokken gedrag van een kind 
moet altijd bezien worden in de context van zijn leven. Gezin, familie, school maar 
ook cultuur heeft betekenis in diagnostiek en behandeling van kinderen! 
 
Hiermee is duidelijk geworden dat Beschermjassen een plek verdient in het nieuwe 
jeugdzorgstelsel. Wat daar nog bijkomt is het effect van een Beschermjassen training 
op teams: de veiligheid en verbondenheid wordt vergroot. Je kunt de transitie van de 
Jeugdzorg óók bezien als een faseovergang. Wij, jeugdzorgwerkers, bevinden ons 
momenteel in de liminele fase. We moeten de oude, bekende organisatie loslaten 
maar de het nieuwe is nog niet bekend, vertrouwd……… We hebben ons nog niet 
kunnen verankeren in het nieuwe werken, de nieuwe organisatie, het nieuwe 
Jeugdzorgstelsel. Ook wij kunnen de veiligheid van een Beschermjas goed 
gebruiken! 
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