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Wat kenmerkt de ideale jeugdprofes-

sional in 2020, wat zijn zijn generieke 

kwaliteiten? Tempo? Luisterend oor? 

Samenwerking met de jongere of  

het kind? Of juist met ouders of het 

netwerk? Vriendelijk? Alleswetend? 

Of de netwerker pur sang? 24/7 

bereikbaar? Bestaat er zoiets als  

dé jeugdprofessional? Wie is  

eigenlijk de droomprofessional?

Aanleiding voor Fontys Hogeschool 
Pedagogiek, Zorgbelang Brabant,  
de Samen werkende Jeugdzorgspecia-
listen (SJS) en het Innovatienetwerk 
Jeugd regio Hart van Brabant om een 
inspiratie-atelier te organiseren om 
met jongeren, ouders, bestuurders en 
(jeugd)professionals hierover in 
gesprek te gaan. Tijdens de 
European Social Innovation 
Week 2016 was Hal 88 in de 
Tilburgse Spoorzone dé plek 
voor inspiratie en gesprek.  
Joyce Hagenaars begeleidde  
het inspiratie-atelier  
‘De jeugdprofessional van 
je dromen’.

Vervolgens gingen de deelnemers uiteen in vier workshops. Elke workshop werd 
gevolgd door een gemengde groep: ouders, jongeren, professionals van nu en de 
toekomst (studenten Fontys) en bestuurders. 

De bijeenkomst startte met inspiratie: een ouder, directeur, professional in de 

jeugdhulp en een jongere vertelden over hun droomprofessional.  Ieder deelde vanuit 

zijn perspectief en ervaring hoe de jeugd professional in 2020 zou moeten acteren. 

Inspirerende dromen 

Pascalle Ligtenberg, ouder: 

‘Mijn droomprofessional 
stelt zich open op en zet zijn 
vooroordelen opzij. Hij betrekt 

ouders en kinderen en zet  
hen in hun kracht.’ 

                        Caroline Schipper, 
              directeur GGz Breburg:  

‘De jeugdprofessional in 2020 
beschikt over vakmanschap.  
Hij streeft samenwerken na 

en zorgt voor goede 
communicatie onderling.’ 

Suzanne Leemans, jongere: 

‘Mijn droomprofessional 
neemt me 100% serieus, 
staat voor me klaar én 

staat naast me.’

Marco van der Linde, 
professional bij We Walk Jeugdzorg: 

‘Mijn droomprofessional denkt 
vanuit het perspectief van zijn 

cliënten. Hij weet wat er speelt 
en leeft bij de nieuwe generatie 

jongeren en sluit daarom 
         goed bij hen aan.’ 



Vooraf stelden de deelnemers van deze workshop vast dat de 
jeugdprofessional van nu betrokken is en passie heeft voor  
het vak. Daarnaast zien zij het als meerwaarde om vanuit 
verschillende invalshoeken en rollen met elkaar in gesprek  
te gaan over de droomprofessionals. Onder leiding van  
Karin Broekhuizen en Angelique Reijnen gingen de deel-
nemers over vier vragen met elkaar in gesprek:

• Stel: je zou de regels mogen herschrijven. Wat zou je willen veranderen?
• Wat zou er gebeuren als jij doet wat de ander doet?
• Wat zou je willen dat hoe dan ook hetzelfde blijft als je kijkt naar de 
 jeugdprofessional van nu? (Wat gaat goed?)
• Stel: het is 2030 en je kijkt terug op de jeugdprofessional van nu. Wat zie je dan?

Per vraag werden steekwoorden op wolken genoteerd. Geconcludeerd wordt dat ouders  
meer betrokken willen worden in het hulpverleningsproces. 

Dromen van de jongere Dromen van de ouder

Deze workshop werd geleid door 
ervaringsdeskundige Bonnie Geus en 
Lieke Hesemans van Zorgbelang 
Brabant. Zij begonnen met een 
opdracht: doe allemaal je schoenen 
uit. Bonnie: “Grappig om te zien dat 
iedereen zijn schoenen uitdeed, 
zonder te vragen waarom. Dit is hoe 
de hulpverlening op dit moment werkt. Als jongere doe je 
de opdrachten die je hulpverlener je geeft, zonder dat je vraagt 
of weet waarom.” Op basis van deze beeldvorming gingen de 
deel nemers in gesprek. Zij maakten een puzzel met  
steekwoorden van het gesprek. 

‘Zet ons 
ook in’ 

Workshop Workshop

Wrap it up
‘Gebruik de kennis 

en ervaringen 
die er zijn’
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Workshop
Dromen van de bestuurder/manager

Allereerst hebben de deelnemers aan deze workshop ‘voortgeborduurd’ op de 
droom van Caroline Schipper. Ze hebben verschillende eigenschappen van de 
droomprofessional verzameld. Vervolgens hebben zij besproken wat er nodig is 
zodat deze droomprofessional zijn werk kan uitvoeren. Samengevat komen de  
stappen samen in:
• Meer bestuurlijke druk en een nieuwe manier van organiseren
• De juiste mensen en competenties
• State of art kennis en scholing en een nieuwe visie op onderwijs en ontwikkeling
• Samenwerken, ook met ‘unusuals suspects’
• Ruimte voor reflectie en intervisie.

Verder vindt men het belangrijk dat successen méér gevierd moeten worden en  
dat er vanuit het hart gewerkt wordt.
Deze workshop werd geleid door Mariëlle Hornstra en Vivian Jacobs. 

In deze workshop maakten de deelnemers een 
dromenvanger. Want zoals workshopleider 
Dorien Huisman van Fontys Hogeschool 
Pedagogiek zei: “Dromen kunnen vervliegen. 
Daarom moet je ze vangen.” De dromenvanger 
bestaat uit vier losse cirkels die per gesprekstafel 
zijn gemaakt. Deze cirkels zijn daarna met elkaar 
verbonden tot één grote dromenvanger.

De knopen in de dromenvanger staan symbool voor verbinden, luisteren, samen-
werken en doen wat je zegt. De ballen staan voor ‘ballen hebben en krijgen’: 
hulpverleners zouden zich moeten verbinden met de commercie en meer  
mannelijke hulpverleners is goed voor de jongeren. 

De dromenvanger krijgt een plaats in het nieuwe gebouw 
van Kompaan en De Bocht. Hier wordt een warme veilige 
plek gecreëerd die ook zal dienen als een ontmoetingsplek 
voor professionals, ouders, jongeren, bestuurders en 
studenten. Bestuurder Lian Smits nodigt alle aanwezigen 
uit om na de opening te komen kijken.

Dromen van de jeugdprofessional
Workshop
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Snelrijm 

Hallo Mede Dromers en welkom in de 21e eeuw

Met Baby Boomers, Generation X en helaas de Millenials

In een periode waar stereotypes niet vervagen

Waar meer in hokjes word gedacht en geplaatst dan voorheen

Activisten, Feministen, Social Justice Warriors, Black Life Matters

Voor een beter bestaan echter alleen voor hun zelf.

Jongeren moeten dit, jongeren moeten dat

Geen eigen zegje, hopeloos en alleen

In een oceaan van grenzen en beperkingen

Met alleen Social Media als hun stem en expressie

YouTube, Twitter, WhatsApp & Instagram

Hun manier om vragen voor hulp, voor handvaten, voor mensen om te ‘Linken’.

Jammer dat alleen een handje vol wordt gehoord

En nog minder wordt begrepen

De zorg wordt gekort, de term hulpverlener geschrapt uit de Dikke van Dale 

Waar jongeren meer worden gezien als inkomsten

Zonder daadwerkelijk te communiceren, te ondersteunen en verhelpen. 

En de Jeugdprofessionals met te weinig riemen om te roeien.

Hier staan wij! Mensen die dromen en durven te dromen

Van een betere toekomst met de perfecte Jeugdprofessional 

Van een werkplek waar hoop en dromen weer gaan bloeien

En waar het kind weer centraal staat met de Jeugdprofessional niet er boven maar ernaast

In de hand nemend met altijd een luisterend oor

Vanuit het hart zoals het eens was en zoals het hoort.

Laten wij deze droom voor 2020 verwezenlijken

Niet alleen maar met z’n allen. 

-Terence van den Breekel namens Stichting Jong Actief. 

Rappen en sneldichten
Tijdens de pauze gaven de jonge rappers Marvin en Didier van AlumaGanq een 
swingend optreden. Na de terugkoppeling van de workshops droegen sneldichters 
Terence van den Breekel en Wouter van Dartel van Stichting Jong Actief hun 
impressies van de ochtend voor; origineel en inspirerend. 

Veilig opgroeien
Wethouder Bernd Roks van Gemeente Hilvarenbeek sloot het 
inspiratie-atelier af. ‘Het was echt een inspirerende bijeenkomst 
waarbij iedereen vertegenwoordigd was. Ook waren er veel 
studenten vandaag aanwezig om mee te denken. Erg belangrijk 
om de professionals van de toekomst tijdig te betrekken. We 
hebben allen hetzelfde doel, namelijk dat ieder kind de kans 
moet krijgen om op een veilige en goede manier op te groeien.’ 

Didier en Marvin
Terence en Wouter

De droomprofessional 
“is nieuwsgierig, leergierig 
en een ultieme netwerker 

en samenwerker”

De droomprofessional 
“is een echte vriend voor 

de jongeren, die hen serieus 
neemt en zich niet meer 

voelt dan een ander”



Snelrijm “Dromen over de Jeugdprofessional van de toekomst”

Het is nogal wat, de jeugdprofessional van je dromen

Cliché of niet maar met elkaar gaan we ons daarvoor klaarstomen

Om de dag vol inspiratie te beginnen worden we getrakteerd op enthousiaste en positieve zinnen

Vier verschillende droomvertellers schetsen ons hun beeld en perspectieven

Het zijn aandoenlijke verhalen vol met allerlei superlatieven

Zo worden we meegezogen in het aangrijpende verhaal van Pascalle

Dromen over intrinsieke motivatie en de wensen van een kind

Zet je vooroordelen opzij, blijf leergierig en ga voor de passie in je vak

Laat de administratieve rompslomp achterwege en ga aan de bak

Vervolgens waan ik me plotseling in Barcelona met de Segrada Familia op de achtergrond

Het blijkt een mooie en inspirerende metafoor voor het verander proces waar Caroline voor stond

Het is een soepel pleidooi voor vakmanschap en meesterschap

De verschillende workshops gaan dan van start

Ik ben zeer benieuwd naar de meningen en wacht met smart

Bij de groep van bestuur is het een spervuur van dromen

Iedereen gooit zijn mening naar voren zonder te schromen

Als je alle termen samenpakt ontstaat de jeugdprofessional die iedereen zich wensen kan

Hopelijk neemt iedereen er een voorbeeld van in zijn of haar toekomstplan

Bij de jeugdprofessional was het een golf van creativiteit

Op een hartstikke leuke wijze worden droomvangers voorbereid

Al knutselend gaan de ervaringen speels over de tafel heen

De dromen staan in heldere termen beschreven en bungelen vrolijk rond

Het zijn fantastische termen die een voorbeeld geven voor iedereen

Laten we dat dan ook nemen en stuit daarbij niemand tegen het zere been

Bij de groep ouderen zijn stellingen gevormd en wat vind je daar nu van

Interessante meningen sudderen door de groep als boter in een pan

Beelden worden gevormd en soms ontstaat een verhitte discussie

Het volgt elkaar in rap tempo op als de pauken bij percussie

De passie is duidelijk voelbaar en dat creëert ontzag 

Ontzag voor alle aanwezigen want eerlijkheid dat mag

Dromen ontstaan door onstuimige ideeën en daaraan geen gebrek

De inspiratie en vindingrijkheid heeft hier een weldoorvoede stek

Het is fantastisch om de betrokkenheid bij iedereen te zien

Daarvoor krijgen jullie van mij een dikke tien

Als deze dromen in de toekomst werkelijkheid worden

Maak ik me over de jeugdprofessional geen enkele zorgen

Ik wens jullie allemaal veel succes in dit complexe proces

En bedankt voor de energie van deze dag, het was een wijze les

Wouter van Dartel - Stichting Jong Actief

Colofon:
Oktober, 2016. Dit verslag is samengesteld door de organisatie  
van het inspiratie-atelier ‘De jeugdprofessional van de toekomst’, 
op 23 september 2016. Vragen en reacties kun je mailen maar  
info@innovatienetwerkjeugd.nl.

Zijn de dromen uitgekomen?
Een vervolg van het inspiratie-atelier 
vindt plaats op 6 december 2016. 
Op 23 september 2020 hopen we alle 
aanwezigen weer te ontmoeten om 

terug te blikken op onze dromen. 
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