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Het kan wel, we doen het anders!

› Welkom

› In gesprek

› Een briljante mislukking…

› …leidde tot een leerbeweging

op weg naar een passend  

en duurzaam perspectief 

voor elk kind en gezin
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Tussen wens…

Het is in het belang van gezinnen, het werkplezier van professionals 
en de uitgaven van gemeenten dat we gezinnen met 
kindermishandeling en vaak onderliggende complexe problemen zo 
snel mogelijk te herkennen, zodat we meteen ‘het goede’ kunnen 
doen.

Wat helpt professionals om de

complexiteit vroeg te herkennen?
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…en weerbarstige praktijk

› Wetenschappelijk onderscheid van de begrippen meervoudig en 

complex bleken niet relevant voor de praktijk

› Gemene deler: stagnatie en machteloosheid 

› Bij stagnatie lopen we vast in kaders, systemen en protocollen (die 
beter passen bij enkelvoudige en meervoudige problemen, niet bij 
complexe problemen).
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Kernvragen van professionals bij stagnatie

› Hoe laat ik mij niet beperken door het systeem en leer ik juist te 
dealen met de beperkingen ervan?

› Hoe krijg ik ruimte om te zeggen dat ik iets niet weet, zonder een 
gevoel van falen te krijgen? 

› Hoe kan ik minder in oordeel en uitkomst (triage) denken en meer 
vanuit verbinding en begrip? 

› Hoe kan ik handelen vanuit expertise, vertrouwen en waarden i.p.v. 
vanuit angst? 

› Hoe kan ik in samenwerking tot de diepere laag van samenwerken 
(het echte samenwerken) komen? 
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Behoeften bij stagnatie

› Geen product, maar beweging

› Niet moeten, maar ont-moeten
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Anders leren leidt tot nieuw denken en doen
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Wat doen mensen als ze het niet weten?

› In je eentje doormodderen 

› Protocollen leidend maken

› Discussiëren over verantwoordelijkheden en naar elkaar wijzen

› Iemand aanwijzen die ‘de oplossing’ doordrukt/ zelf ‘de oplossing’ 
doordrukken

› Doorverwijzen; dit past beter bij de ander

(Bron: Samen leren in complexe situaties – ervaringsverhalen, 2019, NJi)    

Ervaringsverhalen van professionals
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Wat doe jij als je het niet weet?

(wat herken jij?)
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Iets over vertragen en beweging

› Niet weten is normaal bij complexe maatschappelijke vraagstukken. 

› Dit (h)erkennen geeft ruimte voor vertraging, verbinding en reflectie. 

› Dit leidt tot inzicht in de vraag achter de vraag en een samen lerende 
oplossing die beter aansluit bij de daadwerkelijke dilemma’s in het 
gezin

› Verbinding leidt tot partnerschap, ongeacht je rol

Ervaringsverhalen van professionals
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Kort zelfonderzoek

• Ken ik de werkelijke dilemma’s van het gezin? 

• Hoe sterk is mijn eigen geloof in maakbaarheid? 

• Met welke bril kijk ik?

• Hoe passend handel ik in relatie tot de complexiteit?

• Waar faciliteer ik en waar belemmer ik mogelijk?

• Met/bij wie wil ik sparren en mag ik het niet weten?
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Samen verder puzzelen?!
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