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W
aarom ik ervoor koos hulpverlener te worden? Ik 

had last van het redderssyndroom”, lacht Tamar 

Bakker-Lemain (35), begeleider bij een kamertrai-

ningscentrum voor meiden en jonge moeders: Ta-

lita in Houten, van Timon. Na zestien jaar werken 

in de jeugdzorg is haar idealisme wel een beetje 

getemperd. “Toen ik begon, dacht ik dat ik ieder-

een kon helpen. Nu realiseer ik me dat sommige problemen niet op te 

lossen zijn en dat er ook mensen zijn die niet wíllen veranderen. Daar 

heb ik minder begrip voor dan vroeger. Ik spreek ze aan op hun eigen ver-

antwoordelijkheid. En ik geniet van de kleine dingen die ik wel kan be-

reiken. In video-interactiebegeleiding laat ik jonge moeders aan de hand 

van video-opnames zien hoe goed het hun kind doet als zij echt contact 

met hem of haar maken. Dan zie ik wezenlijke blijdschap.”

Ron Waalboer (53) is pedagogisch medewerker bij Zandbergen Jeugd- en 

Opvoedhulp in Hilversum, op de afdeling crisisopvang voor jongeren. Hij 

ging rond zijn twintigste met randgroepjongeren werken omdat hij zelf 

in zijn jeugd zoekende was geweest. Zijn ouders gaven hem meer vrijheid 

dan hij aankon. De zelfkant van het leven trok hem aan; hij probeerde 

veel uit op het gebied van drank en drugs. Jongeren waarin hij zich her-

kende, wilde hij de mooie kanten van het leven laten zien. Inmiddels 

weet hij, net als Bakker, dat niet alle problemen oplosbaar zijn. “Ik heb 

het leven leren nemen zoals het komt, maar mijn positieve kijk ben ik 

niet kwijtgeraakt. Kleine stapjes in de goede richting vind ik al winst. Je 

speelt als hulpverlener maar een kleine rol, zeker als je jongeren maar 

vier weken meemaakt zoals bij ons.”

Door zijn eigen jeugd en door zijn werk leerde Waalboer hoe belangrijk 

het is om jongeren helderheid en structuur te bieden. “Kinderen ervaren 

dat als streng, maar ze varen er wel bij.” Vijf jaar lang ving hij een ver-

slaafd pubermeisje op in zijn eigen huis. “Doordat ik verantwoordelijk 
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voor haar was, vond ik dat ik zelf het goede voorbeeld moest geven en ben 

ik met blowen gestopt. Ik heb ook geleerd grenzen te stellen aan haar ge-

drag en haar problemen bij haar te laten, anders hield ik het niet vol. Van  

maatje ben ik steeds meer opvoeder geworden. Mijn werk heeft me vol-

wassen gemaakt.”

KNALLEN
Ook Bakker leerde grenzen stellen. “Van nature ben ik op harmonie ge-

richt, maar ik heb ontdekt dat het soms averechts werkt om iemands 

vervelende gedrag door de vingers te zien. Daar heeft de hele groep last 

van. Soms moet je zeggen waar het op staat, het laten knallen. Dan gaat 

de spanning eraf, en duidelijkheid zorgt voor veiligheid. Ik kom ook op 

voor de kinderen van de jonge moeders met wie ik nu werk. Als een 

moeder blowt, zeg ik haar dat dat een nadelige invloed kan hebben op 

de opvoeding van haar kindje.

Ook in haar privéleven is ze niet meer bang voor ruzie en zegt ze mak-

kelijker nee. “Bijvoorbeeld als daar een beroep op me wordt gedaan als 

hulpverlener. Ik heb geleerd dat ik het werk alleen volhoud als ik goed 

voor mezelf zorg. Dat doe ik door niet alleen nuttig bezig te zijn, maar 

ook plezier te maken.”

Beiden hebben door de jaren heen meer zelfvertrouwen gekregen. “Door-

dat ik van mezelf mag zijn wie ik ben, geef ik mijn cliënten die ruimte 

ook”, zegt Bakker. “Inmiddels weet ik dat ik met de meeste mensen wel 

iets kan bereiken. Ik voel aan welke toon ik moet aanslaan. Daarbij is hu-

mor belangrijk, en niet te veel blabla.” Waalboer, die zijn opleiding niet 

afmaakte, ging zich pas na een aantal jaren realiseren dat hij een vak 

beheerste waar hij trots op kon zijn. “Ik weet nu dat ik iets te bieden heb. 

Vroeger geneerde ik me een beetje voor mijn werk, ook omdat jeugdzorg 

vaak negatief in de publiciteit komt. Nu zie ik dat we goed bezig zijn.” 

Zowel Bakker als Waalboer leerde zich kwetsbaar op te stellen in het 

werk. “Ik ontdekte al snel dat het goed is om te praten over moeilijke 

dingen die je meemaakt, zoals agressie”, aldus Waalboer. “Eerst denk je: 

het hoort erbij, en laat je je intimideren door een stoere cultuur. Maar 

door terug te kijken kun je iets leren van een conflict en krijgt het een 

plek, zeker als het ernstig is. Het is ook goed voor je zelfvertrouwen als 

je hoort dat je iets goed hebt opgelost. Daarin heb ik vooral steun aan 

mijn directe collega’s. Met collega’s uit de vorige teams waarin ik werkte 

ga ik nog steeds geregeld uit eten. Dat zegt wel iets over de band die we 

hebben opgebouwd.”

“Door vragen van stagiairs over mijn manier van werken ben ik mijn 

eigen handelen ter discussie gaan stellen”, zegt Waalboer. “Dat dwingt 

je om na te denken over waarom je doet wat je doet. De eerste jaren zat 

ik meer op een eilandje: als ik het maar naar mijn zin had, was het goed. 

Nu heb ik meer oog voor mijn collega’s. Ik vraag ze ook om te reageren 

op mijn manier van werken; ik kan beter omgaan met kritiek. We heb-

ben een open team waarin veel gezegd kan worden. Ook ikzelf speel 

daarin een belangrijke rol.”

ONZEKERHEID
“Met collega’s reflecteren op je manier van werken en wat het werk met 

je doet, is essentieel om het vol te houden”, benadrukt Karin Kleine (50). 

Zij werkte zelf jarenlang in de jeugdzorg en houdt zich nu als directeur 

van HaKa Nederland bezig met de professionalisering daarvan. Ze heeft 

een traineeship ontwikkeld voor startende jeugdzorgwerkers, omdat die 
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GASTCOLUMN FOKKO WITTEVEEN

DE BUSCHAUFFEUR DIE 
IEDEREEN RAAKTE
Omdat onbekend onbemind maakt, nodigen wij 

geregeld wethouders en beleidsmakers uit voor 

een bustoer, om kennis te maken met de jeugdzorg 

in de eigen gemeente. Zo ontmoeten ze jongeren, 

ouders, professionals, pleegouders, jeugdzorgboeren 

en ondernemers. Aan boord ontstaan er spontane 

gesprekken en worden niet de bus- maar de visite-

kaartjes uitgewisseld. Elke tocht opnieuw raak ik 

onder de indruk van de unieke verhalen. Het gaat 

vaak over hoop, verlangen, dromen van en bouwen 

aan een toekomst. Eén moment, afgelopen juni, is me 

in het bijzonder bijgebleven. De betrekkelijk jonge 

buschauffeur heette ons gezelschap welkom, verzocht 

ons plaats te nemen en deed een paar een paar 

huishoudelijke mededelingen (gordels vast, snoep-

papiertjes in de prullenbak). Daarna vroeg hij nog 

even aandacht voor iets persoonlijks: “U gaat vandaag 

kennismaken met de jeugdzorg. Tot voor kort woonde 

ik op een kamertrainingscentrum, daarvóór in een 

leefgroep en van mijn achtste tot mijn twaalfde 

heb ik in een pleeggezin gewoond. Er worden veel 

verkeerde dingen gezegd over de jeugdzorg en daar 

ben ik het niet mee eens. Ik heb er veel aan gehad en 

door het 1000-jongerenplan (dat kwetsbare jongeren 

naar werk begeleidt, FW) heb ik nu mijn droombaan. 

Vanmiddag ga ik mijn eerste meerdaagse trip maken 

naar Friesland, maar eerst wilde ik deze rit doen. Ik 

heb dit speciaal aan mijn baas gevraagd. Het is voor 

mij een hele eer om u rond te mogen rijden langs al 

het mooie werk van de jeugdzorg.”

Spontaan en oprecht een wel heel persoonlijk 

verhaal. Het raakte de harten van alle inzittenden. Be-

hendig en professioneel manoeuvreerde de chauffeur 

vervolgens de bus door de straten van Hardenberg. 

Met een knipoog en een brede glimlach nam hij aan 

het eind van de ochtend afscheid van zijn passagiers.

Toen ik dit voorval een paar weken later aan collega’s 

vertelde, tijdens een bijeenkomst over missie, visie en 

drijfveren, wist hij indirect opnieuw velen te raken. 

Dit gold niet in de laatste plaats voor de collega’s die 

jarenlang hun handen vol hadden gehad aan deze 

jongeman, die in zijn jeugd niet te sturen leek en met 

grote regelmaat uit de bocht vloog. •

Fokko Witteveen
Bestuurder Trias Jeugdhulp

het werk vaak zwaar vinden en veel uitvallen. “Je wordt meteen 

in het diepe gegooid. Ineens moet je wat je uit boeken hebt ge-

leerd, toepassen in de praktijk. Dat is andere koek. Je staat er 

alleen voor en wordt geconfronteerd met heftige problemen. Dat 

kan leiden tot onzekerheid en angst.” 

Uit een enquête blijkt dat beginnende medewerkers er het mees-

te baat bij hebben om met collega’s te kunnen meelopen en in 

hun team het werk te kunnen voor- en nabespreken. “Door zich 

kwetsbaar op te stellen, bijvoorbeeld hulp te vragen bij iets wat 

ze eng vinden, kunnen ze groeien”, aldus Karin Kleine. “Verder 

is het belangrijk dat ze kritische vragen blijven stellen en geen 

dingen doen waar ze zelf niet achter staan.”

Jeugdzorgwerkers omschrijft zij als mensen met veel energie, 

doorzettingsvermogen en flexibiliteit. Die kwaliteiten ontwik-

kelen ze verder door hun werk. En ze leren mensen en situaties 

snel inschatten. “Daar hebben ze ook in hun privéleven baat bij: 

ze laten zich niet uit het veld slaan door tegenslag, kunnen met 

veel soorten mensen uit de voeten en hakken snel knopen door.” 

Het werk heeft ook invloed op de manier waarop ze hun eigen 

kinderen opvoeden: “Ze gaan relaxter om met de opvoeding, ma-

ken zich niet druk als het niet nodig is.”

Waalboer herkent dat. “Door mijn werk kan ik makkelijker losla-

ten.” Maar zijn werk met probleemjongeren heeft hem ook aler-

ter gemaakt op de gevaren van roken en drinken. Daarom ver-

biedt hij dat zijn zoon van inmiddels zestien jaar; die van twintig 

mag nu wel een biertje drinken. Zelf geeft hij het goede voor-

beeld. “Ik ben me heel bewust van mijn verantwoordelijkheid.”

Omgekeerd is zijn vaderschap ook van invloed op zijn werk. “Ik 

begrijp nu heel goed dat ouders zich niet alles laten gezeggen 

door hulpverleners. Negen van de tien ouders gaan tot het gaatje 

om het goed te doen met hun kinderen. Vroeger had ik sneller 

mijn oordeel klaar. Nu vraag ik ouders: zeg me hoe ik het moet 

doen. Daar kijken ze van op. Maar zij zijn de deskundigen, zij 

kennen hun kind het best. Wij zijn maar passanten.”

Bakker is zwanger van haar eerste. Door haar werk heeft ze “min-

der Hollandse opvattingen” over opvoeding gekregen. “De tiener-

moeders en jonge vrouwen met wie ik werk, komen uit allerlei 

culturen”, legt ze uit. “Zij hebben me laten zien dat je liefde en 

structuur op veel manieren kunt bieden. Dat hoef niet per se 

door kinderen in de box te zetten en ze vroeg in hun bed te stop-

pen in hun eigen kamer. Daar ben ik makkelijker over gaan den-

ken.” •
  

Ik oordeel 
minder snel 
over ouders’‘


