Relationele lenigheid
Jeugdzorg 3.0 vakmanschap
Het lijkt er steeds meer op dat jeugdhulpverleners,
leerkrachten en ouders stoornissen zien in plaats van
kinderen. En dat vooral het door de hulpvrager naar voren
geschoven probleem moet worden opgelost. Protocollen
liggen klaar met praktisch advies. Maar lost dit wel het
probleem op of creëert het ook onbedoelde ‘ziekmakende’
etiketteringen?
Relationele lenigheid laat zien dat een betekenisvolle ‘werk’relatie tussen hulpverlener en hulpvrager van essentieel
belang is. Het systeemdenken waarin niet alleen het kind,
maar ook alle relaties tussen kind, gezin, school en
leefomgeving worden meegenomen, maakt het mogelijk om
op ambachtelijke wijze, met relationele lenigheid, te kunnen
schakelen tussen protocol en, waar nodig, nonprotocollaire
behandelingen.
Dit boek inspireert om met het kind zelf te praten, en niet met
de stoornis. De hulpverlener wordt uitgedaagd om expert van
de vraag te worden in plaats van expert van het probleem, om
actief te observeren en tegelijk te participeren.
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Relationele lenigheid biedt zowel verdieping als praktische
informatie, verlevendigd met geestige fabels en intermezzo’s. Het is geschreven voor hulpverleners in
de jeugdzorg, zoals (ortho)pedagogen, psychologen, systeemtherapeuten,
kinderpsychiaters,jeugdhulpverleners en studenten.
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Alles is een systeem of daar een onderdeel van. Concrete systemen, en dat geldt ook voor de
jeugdzorg, kenmerken zich door speciﬁeke mechanismen en systeemniveaus. Wanneer we die op het
spoor komen, kunnen we de werking en ontwikkeling van die systemen beter begrijpen én wellicht
beïnvloeden. In dit boek laten de auteurs goed zien wat het belang is van een systemisch en op
ontwikkeling gericht perspectief voor de verbetering van het vakmanschap van de jeugdhulpverleners.
Jaap van der Stel, lector Geestelijke Gezondheidszorg (Hogeschool Leiden).
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