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Wat is een professional?

Professional zijn als keuze: ”Een professional is iemand die ervoor 

kiest en zich erop toelegt om, met behulp van specialistische 

kennis en ervaring, klanten op een competente en integere 

manier steeds beter van dienst te zijn. Daarbij maakt hij gebruik 

van, en draagt actief bij aan, een community van 

medeprofessionals die het vak bij voortduring ontwikkelen.”

(Ruijters & Simons, 2015, p. 87)



Drie kenmerken professional

1. Sterke gedrevenheid en passie;

2. Wens om waarde toe te voegen;

3. Grote nieuwsgierigheid en leergierigheid. 

(Ruijters, 2015)



Professionele autonomie/ruimte

 Ruimte om naar eigen kennis en inzicht en met bijbehorende 

beslissingsbevoegdheid te bepalen met welke hulp de cliënt het 

best geholpen is. 

 Expliciteren keuzes én achterliggende overwegingen naar ouders 

en kinderen, collega’s en samenwerkingspartners. 

 Handelen vanuit actuele vakkennis en vigerende waarden 

beroepsgroep. 

 Verantwoordelijkheid nemen beslissing en eruit voortvloeiende 

consequenties. 



Handelen vanuit beschikbare vakkennis: 

richtlijnen

1. Hoe ziet ‘werken met richtlijnen’ in jouw dagelijkse praktijk 

eruit? 

2. Haal moment terug waarop je bewust handelde volgens de 

richtlijn, of er juist beredeneerd van afweek: wat was 

belangrijkste argument?

3. Heb je ooit richtlijn benut om context van je werk te 

beïnvloeden? Hoe? 



Richtlijn: naamswijziging

Multiprobleemgezinnen => 

Gezinnen met meervoudige en complexe 

problematiek



 

 

 

 

Behoeftenpiramide BIC-model 

 Familie Samenleving 

 
Huidige situatie 

Verleden en 

toekomst 
Huidige situatie Verleden en toekomst 

Zelfontplooiing   11) Educatie  

Waardering   9) Respect  

Liefde en verbondenheid 
6) Interesse in het kind 

3) Affectief klimaat 
 

12) Omgang met 

leeftijdsgenoten en 

vrienden 

10) Sociaal netwerk 

 

Veiligheid en stabiliteit 

5) Adequaat 

voorbeeldgedrag door 

de ouders 

4) Ondersteunende en 

flexibele 

opvoedingsstructuur 

2) Veilige directe 

fysieke omgeving 

7) Continuïteit in 

de opvoeding en 

verzorging 

13) Adequaat 

voorbeeldgedrag in 

de samenleving 

8) Veilige wijdere 

fysieke omgeving 

14) Stabiliteit in 

levensomstandigheden, 

toekomstperspectief 

Fysiologische behoeften 1) Adequate verzorging    

Figuur X. De behoeftepiramide van Maslow (links) naast het Best Interest of the Child model (rechts).  



Verder nog…

 Goed genoeg ouderschap -> goed genoeg opvoederschap;

 Factoren die goed genoeg opvoederschap beïnvloeden: 

armoede, ouderproblematiek zoals psychische problemen, 

lichte verstandelijke beperking en trauma, 

samenlevingsfactoren;

 Integraal werken verder uitgewerkt;

 Interventies: Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG), 

Gezin Centraal, Tien voor Toekomst, Houvast. 




