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Deuren openen naar zingeving. Over drive en afstemming in de weerbarstige 
wereld van de jeugdzorg. Lezing 28-11-2013 te Zwolle; conferentie Deuren 
openen naar  Zin in Jeugdzorg, door André Mulder. Reacties: 
a.mulder@windesheim.nl  

 

Inleiding 

 

Goedemorgen dames en heren. 

Wat fantastisch dat u hier vandaag komt met een verlangen om ruimte te bieden aan 

diepgang in het werken met en voor jongeren: ruimte voor motivatie, voor 

levensvragen, voor kwetsbaarheid, voor dat wat er werkelijk toe doet in het leven van 

de jongere. 

Fantastisch omdat u ervoor kiest om verder na te denken over een thema dat niet 

courant is. Zingeving staat niet bovenop de prioriteitenlijst van de staatssecretaris - 

ook al heeft hij wel het inspiratieboek Zin in Jeugdzorg: Bewegen in Bevlogenheid in 

ontvangst genomen-  zie hier het bewijs -  
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de transitie staat bovenaan. Daarbij gaat het om budgetten, om regels, gedragscodes, 

nieuwe structuren. Wel hoopt van Rijn ook een kwaliteitsslag te maken. Vanmiddag zal 

die transitie aan de orde komen bij het verhaal van Ella Kalsbeek.  

Vanmorgen verken ik met u het thema zingeving in de jeugdzorg. De afgelopen jaren 

zijn we bezig geweest Deuren te openen voor zingeving.   

En met we bedoel ik de stichting Zin in Jeugdzorg, als bevlogen groep mensen uit de 

jeugdzorg, die dit thema op de kaart heeft gezet in dit werkveld en met wie 

Windesheim een partnerschap is aangegaan. (kijk maar eens op onze 

gemeenschappelijke website)  

 

 

En ik bedoel met we alle instellingen uit het onderzoeksproject Zin in Jeugdzorg waarin 

de praktijk van alledag in de residentiële jeugdzorg, de pleegzorg en de gezinshuizen 

onder de loep is genomen.   

 

 

Waarom met zoveel mensen aan dit thema werken tegen de stroom van het 

maatschappelijke discours in? 



 

3 

Aanleiding 

We zijn ervan overtuigd dat aandacht en ruimte voor zingeving de kwaliteit van 

jeugdzorg verbetert, zowel voor de jongere als voor de jeugdzorgwerker - en met die 

laatste term bedoel ik in mijn verhaal ook de pleegouders, gezinshuisouders en 

ondersteuners.  Aandacht voor zingeving helpt ons in het oog te houden dat zorg niet 

in de eerste plaats behandelen is, dat zorg niet in de eerste plaats een product is, 

maar dat zorg een kwaliteit is van het samen leven van mensen. Zorgen is allereerst 

een relatie tussen mensen, gericht op het elkaar ondersteunen bij het leven. Een 

relatie waarin je je voor elkaar als mens opent en elkaar als uniek mens erkent. 

Jongeren hebben recht op een gewoon leven, waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot 

wie ze zijn, kunnen bouwen aan hun toekomst en daarvoor de steun en begeleiding 

ontvangen die ze nodig hebben. Meestal is het eigen gezin de aangewezen plek om als 

basis te dienen voor een veilige en voorspoedige ontwikkeling. Maar als dat niet kan, 

zoals bij jongeren in de jeugdzorg die uit huis geplaatst zijn, dan is het onze 

verantwoordelijkheid voor hen een zo normaal mogelijk leven mogelijk te maken. 

Hoeveel er ook met hen of met het oorspronkelijke gezin aan de hand is, het zijn 

jongeren, op weg naar hun toekomst van zelfstandigheid, verlangend naar een leven 

dat zo gewoon mogelijk is. Leven, waarin niet hun gedrag, of stoornis of trauma of 

thuissituatie centraal staat, maar leven waarin zij zelf centraal staan als mens, met hun 

talenten, hun verhalen, hun ervaringen en behoeften.  

Hoe kun je als zorgverleners op dat verlangen naar leven zo goed mogelijk inspelen? 

Een eerste aanwijzing is de spreuk van Gontsjarov: 

 

  

“Je staat 50 jaar lang tegen de deur van het leven te duwen, tot je erachter komt dat 

die deur naar binnen opent.” 
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De deur naar leven opent naar binnen. Het gaat om de binnenkant van mensen als je 

bij het leven wil komen. Het gaat om motivatie, om drive, om passie, om dromen, om 

idealen, om het verlangen. Daar bij die binnenkant, vind je leven, daar vind je energie, 

daar vind je bewogenheid, daar vind je creativiteit. 

In het Windesheimonderzoek Jeugdzorg 2008: toewijding taboe?  

 

van Eduard Groen en Henk Blenkers waren we het belang van de binnenkant al op het 

spoor gekomen. Mede door allerlei negatieve gebeurtenissen die veel publiciteit 

trokken heeft de overheid in de laatste tien jaar maatregelen getroffen die de 

veiligheid voor jongeren moeten garanderen en de kwaliteit van de jeugdzorg moeten 

verhogen. Daarnaast moesten de kosten van de zorg beheerst worden door efficiency, 

moest een samenhangende zorgketen worden ingericht met minder loketten en moest 

er zicht komen op effectiviteit. Systematisering, protocollering en 

verantwoordingsplicht van professionals waren zo enkele instrumenten om dit te 

bereiken. Zo’n manier van aansturen doet iets met de feitelijke inhoud van het werk. 

De accenten komen dan anders te liggen.  

Uit interviews met 43 medewerkers van TriasJeugdhulp in Zwolle bleek dat door al die 

maatregelen de jongere als mens wel eens uit beeld verdween.  

De conclusie was dan ook - vanuit het oogpunt van de binnenkant - schokkend: 
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Je kunt aan alle kwaliteitseisen voldoen en toch geen aandacht hebben gehad voor de 

binnenkant. 

Medewerkers voelen een spanning tussen hun motivatie, hun drive, die vaak 

voortkomt uit hun kijk op de wereld, hun eigen zingeving of levensbeschouwing, en 

wat er voor hen mogelijk was op de werkvloer.  

Kijk maar eens naar deze digiwall  

 

  
uit de tweede Open Space conferentie van Zin in Jeugdzorg. Je leest niets over 

behandelingen, maar het gaat om het ‘er zijn’ voor de jongeren, hen nieuwe kansen 

geven. Hen laten stralen. 
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Een vraag die naar aanleiding van de interviews uit dit onderzoek  opkwam was dan 

ook:  ‘Hoe kan ik als jeugdzorgwerker meer een zingevende of betekenisrijke ander 

voor de jongere worden’?  

 

Het onderzoek 

Met studenten en professionals hebben we als onderzoekers deze vraag uitgesplitst in 

deelvragen:  

Wat is zingeving? Hoe beleeft de jongere zingeving in de jeugdzorg en hoe uit hij zich 

hierover? Welke behoeften heeft hij aan ondersteuning op dit terrein? 

Wat wil de jeugdzorgwerker met zingeving? Op welke wijze wordt er in het zorgproces 

aandacht geschonken aan zingeving? Wat heeft een jeugdzorgwerker nodig om op 

professionele wijze met zingeving om te gaan? 

We zijn gaan studeren op theorie en gaan observeren en interviewen. Het uitgebreide 

rapport over 11 onderzoekslocaties kunt u downloaden op onze website. 
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Ik geef u een paar highlights aan de hand van drie vragen: 1. Wat is zingeving?; 2. 

Wat verwacht de jongere op dit gebied? 3. Wat is het perspectief van de 

jeugdzorgwerker op zingeving? 

 

1. Wat is zingeving? 

Zingeving is een gelaagd begrip met drie dimensies: alledaagse zingeving, existentiële 

zingeving en levensbeschouwelijke zingeving. 

Allereerst noem ik alledaagse zingeving. Je ervaart iets als betekenisvol, gewoon 

omdat het binnen je leven en je denkkaders past, het klopt zogezegd voor jou en je 

vindt het prettig of mooi, of indrukwekkend. Deze dimensie  van zingeving beleef je 

veelal onbewust. Het gaat over alledaagse ervaringen die vaak vanzelfsprekend lijken. 

In dat alledaagse bestaan zijn waarden als verbondenheid, erkenning en welbevinden 

belangrijk. Ze komen aan het licht als we gaan reflecteren op wat we in het alledaagse 

doen en laten vaak onbewust ervaren.  

De dertienjarig Maryam uit een 
gezinshuis zegt:
‘Ik maak veel lol met mijn beste vriendin 
en kan haar vertrouwen’, ‘ze weet alles 
van mij en ik van haar’, ‘ze ziet mij staan, 
want ze geeft complimentjes als ik nieuwe 
kleding draag of goed gitaar speel’, ‘met 
mijn beste vriendin doe ik veel leuke 
‘dingen’. ‘Hierdoor is niet elke dag 
hetzelfde. Het geeft weer een ander zicht’.  

In de woorden van Maryam wordt deze dimensie van zingeving zichtbaar. Vriendschap 

is voor haar een belangrijke waarde. Vriendschap staat voor vertrouwen, leuke dingen 

doen. Vriendschap geeft betekenis aan haar leven. Hierdoor voelt zij zich erkend. 

Maryam is in staat zich te verbinden met een ander. Hierdoor voelt ze zich prettig. 

Haar ervaringen kan ze plaatsen in een kader van samenhangende betekenissen 

waardoor ze ze als zinvol kan beleven. 
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Zin beleef je naarmate meer van dit soort waarden voor jouw beleefbaar zijn. Een 

groot deel van het werk van jeugdzorgwerkers bestaat uit het ondersteunen bij deze 

alledaagse zingeving van jongeren: het helpen bij het naar school, werk of 

dagbesteding gaan, het zorgen voor een min of meer huiselijke sfeer, het bewaken 

van de veiligheid in huis, het praten over wat je zoal op een dag meemaakt, het 

samen een dvd kijken of spel spelen, het stimuleren van jongeren bij hun taken. 

Daarin werk je aan het welbevinden van jongeren, geef je erkenning voor wie ze als 

mens zijn, ontwikkel je competentie en creëer je verbondenheid.  

 

Randvoorwaarden voor het kunnen beleven van zin bij kinderen zijn volgens de 

traumatologe Ronnie Janoff- Bulman 

 

1. kinderen kunnen de wereld waarin ze leven zien als een wereld die geordend is op 

een voor hen betekenisvolle manier, zodat ze de wereld als veilig en rechtvaardig 

kunnen ervaren zien; 

2. Kinderen kunnen de wereld als goedaardig ervaren zodat ze zich aan die wereld 
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(incl. andere mensen) kunnen toevertrouwen; 

3. Kinderen kunnen zichzelf als waardevol en volwaardig kunnen zien.
1
 

 

Juist bij deze drie voorwaarden gaat het bij jongeren in de jeugdzorg vaak mis. Zij zijn 

uit hun natuurlijke omgeving gehaald en beschadigd in hun vertrouwen. Hierdoor 

ervaren zij de wereld niet altijd als veilig en rechtvaardig en zien zij zichzelf soms niet 

als waardevol. Wanneer je als jeugdzorgwerker deuren opent voor zingeving betekent 

dat in deze context dat jongeren iets van deze drie voorwaarden gaan ervaren.  

 

Ik ga naar de tweede laag van zingeving, existentiële zingeving. Er zijn jongeren die 

worden gepest op school of op Facebook. Er zijn jongeren die moeilijk kunnen 

meekomen op school, jongeren die broertjes en zusjes missen die elders wonen. Ze 

zijn ‘niet voor niets’ aan de jeugdzorg toevertrouwd: er is iets aan de hand dat 

jongeren sowieso allerlei vragen doet stellen. ‘Waarom woon ik hier en niet thuis?’ en 

‘waarom ben ik anders dan anderen?’ De tweede dimensie van zingeving bestaat uit 

het omgaan met deze existentiële vragen,  deze levensvragen.  

 

 

Het zoeken naar antwoorden op deze vragen laat zien dat jongeren bezig zijn om hun 

eigen weefsel van betekenissen te spinnen,  dat het hen mogelijk moet maken om te 

kunnen gaan met ingrijpende ervaringen en gebeurtenissen in hun leven. Zij zoeken 

naar een het alledaagse leven overstijgende kader om die vragen een plek te kunnen 

geven en een zinvolle samenhang te zien.  

Er kunnen verschillende soorten levensvragen worden onderscheiden. Rijksen en Van 

Heijst noemen er 6, die voor ons allen wel herkenbaar zijn:  

                                            
1 R. Janoff-Bulman, Shattered assumptions. Toward a new psychology of trauma,  New York/Don Mills: The Free Press 1993, 
pag. 6. 
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Deze vragen worden niet altijd letterlijk zo gesteld, maar jongeren zijn wel op zoek 

naar antwoorden. Die zoeken en vinden ze in muziek, in idolen, bij leeftijdgenoten, in 

films en soaps. De eerste vraag, naar de eigen identiteit is heel belangrijk in deze 

levensfase van opgroeien en volwassen worden. De waardering van de relatie met de 

biologische ouders, het gezin en de cultuur van oorsprong is een dominant thema.  

Voor jeugdzorgwerkers is communicatie over deze vragen met de jongeren niet altijd 

gesneden koek. Hoe signaleer je dat jongeren met levensvragen bezig zijn? Versta je 

de taal van de social media en de games waarin jongeren op ludieke wijze hun 

identiteit onthullen? En de vraag is ook of je jezelf als jeugdzorgwerker wel de 

aangewezen persoon vindt die op een professionele manier met de jongeren over deze 

thema’s in gesprek kan gaan. 

De derde laag, is die van de levensbeschouwelijke zingeving. Jongeren zoeken en 

vinden soms hun antwoorden op zingevingsvragen in levensbeschouwelijke tradities. 

Religies kunnen een belangrijke bron van zingeving zijn, ook voor jongeren. Het geloof 

in God of Allah geeft steun en troost, de geloofsgemeenschap biedt een sociaal 

netwerk waarin je je opgenomen kunt voelen, de rituelen geven vastigheid. Sommige 

jongeren schamen zich voor de anderen op de groep of op school voor hun geloof, 

anderen zijn er juist trots op en komen er openlijk voor uit en staan voor hun rechten, 

zoals de jongeren van het jeugdwelzijnsberaad die dit manifest hebben opgesteld. Ze 

vragen om ruimte voor hun geloof. 
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Dat zijn in het kort de drie dimensies van zingeving, alledaags, existentieel en 

levensbeschouwelijk die we vanuit de theorie hebben omschreven.  Hoe zit het in de 

praktijk? 

 

2. Wat verwachten jongeren op het gebied van zingeving? 

Wat de alledaagse zingeving betreft komt duidelijk naar voren dat jongeren behoefte 

hebben aan veiligheid, een betrouwbare omgeving, huiselijkheid en structuur. 

Erkenning krijgen voor wie zijn, voor wat ze goed doen, een compliment, 

verantwoordelijkheid mogen nemen en gestimuleerd worden. Ook de wens om samen 

dingen te doen scoort hoog als het gaat om zingeving. Spelletjes, boodschappen doen, 

klussen… denk aan waarden als competentie en verbondenheid. 
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Als het over de levensvragen gaat, constateren we dat jongeren zich daar niet zo in 

die woorden over uitspreken, maar wel dat ze behoefte hebben aan een beschikbare 

begeleider of ouder, die echt is en die ruimte biedt aan hun verhaal. Iemand die niet 

alleen zomaar even een praatje houdt, maar iemand die echt aansluit bij waar de 

jongere mee bezig is en die daar de tijd voor neemt. Ze zoeken duurzame relaties met 

begeleiders- geen begeleiderscarroussel - , soms hopen ze op hele concrete adviezen 

(wat moet ik nu doen nu mijn vriendje het heeft uitgemaakt?). Ten slotte is er de 

behoefte ondersteund te worden in het vormgeven aan de relatie met de ouders en 

familie. 

Op levensbeschouwelijk gebied verwacht de jongeren die het betreft vooral de ruimte 

en support voor het beleven van hun eigen geloof. Respect voor de eventuele 

dieetvoorschriften of rituelen waaraan ze zich willen houden. 

 

3. Wat is het gedrag en het perspectief van de jeugdzorgwerker?  

Wat de alledaagse zingeving betreft zijn jeugdzorgwerkers zich zeer bewust van hun 

verantwoordelijkheid: heb bieden van veiligheid, structuur, stimulans, het bevorderen 

van verantwoordelijkheid rondom taken en regels, het geven van bevestiging in wat 

goed gaat. Dat dit ook als ondersteuning van zingeving kan worden gezien is niet zo 

bekend bij de jeugdzorgwerkers. Ze scharen het onder hun pedagogische taak.  
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Student: ‘Heb je wel eens gemerkt dat kinderen met 

bepaalde vragen zaten? Zo van: waarom gebeurt/overkomt 

dit mij?

Zorgverlener : Nee, niet direct.

(interview student)

 

 

Rond de existentiële zingeving zien we een gemengd beeld: sommige begeleiders 

geven aan dergelijke vragen bij jongeren niet te zien; ook zeggen sommigen dat 

jongeren er alleen in het verborgene mee bezig zijn. Dat ze zich er niet over uiten.  

Andere begeleiders geven aan juist heel bewust ook deze thema’s aan de orde te 

stellen. Ze willen bijvoorbeeld rond onderwerpen als seksualiteit en relaties een actieve 

bijdrage leveren aan de vorming van de jongeren. 

Als het gaat om de derde laag, de levensbeschouwelijke zingeving, zien we ook een 

dubbel beeld. Met name zorgverleners op groepen zijn nogal huiverig om actief de 

levensbeschouwelijke of religieuze ontwikkeling van jongeren te bevorderen. Het hoort 

niet bij hun taakopdracht zo menen ze, dat is iets van de ouders. Ook leggen ze de 

nadruk op de vrije keuze in ontwikkeling van de jongere. Anderzijds zien we met name 

in de gezinssituaties van pleegouders en gezinshuizen dat er minder schroom is om 

jongeren in een bepaalde opvatting op te voeden. Jongeren worden bijvoorbeeld 

geconfronteerd met christelijke overtuigingen en rituelen zoals gebed en Bijbellezing. 

Het is belangrijk om de jongeren ‘iets mee te geven’ zeggen ze en daar hoort ook een 

levensvisie bij. Het is juist met deze innerlijke overtuiging dat ze zo bewust jongeren 

willen begeleiden. 

 

Tegelijkertijd spelen er bij de jeugdzorgwerkers allerlei vragen: hoe ver kun je en moet 

je in de begeleiding rond zingeving gaan? Wat is ‘nog’ professioneel? Wanneer moet je 

verwijzen naar een kerk of geestelijk verzorgers? Mag je een kind afkomstig uit een 

islamitisch gezin wel christelijk opvoeden?  In hoeverre kan ik neutraal zijn en moet ik 

dat zijn? Hoe zie je eigenlijk wanneer een puber met levensvragen bezig is als hij ze 

niet hardop stelt? Hoe begrijp je waar een jongere op social media mee bezig is? Hoe 

leg je de verbinding tussen behandeltaal, taal van de methodiek, en taal van de 

zingeving? 

Kun je tussen de regels doorluisteren naar wat er van binnen speelt? 
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Werkers geven aan behoefte te hebben aan kennis en inzicht in deze thematiek. Die 

kan hen helpen de deur naar een gesprek over zingeving te openen. Naast deze 

kennis en inzicht is het nodig zelf stevig in je schoenen te staan als het gaat om 

zingeving, levensvragen. Een gezond zelfinzicht in waar je levensbeschouwelijk staat 

helpt bij het open staan voor de jongeren.  

 

    

De bril die je op hebt, bepaalt wat je ziet en dat bepaalt hoe je gaat handelen. Met 

een bril kun je scherper zien. Als je de zingevingsbril opzet zie je misschien andere 

dingen, of zie je de dingen misschien anders. 

 

De weerbarstige werkelijkheid van alledag maakt het soms moeilijk om die aandacht 

voor zingeving te schenken die je zou willen. Je hebt niet alleen rust in jezelf nodig, 

maar ook in huis of op de groep om die kwaliteit te kunnen bieden. Er is de zuigkracht 

van het praktische handelen. Dingen moeten geregeld, een crisis met iemand gaat 

voor. Daarnaast is er de administratieve druk, het zorgen dat de papieren in orde zijn. 

Dan zijn er de behandelafspraken, streefdoelen en regels, die zich soms niet lijken te 

verdragen met het gesprek over de binnenkant, over de levensvragen of met het 

creëren van andere vormen van speelruimte voor zin. Dit alles vraagt tijd, letterlijk tijd 

en rust, maar ook tijd voor reflectie, persoonlijk, als team en als organisatie. Aandacht 
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voor zingeving gaat niet vanzelf in een maatschappelijke en organisatorische context 

die meer technisch, methodisch, juridisch en economisch opereert. 

 

Materialen 

Wat hebben we gedaan om een bijdrage te leveren aan die reflectie en aan het 

werken van binnenuit, waarbij deuren naar zin open gaan? 

Naast het genoemde rapport Zingeving in de praktijk dat we hebben geschreven 

hebben we samen met professionals gewerkt aan methoden van bewustwording. 

Om sensibel te worden voor zingeving in het alledaagse hebben we trefwoorden, 

triggers zoals we die noemen, ontwikkeld, die als een bril kunnen worden opgezet 

tijdens het werk, waardoor er andere dingen gezien worden dan normaal. De triggers 

zijn ook verwerkt in de handige app, ZinZien, die te downloaden is in de appstores van 

Google en Apple.  

 

 

 

Om biografiereflectie op gang te brengen hebben we het werken met de levografie 

ontwikkeld en beschreven in verschillende varianten: het schrijven van je eigen 

levensbeschouwelijke levensverhaal. 
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Dit vindt u allemaal in het praktijkboek Deuren openen naar Zin in Jeugdzorg, dat 

vanaf vandaag gratis is te downloaden op onze website zininjeugdzorg.nl (maar ook 

aan u is uitgereikt) In dit boekje vindt u ook onze visie uitgelegd, en nog veel meer: 

 

: reflecteren op de bloem van vitale jeugdzorg 

: werken met beelden 

: werken met casuïstiek 

: waardengerichte reflectie 

: tips voor het gesprek op teamniveau en tips voor de bevordering van 

zingevingsgerichte jeugdzorg op organisatieniveau. 

Voor opleidingen hebben we een competentieprofiel Communicatie over zingeving 

geschreven, dat naadloos aansluit bij de terminologie van het Landelijk 

Uitstroomprofiel en dus handig is voor opleidingen SPH, MWD en Pedagogiek en ook  

voor nascholingstrajecten.  
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En er is het inspiratieboek Bewegen in Bevlogenheid, dat u hebt gekregen,  en dat op 

initiatief van de Stichting Zin in Jeugdzorg is verschenen, met bevlogen verhalen en 

nog meer hulpmiddelen. 

Neem het allemaal tot u zou ik zeggen en wordt nog meer geïnspireerd om zin in 

jeugdzorg te houden en deuren ervoor te openen. 

 

Ten slotte 

 

Het is de sterke overtuiging van Alain de Botton en John Armstrong dat kunst ons iets 

kan leren over belangrijke levensthema’s. Door kunst te laten spreken worden 

dilemma’s gerelativeerd, komen waarden aan het licht die ons helpen wijsheid op te 

doen. In het beleid over jongeren wordt vaak beklemtoond dat jongeren in de 

jeugdzorg talenten hebben, dat ze kanjers zijn en dat de eigen kracht, het eigen 

probleemoplossend vermogen gezocht moet worden. Dat is allemaal goed en waar. 

Juist door jongeren in hun kracht te zetten leren we ze positief naar zichzelf te kijken - 

en dat is een van de voorwaarden om zin te kunnen beleven.  

Wat in mijn ogen echter wel eens wordt vergeten is dat deze jongeren niet voor niets 

in de jeugdzorg worden opgevangen, dat er van alles aan de hand is dat niet 

oplosbaar, niet repareerbaar is. Het gemis van een in een burgeroorlog vermoorde 

vader, de pijn over een voor drugs levende moeder met wie het contact is verbroken, 

de last van de gevolgen van een niet-aangeboren hersenafwijking, de herinnering aan 

het seksuele misbruik uit de kinderjaren. Het is niet op te lossen, weg te nemen, weg 

te behandelen. Jongeren zijn krachtig, jazeker, maar toch ook vaak beschadigd, 

onzeker en worstelend met deze thema’s. Hebben we het geduld, de moed en de 

gerichtheid om jongeren in hun kwetsbaarheid te erkennen? Kunnen we vertragen en 

het samen met hen uithouden in hun pijn en existentiële vragen, die niet kunnen 

worden opgelost maar wel kunnen worden gehoord? 
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Wat  zeggen De Botton en Armstrong over het Venetiaanse Glaswerk?  

Het Venetiaanse glaswerk verontschuldigt zich niet voor zijn zwakheid, zijn 

breekbaarheid.  

Het is zelfbewust genoeg om zorgvuldige behandeling te eisen. Het laat de wereld zien 

dat het vrij eenvoudig kan breken.  

Die fragiliteit is geen tekort. Het is ook niet ontstaan door eigen schuld.  

Het heeft een karakter van schoonheid, verfijning en lichtheid. Sommige goede dingen 

moeten kwetsbaar zijn.  

Elke mens heeft een kwetsbaar deel heeft, dat hij graag verborgen houdt. 

Leert het glas ons anders hierrnaar te kijken?  

Het is de plicht van beschaafde samenlevingen het kwetsbare ruimte te geven en 

omgevingen te creëren waarin het OK is om breekbaar te zijn. Het zien van dit 

glaswerk is al genoeg om voorzichtigheid op te roepen. Je gaat er niet grof mee om. 

Je past je aan in je wijze van omgaan.  

Je weet wat uitoefening van kracht en macht doet met het kwetsbare.  

Hoeveel te meer zouden we geduld en compassie, voorzichtigheid en omzichtigheid 

moeten tonen aan jongeren in de jeugdzorg. 

Ik hoop dat we de kwetsbaarheid van de jongeren blijven erkennen, dat we onze 

eigen kwetsbaarheid onder ogen durven zien en dat we in gesprekken en activiteiten 

betekenisvol voor jongeren aanwezig kunnen zijn. En ik hoop dat we dat doen met 

100% inzet. 100% drive; 100% passie; 100% waarden en 100% lef! 
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