
De Associatie voor Jeugd, Jeugdzorg Nederland, Associatie Wijkteams en het 

Nederlands Jeugdinstituut hebben het initiatief genomen tot een serie 

inspiratiesessies over vakmanschap. Op 14 maart en 20 juni kwam tweemaal een 

gemêleerde groep bijeen (link naar verslag). Dit leverde enthousiasme op en 

daarom organiseren we met plezier een vervolg, in verbinding met het 

Samenwerkingsplatform Vakmanschap Jeugdprofessionals: een plek om samen te 

leren, te ontmoeten en te werken. 

 

 

Uitnodiging: Ruimte, leren, lef     

Derde inspiratiesessie  Vakmanschap jeugdprofessionals 

Datum:  maandag 9 december 

Tijd:   van 10.00 tot 13.00 uur inclusief een broodjeslunch 

Locatie:  Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht (MeetUp) 

Voor wie:  jeugdprofessionals, bestuurders, beleidsmedewerkers, geïnteresseerden 

Aanmelden:  mail naar vakmanschap@nji.nl    

Of je nu generalist bent of specialist, in de wijk of in gedwongen kader je vak uitoefent, werken in 

de context van kinderen en gezinnen stelt eisen aan alle jeugdprofessionals. Het stelt ook eisen 

aan de organisatie van waaruit professionals hun werk doen; aan staf, management, bestuur en 

beleid. In de kern staan we voor dezelfde ontwikkelopgave. Als we elkaar daarop kunnen vinden 

creëren we een belangrijke randvoorwaarde voor samenwerking rond gezinnen.  

Tijdens deze bijeenkomst gaan wij graag met een breed gezelschap in gesprek over ruimte, leren 

en lef. Hierbij laten we ons inspireren door theorie en praktijk, vanuit het jeugdveld en daarbuiten.  

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen!  

Programma 

Welkom en korte introductie op het programma 

Inspiratie vanuit de theorie - Ton Bruining  

Dr. Ton Bruining werkt als adviseur en onderzoeker onder het motto ‘Samen leren door te doen’ en 

heeft een rugzak vol kennis en ervaring in de wereld van professionalisering en vakmanschap in de 

zorg, in de  hotellerie, de recreatie en de detailhandel, bij de politie en in het onderwijs.  In zijn werk 

zoekt hij het leren in netwerken op: vanuit verschillende disciplines samen werken, zoeken naar de 

professionele ruimte, de systemen creëren die daarvoor nodig zijn, de spanning opzoeken daarin. 

Hij laat zich in zijn werk op een pragmatische manier voeden door de Activity Theory van de Fin Yrjö 

Engeström. Onlangs schreef hij daarover het hoofdstuk Van de grotten van Lasceaux naar putjes 

graven op Mars in het boek Meer dan de som der delen.  Ton neemt ons in korte inspirerende 

bijdragen mee in deze theorie.  

Inspiratie uit de praktijk - Mascha Struijk, Madeleine Theunissen  

‘Meer ruimte voor de professional’ is een veelgehoorde zin. Makkelijk gezegd, maar hoe doen we dat? 

Wat is er nodig om die ruimte te gaan nemen, geven, krijgen? Mascha Struijk heeft jaren in de 

jeugdzorg gewerkt, geeft nu trainingen aan professionals en is auteur van het boek In 10 stappen 

Professional vanuit je hart - maak met liefde en lef het verschil in de jeugdhulp.  Madeleine Theunissen 

is manager bij Entrea-Lindenhout en probeert met haar team die ruimte, lef en liefde een plek te 

geven. Wat inspireert én welke dilemma’s komen zij tegen? Mascha en Madeleine nemen ons mee 

in een eerlijk verhaal met alledaagse voorbeelden, successen en missers om samen te sparren over 

wat ruimte nemen in de praktijk betekent. 

Ruimte voor leren en lef  

Heb je zelf een inspirerend voorbeeld, iets wat je graag wil laten zien aan anderen? Een idee voor 

een volgende keer? Pak je ruimte en neem ons mee in jouw verhaal!  
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