
Inleiding

In 2010 heb ik als manager behandeling in de gesloten jeugdzorginstelling 
Schakenbosch de samenwerking gezocht met Peer van der Helm, geraakt 
door zijn boek en visie rondom het leef klimaat in de gesloten jeugdzorg. Het 
was mijn ambitie en ook van de instelling om een open leef klimaat te kun-
nen creëren. Deze ambitie paste bij het gedachtegoed van Peer, wat destijds 
zijn vertaling vond in het boek ‘Wat werkt in de gesloten jeugdzorg’. 

Jacqueline van der Linden werkte destijds ook binnen die instelling. Ook zij 
werd gedreven door diezelfde overtuiging. Afgelopen tien jaar zijn wij elkaar 
niet uit het oog verloren en zochten wij meerdere momenten om met elkaar 
samen te werken. Zo ontstond vorig jaar het idee om onze kennis, kunde, 
inzichten, ervaringen en struggles op te schrijven. 

Op deze manier kan ook het boek dat voor u ligt worden gezien: ons stre-
ven is om vanuit onze dagelijkse ervaring en de vertaling van theorie naar 
praktijk die wij afgelopen jaren zochten en (vaak) vonden op een zodanige 
wijze te bundelen dat voor ieder die werkt met jongeren (al dan niet met 
een beperking) in de residentiële behandelzorg een praktische handleiding 
beschikbaar is. Vanuit onze affiniteit met en kennis over jongeren met een 
licht verstandelijke beperking (LVB), belichten we deze doelgroep in het 
bijzonder. Deze jongeren verdienen bijzondere aandacht omdat we als hulp-
verleners ons iets meer moeten inspannen om met hen samen te werken. Te 
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vaak wordt de beperking gezien als een reden tot stagnatie in de ontwikke-
ling. Ieder mens heeft kansen nodig om zich te ontwikkelen!

Wij hebben gebruik gemaakt van verschillende reeds bestaande theorieën, 
inzichten, boeken, interne richtlijnen van de organisaties waar we werkzaam 
zijn en hopen volledig geweest te zijn in de bronvermelding. Het unieke aan 
dit boek is, volgens ons, de praktische toepasbaarheid en de combinatie van 
verschillende concepten tot één geheel. In het bijzonder willen we onze dank 
uitspreken voor Schakenbosch en Ipse de Bruggen. Schakenbosch als de 
organisatie waar we de basis hebben kunnen ontwikkelen en Ipse de Brug-
gen als een van de moederorganisaties van Schakenbosch die ons altijd heeft 
gesteund en nu nog steeds een voortrekkersrol inneemt t.a.v. het leef- en 
werkklimaat. 

Over de taalkeuze: waar ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ gelezen worden. We gebruiken 
de term ‘begeleiders’ en bedoelen hiermee de medewerkers die de 24-uurs 
zorg verlenen. Literatuurverwijzingen zijn voor de leesbaarheid achteraan 
in het boek opgenomen. Van alle schema’s is een invulbare variant te vinden 
op de website van de uitgever.1

Onze dank gaat uit naar Peer voor zijn inspirerend voorwoord en betrok-
kenheid. 

Jacqueline en Katrien

1  https://gompel-svacina.eu/product/leef klimaat-in-de-praktijk
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