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Stellingen Jo Weijenberg

1. Als gevolg van het beperkte regelvermogen van de functie pedago-
gisch medewerker, komt deze kemfunctie onvoldoende tot zijn
recht.

2. De klassieke organisatiestructuur van de residentiele jeugdhulpver-
lening zet de vicieuze cirkel van arbadsdeling en bureaucratie in
werking.

3. In de residentiele jeugdhulpverlening is het werken in solodiensten
onverantwoord voor zowel de jeugdigen als de pedagogisch mede-
werkers.

4. Om de teamaspecten van een groepsteam te verbeteren is een inte-
gratieve teamtraining noodzakelijk.

5. Het effect van trainingen moet door praktijkonderzoek worden
aangetoond.

6. De kostbare Limburgse aanval op de wachtlijsten in de
jeugdhulpverlening rieht onherstelbare schade aan bij het
probleemoplossend vermögen van dienten.

7. De zestigjarige die zegt zieh te voelen en te gedragen als een
veertigjange heeft twintig jaar van zijn leven verloren laten gaan.

8. De jeugdhulpverlening lijdt aan het syndroom van het verwende
kind; zij eisen ieder jaar meer geld om nun doelstelling te realise-
ren.

9. Als Hermann Hesse opmerkt dat soms het onmogelijke moet wor-
den geprobeerd om het mogelijke te realiseren, dan moet ook ge-
respecteerd worden dat het mogehjke soms onmogelijk blijkt te
zijn.

10. De weg naar promotie beTnvloedt het totale leven.



Stellingen Tony Rasenberg

1. Het vooroordeel van het management over de weerstand tegen ver-
andering bij groepsteams wordt in dit onderzoek niet bevestigd.

2. Het probleemoplossend vermögen is essentieel voor het tcamfunc-
tioneren en de individuele werktcvredenhcid.

3. Voor de verbetering van het probleemoplossend vermögen, de be-
sluitvorming, de doelgerichtheid, de cliCntgerichtheid en de ont-
wikkelingsgerichtheid bij groepsteams, is een integratieve benade-
hng noodzakelijk.

4. Professionaiiteit vereist het vermögen de onderlinge betrekkingen
te overstijgen.

5. De kloof tussen theone en praktijk is een zegen voor beide.

6. Het tegendeel van liefde is niet haat, het tegendeel van liefde is on-
verschüligheid (Elie Wiesel).

7. De gedrevenheid om doelen te realiseren wordt gevoed door posi-
tieve en negatieve bekrachtiging.

8. De bureaucratie in de jeugdzorg kan worden bestreden als bij iedere
vergadering na een uur het 'hora est' wordt uitgesproken.

9. De jeugdzorg wordt met gestuurd door de vraag van de client, maar
door de politick.

10. De gouden handdruk voor topmanagers ondermijnt het effect van
reorganisaües.


