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Stellingen behorend bij het proefschrift

GROUP WORK IN PROGRESS
Exploring Ways to Build a Positive Group Climate
in Residential Care for 4-15 Year Old Children

1. Hoge kwaliteit residentiële zorg blijft nodig voor een beperkte groep
kinderen en kan ook gerealiseerd worden (vrij naar Anna Freud).
2. Zolang residentiële zorg als een ‘last resort’ wordt betiteld, krijgen kinderen
minder kans om zich daar goed te ontwikkelen.
3. Niet ‘zo licht als mogelijk’, maar ‘zo intensief als nodig’ dient bij zorgtoewijzing
het credo te zijn (Dr. Harmke Leloux).
4. Monitoring van het groepsklimaat via herhaalde metingen is cruciaal om het
groepsklimaat op de agenda te houden en de kwaliteit van de residentiële
zorg te optimaliseren.
5. Het oordeel van de kinderen zelf (ongeacht hun leeftijd) over het
groepsklimaat is belangrijk, en misschien nog wel belangrijker dan dat van
de professionals (vrij naar Janusz Korczak).
6. Voorwaarde voor het mogen afnemen van een vragenlijst bij kinderen, is dat
de uitkomsten altijd met hen besproken worden.
7. Er moet een (digitale) tool komen aan de hand waarvan teams/groepen
gemakkelijker belangrijke en actuele thema’s kunnen bespreken en elkaars
ervaringen en inzichten kunnen benutten.
8. Het is waarschijnlijk dat het actief (samen)werken aan een positief
groepsklimaat ook de competenties van kinderen en pedagogisch
medewerkers vergroot.
9. Er moet meer onderzoek komen naar de ideale groepsgrootte in de
residentiële jeugdzorg.
10. Surfers kunnen ons dingen leren over hoe te anticiperen op de golven en
dynamiek van het groepsklimaat.

