
Let’s get 
visual

tekenen in de jeugdzorg(samen)

Marjan Besemer & Inge de Fluiter

sneak preview



4

7

15

25

35

47

57

67

75

85

94

Stift, papier & een goed gesprek

1. Tekenwiskunde

2. Mensen & relaties

3. Jeugdbescherming

4. Jeugdreclassering

5. Plannen & afspraken

6. Liefde & seks

7. Echtscheiding

8. Dagelijks leven

9. Belangrijke gebeurtenissen

Dank je wel!

Inhoud
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Stift, papier 
& een goed 
gesprek
‘Wat een mooie gesprekken komen er op gang!’ 
Die reactie horen we vaak van jeugd zorgwerkers 
die tekeningen gebruiken bij hun gesprekken 
met ouders, jongeren en kinderen. Samen praten 
en werken aan een tekening maakt het gesprek 
duidelijker en vaak ook leuker. Vooral ouders  
en kinderen met een verstandelijke beperking 
kunnen beter overweg met plaatjes dan met 
tekst. Eigenlijk geldt dat voor ons allemaal: ons 
visuele brein interpreteert afbeeldingen nu een
maal een stuk makkelijker en sneller dan tekst. 
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We weten ook dat er (te) veel mensen zijn die vinden 
dat zij niet kunnen tekenen. Daarom besloten wij  
een boekje te maken: om je op weg te helpen en te 
inspireren, maar vooral om je te laten zien hoe eenvoudig 
het werkelijk is. Het enige dat je nodig hebt is een stift, 
papier en een beetje creatieve moed. Je zult zien: simpel 
is écht goed genoeg. 

In de eerste twee hoofdstukken helpen we je op weg 
met een uitleg over hoe jij zelf eenvoudige tekeningen 
kunt maken. Inspiratie vind je in de hoofdstukken erna, 
waarin we per jeugd zorgthema een serie tekeningen  
en een handig template hebben op genomen. Naast de 
tientallen plaatjes verzamelden we verhalen van jeugd
zorgwerkers die al aan het tekenen zijn geslagen.  
Ook die verhalen vind je in dit boekje terug.

Lees, kijk, teken en probeer. Voor je het weet lukt het  
jou ook om die lastige onderwerpen met een tekening 
bespreekbaar te maken. 

Teken veel, teken samen!
 
Inge en Marjan
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Mensen (poppetjes) maken iedere tekening 
leuker om naar te kijken. Ze geven acties aan,  
en emoties. En het kunnen portretten zijn  
van de mensen die je kent. Bovendien kun je  
een kind zichzelf laten tekenen. Het beeld zegt  
al snel meer dan 1000 woorden of brengt het 
gesprek juist op gang. 

Mensen 
& relaties
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     1...                                   2...                                   3...!

teken zwart 
  op wit

een rond hoofd

het lijf 
smaller
  dan het 
hoofd

varieer met de 
kijkrichting
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buig het lijf
 voor de juiste 

houding

laat de 
armen  

iets doen...

... net als de benen!
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Wie kan helpen met...?
Samen kom je verder dan alleen, en je kent veel meer 
mensen dan je denkt. Teken samen het netwerk van  
het kind op een A3. Wie kennen het kind goed en vinden 
het belangrijk dat het goed gaat met hem of haar?
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Uitleggen wat ondertoezichtstelling of  
uithuis plaatsing inhoudt, is in woorden  
al moei lijk genoeg. Met een tekening  
kun je dat verduidelijken.

Jeugd
bescherming
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het belang van het kind rechtbank

rechter uithuisplaatsing

uitspraak zitting
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Uit de praktijk

Isabelle van den Berg 
jeugdzorgwerker

Uitleg 
& verslag
‘Dit is iets voor mij!’ dacht Isabelle van den Berg 
toen ze over de workshop ‘Let’s get visual’ 
hoorde. Als jeugd zorgwerker bij de jeugd
bescherming zoekt ze steeds naar manieren  
om de gesprekken met haar cliënten visueel  
te ondersteunen. De workshop liet haar zien  
hoe ze simpele tekeningen kon gebruiken  
om complexe onderwerpen met haar vaak 
jonge cliënten te bespreken.

Plannen & afspraken
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‘Mijn uitleg 
komt beter 
over, en dat 
is belangrijk 
want het zijn 
ingewikkelde 

zaken’
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Vrolijke visuals: Inge de Fluiter, Marjan Besemer  
en Cathalijne van Oort 
Toffe lay out: Cathalijne van Oort
Eindredactie: Cathalijne van Oort en Marjan Besemer
Daverend drukwerk: Pantheon Drukkers

Kritische meedenkers en lezers waren Joris Smidt, 
Floor Kamer, Malou van Eerden, Jeanine van der Meulen 
en Jannie van Dokkum. Dank jullie voor alle aanmoedi
ging en feedback!

Praktijkbabbels hadden we met Shane, Linda van de 
Beek, Isabelle van den Berg, Marjolein Hameetman, 
Chehenaz Jahangier, Willemijn van Oppenraaij en  
Stefan Ulijn. Jullie verhalen hebben de plaatjes tot leven 
gebracht, dank je wel!

Enthousiaste tekenaar Isabelle van de Berg bedacht  
de bingokaart ‘Let’s talk about seks’. Fijn dat je die  
met ons wilde delen!

Heb je toch nog aanmoediging nodig?
Schrijf je in voor de training ‘Let’s get visual’ op  
Jeugdzorgleert.nl, of ga naar Schetswinkel.nl,  
of Jimzoo.com.

Dank je wel!
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