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Presentatie boek HET GEZIN CENTRAAL 
Handboek voor ambulante hulpverleners 

 

‘Wie zijn jullie eigenlijk?’ vraagt Ella Tacq van Gezin Centraal, bij de lancering van het 

gelijknamige boek voor ambulante hulpverleners. Die laatste groep is er natuurlijk. Maar ook 

medewerkers van gemeenten, managers in de hulpverlening en … Tonnie.  

 

                            

Tonnie 

Tonnie (die er niet toe doet), een jongere met veel ervaring in de jeugdhulpverlening. Ook hij 

sprak over het dikke maar praktische handboek. Nee, deze verwaarloosde jongen had het 

niet gelezen. Toch had het boek indruk gemaakt: zijn vader had ermee op zijn hoofd 

geslagen … 

Natuurlijk herkende het publiek veel in Tonnie (ofwel: cabaretier en theatermaker Minou 

Bosua) en gelukkig was daar aan het einde een ambulant hulpverlener die Tonnie ging 

helpen. 

 

                               
 

Luisteren 

Maar hoe help je een gezin met problemen? Hoe ga je met hen in gesprek?  

‘Zorgvuldig luisteren naar de cliënt zonder je teveel door eigen interpretaties te laten leiden 

en niet tussen de regels  luisteren,’ aldus Arjan Bolt, auteur van het boek ‘Het Gezin 

Centraal.’ 

‘En neem de tijd om over je vak na te denken,’ zegt hij tegen de vele aanwezigen. 

Daarover gaat het boek van zo’n slordige 580 pagina’s, dat Arjan Bolt met zijn collega’s Ella 
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Tacq en Renske van Bemmel schreef.  ‘Met de omvang van het boek willen we recht doen 

aan de schoonheid én de complexiteit van het werken met jeugd en gezinnen. Goede, 

effectieve jeugdhulp vraagt om een grote mate van vakmanschap en daar is dus veel over te 

vertellen, zeker als je gedetailleerd beschrijft wat er precies in het contact tussen 

hulpverleners en gezinnen kan plaatsvinden.’ 

 

                           
 

Nieuwe versie 

Het boek was er tien jaar geleden al. Maar het werd tijd voor een totaal nieuwe versie, vond 

het team van Gezin Centraal. Onder andere vanwege ontwikkelingen als de decentralisatie 

van de jeugdsector in 2015. Maar ook omdat zij zelf goed luisterden naar hulpverleners en 

een term als ‘eigen kracht’ anders gingen bekijken. 

Daarom is dit boek er: een belangrijke basis voor ambulante hulpverleners. Of, zoals Tonnie 

zegt: ’t Is goed da ‘t er is. Maar zijn er ook chippies?’ 

 

 


