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Leefklimaat!
Voor jeugd en volwassenen
‘Wat werkt’ voor de jeugdzorg, de maatschappelijke opvang,
GGZ, gezinshuizen, de forensische psychiatrie,
gehandicaptenzorg, het speciaal (passend) onderwijs en
gemeenten.

Nederland is een welvarend land en onze kinderen behoren
zelfs tot de meest gelukkige ter wereld. Toch geldt dat niet
voor iedereen. Sommige kinderen en volwassenen hebben een
biologische, psychologische en sociale kwetsbaarheid en een
mindere weerbaarheid. Leefklimaat! geeft concreet werkende
handvatten voor het verbeteren van de zorg aan deze groep.
Het zijn geen magische toverstokjes, maar we weten
inmiddels wel wat echt werkt.

Deze kinderen en volwassenen hebben negatieve
jeugdervaringen meegemaakt waarvan de effecten stapelen
en soms leiden tot ervaringen die de grond onder hun voeten
doet wegvallen, de zogenaamde ‘contrastervaringen’. Het
gevolg is veel pijn, een verstoorde ontwikkeling en
probleemgedrag, crimineel gedrag of ‘verward gedrag’. Hoe
buig je dit om naar verbetering en herstel en creëer je een
positief leef-, leer – en/of werkklimaat?

De afwijzing van de maatschappij leidt tot verdere frustratie van psychologische basisbehoeften zoals
verbondenheid, competentie of zingeving en autonomie. Het boek laat zien hoe je aan de hand van
deze zgn. zelfdeterminatietheorie weer aan deze basisbehoeften kunt voldoen. Verder gaat het boek in
op tal van belangrijke onderwerpen als: separeren, suicide, DIS, eetproblemen, LHBT, LVB,
crisisplaatsingen, teamcoaching etc.

Daarnaast is het zorglandschap de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd. Dit heeft ertoe geleid dat in
toenemende mate kinderen en volwassenen met zeer ernstige problematiek in instellingen, scholen en
gezinshuizen terecht komen, waar veel professionals nog weinig ervaring mee hebben.

Leefklimaat! biedt alle (aanstaande) professionals die deze zorg willen verbeteren belangrijke kennis
en tools. Peer van der Helm is alle vele jaren onderzoeker en lector residentiële (jeugd)zorg.
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