
GEVOELIGE ZONE:

PROFESSIONELE IDENTITEIT

Er zit een inherente uitdaging vast aan het 
beroep van jongerenwerker: om hun missie 
goed uit te voeren moeten jongerenwerkers 
een bepaalde relatie met jongeren aangaan, 
maar deze relatie kan gemakkelijk groeien en 
professionele grenzen overstijgen. Culturele 
verschillen kunnen nog meer subtiliteiten 
met zich meebrengen. Onze incidenten 
illustreren hoe jongerenwerkers soms op 
eigen initiatief of door toedoen van de 
jongeren verder gaan dan hun professionele 
rol. In weer andere situaties wordt de 
professionele identiteit van de 
jongerenwerker ondermijnd, niet erkend. Al deze incidenten impliceren vormen van 'bedreiging van de 
professionele identiteit'. We gaan die bedreigingen verkennen aan de hand van concepten die worden 
geïntroduceerd in de 'Identiteitsprocestheorie' - 'IPT' (Breakwell 1986, Bardi e.a. 2014). Als we de incidenten die 
we met de jongerenwerkers hebben verzameld (in tegenstelling tot met jongeren) van dichtbij bekijken, zullen 
we merken dat ze bijna allemaal een of andere vorm van bedreiging van de professionele identiteit betreffen. 
Dit is inderdaad een kenmerk van 'cultuurshocks' in het werkveld: ze hebben de neiging om de manier waarop 
de vertellers denken over hun professionele rol of hoe ze die kunnen vervullen, te verstoren. Na een korte 
introductie in de Identity Process Theory (IPT) gaan we hieronder in op de verschillende vormen van 
identiteitsbedreiging die bij de incidenten zijn waargenomen. 

Volgens IPT is identiteit niet statisch en rigide, maar staat het onder een continue reconstructieve-
dynamiek die specifieke processen en motieven aanhoudt. Deze laatste geven richting aan het 
identiteitsconstructieproces: ze impliceren de behoeften die de identiteit moet vervullen. IPT voorziet zes van 
zulke motieven, die we verzamelden in de box hieronder. 

IPT definieert "identiteitsbedreiging" als situaties waarin de gebruikelijke processen1 van identiteitsconstructie 
de vervulling van deze motieven niet kunnen garanderen. Identiteitsbedreigingen zijn psychologisch 
onaangename gebeurtenissen die gepaard gaan met negatieve emoties zoals stress en angst, en als ze zich 

1 We verwijzen hier naar processen waarbij nieuwe identiteiten worden gecreëerd, onderhandeld in interactie met de 
omgeving. Dit is geen lineair of automatisch assimilatieproces, maar is gebaseerd op een reeks interacties, selecties, 
accommodaties. Bijvoorbeeld: Ik krijg niet ineens een bepaalde "psychologische" identiteit als ik een diploma krijg. Eerder 
integreer ik elementen van mijn identiteit als "psycholoog" door middel van feedback die ik krijg, boeken die ik lees, 
modellen die ik bewonder, enz. 

(1) continuïteit gedurende tijd en situatie (continuïteit);
(2) uniekheid of onderscheidend vermogen ten opzichte van anderen (onderscheidend vermogen);
(3) vertrouwen en controle over het eigen leven (zelfredzaamheid) en
(4) een gevoel van eigenwaarde of sociale waarde (eigenwaarde).
(5) het behoren tot - het in stand houden van gevoelens van verbondenheid met en acceptatie door andere mensen 
(Vignoles et al., 2002 ; Vignoles et al., 2006 )
(6) betekenis - het vinden van betekenis en doel in iemands leven . (Vignoles et al., 2002 ; Vignoles et al., 2006 )
(7) een psychologisch coherentiemotief - het vaststellen van een gevoel van compatibiliteit tussen iemands (onderling 
verbonden) identiteiten (Jaspal en Cinnirella 2010)
Bardi et al 2014 :176)
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herhalen kan de professional "burn-out" verschijnselen ervaren. Laten we de soorten identiteitsbedreigingen 
onderzoeken die in onze incidenten voorkomen.

Bedreigingen voor de continuïteit
Bedreigingen voor de continuïteit komen waarschijnlijk het 
vaakst voor: ze impliceren een barst in het vermogen van de 
professional om in haar professionele rol te blijven, de waarden 
en praktijken te volgen die verbonden zijn met haar 
professionele officiële missie en doelen. In de situatie "Tussen 
twee mensen in" (HU) wordt een jongerenwerker meegesleept 
in het leven van en vervolgens de ruzies tussen twee mensen 
die tijdens haar workshops een stelletje zijn geworden. 
Officieel zou ze zich niet moeten mengen in het privéleven van 
haar deelnemers, maar dat doet ze wel. Ze had hen niet mogen 
helpen om samen te gaan wonen, maar dat deed ze wel. 
Niemand had haar mogen vragen om partij te kiezen in die ruzies, maar er wordt wel van haar verwacht dat ze 
dat doet. Bij een ander incident wordt de begeleider van een workshop over vooroordelen en discriminatie 
naderhand benaderd door een deelnemer met een ongebruikelijk verzoek: "Kan je alsjeblieft een vrouw voor me 
vinden? (FR)". Deze taak valt duidelijk buiten haar officiële taakomschrijvingen en creëert zo een abrupte 
verandering van facilitator-expert op het gebied van vooroordelen naar matchmaker/relatiecoach, betrokken bij 
het privéleven van een deelnemer. 

Bedreigingen voor betekenis/zingeving
De meeste bedreigingen voor de continuïteit impliceren 
ook een zekere bedreiging voor de zingeving. Zo kan voor 
de facilitator in de "Vind een vrouw voor mij" situatie haar 
rol als trainer centraal staan in haar zingeving. Wanneer de 
deelnemer haar van deze rol naar de rol van koppelaarster 
herpositioneert, trekt hij haar onvrijwillig uit haar 
verbinding met haar zingeving. Een ander voorbeeld 
vinden we in het "Ramadan" (FR) incident. De verteller 
observeert een scène waarin (vanuit haar standpunt) een 

jongerenwerker zijn rol overtreed door een jonge moslim voor te stellen om te stoppen met het volgen van de 
Ramadan. Dit zet een aantal belangrijke elementen die voor haar betekenis geven aan hun werk met jongeren 
op het spel: je niet inmengen, respect voor autonomie. Zonder respect voor deze waarden wordt de 
professionele identiteit van jongerenwerker voor haar betekenisloos. Dit heeft ook gevolgen voor het gevoel van 
eigenwaarde, het gevoel van waarde dat heel dicht bij de professionele identiteit ligt. 

Bedreigingen voor de waarde
Bedreigingen van waarde en erkenning ontstaan wanneer de reacties van de deelnemers de waarde van de acties 
van de jongerenwerkers in twijfel trekken.  Dat is het geval in "Ik ben zo’n stuk verder dan dit" (HU), "Deze 
activiteiten zijn klote" (HU) of "Wat een gedoe" (ES), waarbij een deelnemer de aanpak, de houding of het gedrag 
dat de vertellers voorstellen, afwijst. Zo'n afwijzing geeft de boodschap af dat wat de jongerenwerker probeert 
in te brengen, toe te voegen, of voor te stellen, geen enkele meerwaarde of nut heeft voor de jongere. In 
sommige gevallen kan de voorgestelde houding / activiteit enorm bepalend zijn voor de jongerenwerker, haar 
opvatting over haar beroep of over de menselijke aard, enz. In dergelijke gevallen is de bedreiging van de waarde 
tegelijkertijd een bedreiging voor de zingeving en voor het gevoel van eigenwaarde. 
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Bedreigingen voor de zelfredzaamheid
We hebben verschillende voorbeelden van bedreigingen voor zelfredzaamheid, waarbij de professional een 
verlies aan controle over de situatie ervaart. Het meest sprekende voorbeeld is het incident met de titel 
"Hongerig" (FR), waarbij een jongerenwerker tijdens een workshop laat vallen dat ze honger heeft. Een van de 
deelnemers nodigt haar uit zodat hij haar iets te eten kan geven. Al snel staat ze vervolgens te wachten in de 
kamer van de deelnemer, in het gezelschap van zijn kamergenoot, een voor haar onbekende man, in een gebouw 
waar moslimmannen net beginnen met bidden. Ze heeft het gevoel dat ze de controle heeft verloren en dat ze 
die alleen kan terugkrijgen door aan de situatie te ontsnappen. Op dezelfde manier verliest de verteller in het 
incident "Geluidssysteem" (FR) door de aandrang van een vrijwilliger zijn controle over de technische installatie 
voor een publiek evenement. 

Bedreigingen voor afstand
Het incident "Geluidssysteem" kan ook de bedreiging 
van het onderscheidend vermogen illustreren: de 
jongeman die de schok veroorzaakt komt uit hetzelfde 
grotere geografische-culturele gebied als de verteller. 
Op basis hiervan ervaart hij een zekere verbondenheid 
die sterker is dan de verbondenheid die de verteller 
voelt, waardoor zijn behoefte aan afstand, scheiding van 
de jongeman wordt ingeperkt. Het kleine 
leeftijdsverschil kan ook de scheiding doen vervagen en 
een gevoel van nabijheid bij de deelnemers opwekken, 
zoals in "Liefdesverklaring" (FR) waar een deelnemer zijn 
romantische bedoelingen aan de begeleider kenbaar 

maakte en haar afwijzing niet aanvaardde.

Bedreigingen voor de samenhang
Bedreigingen voor samenhang ontstaan wanneer mensen 
verschillende identiteitsposities niet met elkaar kunnen verzoenen, 
bijvoorbeeld die tussen de persoonlijke en de professionele identiteit, 
die beide natuurlijk cultureel bepaald zijn. In "Wanneer is de volgende 
training" (HU) botst de identiteit van de hoofdpersoon als vriendelijk en 
attent persoon met haar professionele positie, die het bewaken van 
grenzen vereist. In "Roofdier in de training" (HU) ondervindt de 
begeleider een clash met haar professionele regel van niet-inmenging 
in het privéleven van deelnemers wanneer zij zich gedwongen voelt één 
van de deelnemers te beschermen tegen de verleidingsplannen van 
een andere deelnemer. In "Hot dress" (NL) wordt de Nederlandse 
hoofdpersoon geconfronteerd met een conflict tussen haar 
overlappende identiteitsposities; volgens haar rol als docent moet ze 
zorgen voor orde en het respect en de veiligheid van haar leerlingen 
beschermen. Maar in haar persoonlijke identiteitsposities behoort ze 
ook tot twee verschillende culturele gemeenschappen die beide in de 
klas aanwezig zijn. Ze voelt zich hypocriet als ze denkt: 'Ik bedek mijn 
lichaam en haar ook als ik mijn islamitische schoonfamilie bezoek'. Deze botsing heeft een effect op haar 
professionele rol als leerkracht.

We zien dus dat het uitoefenen van jongerenwerk in een context van culturele diversiteit alle 
verschillende identiteitsbedreigingen die door de theorie worden voorspeld, kan illustreren. Het is interessant 
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om op te merken dat deze specifieke gevoelige zone (met zeldzame uitzonderingen) niet zozeer te maken heeft 
met culturele afstand op zich, maar vaker met de goede bedoelingen van jongerenwerkers om zich aan te passen 
aan hun beeldvorming over verschillen en verwachtingen ten aanzien van diversiteit. 
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Lijst met Incidenten
Titel Land

Tussen twee mensen in HU

Roofdier in de training HU

Wanneer is de volgende training? HU

Geluidssysteem FR

Hongerig FR

Ramadan FR

Deze activiteiten zijn klote HU

Ik ben zo’n stuk verder dan dit HU

Vind een vrouw voor mij FR

Liefdesverklaring FR

Wat een gedoe ES

Op alle deuren kloppen NL
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