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Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming  

Lunchbijeenkomst leernetwerk 

Voorafgaand aan de landelijke netwerk-

bijeenkomst is het leernetwerk bij elkaar 

gekomen voor een korte lunchbijeenkomst. 

Naar aanleiding van de oproep op 3 

september is Jeugdbescherming West ook 

aangesloten bij het leernetwerk: welkom!  

We hebben de deelnemers gevraagd één of 

meerdere invoer-activiteiten uit te lichten 

en te beschrijven volgens de PDCA (plan-do-check-act) cyclus. De ingevulde PDCA cycli zijn te vinden 

in de bijlage.   

Een aantal praktijktips:  

• Om zoveel mogelijk professionals te bereiken met een algemene informatieve bijeenkomst: 

kondig deze tijdig aan en zoek een pakkende titel.  

• Zet stagiaires in bij de implementatie van de richtlijnen. Zij hebben vaak meer tijd om ergens 

in te duiken of iets te organiseren. Ook hun frisse kijk op de organisatie en de materie kan 

helpend zijn.  

• Maak een snelkoppeling naar de richtlijnenwebsite op de smartphones van de professionals. 

Zo zijn de richtlijnen met één druk op de knop te vinden.  

Na een informele lunch voegen de deelnemers zich bij de andere deelnemers van het landelijk netwerk 

richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. 

1. Welkom  

Dagvoorzitter Karlijn Stals heet alle deelnemers van harte 

welkom. Sinds de vorige bijeenkomst in september zijn er 

19 nieuwe aanjagers bijgekomen: van harte welkom! 

Inmiddels zijn 10 van de 14 richtlijnen op de website 

gepubliceerd. Dit betekent dat ze klaar zijn om in te 

voeren. Tijdens de vorige bijeenkomst bleek dat jullie 

vooral behoefte hebben aan invoeradvies van 

implementatie-deskundigen. Vandaag hebben we daarom 

een interessant programma samengesteld. We starten 

met een lezing over implementeren. Vervolgens gaan we 

in 4 tafels aan de slag waarbij leden steeds een korte 

introductie krijgen van een onderdeel van een invoerplan, en dit zelf kunnen invullen. Het invoerplan 

is een concept, dus alle feedback is welkom, ook na de bijeenkomst! 

 

Deze laatste bijeenkomst van het jaar is een mooi moment om terug te blikken. In 2015 zijn er tot nu 

toe 8 richtlijnen gepubliceerd, zijn er 3 landelijke netwerkbijeenkomsten geweest en is het leernetwerk 
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in het leven geroepen. Eén van de parels 

van het richtlijnenproject is wat ons 

betreft de co-creatie met het veld. Jullie 

wisten ons te vinden bij vragen en 

ideeën, en wij konden bij jullie terecht als 

we praktijkkennis nodig hadden. Iets om 

trots op te zijn!   

 

2. Implementeren van richtlijnen: een 

kunst en een kunde 

Reinhard de Jong verzorgt een 

interactieve lezing over de 

achtergronden van implementeren. In 

de bijlage zijn de sheets opgenomen. Zijn 

belangrijkste boodschappen zijn als 

volgt: 

Uit onderzoek blijkt dat er een groot verschil is tussen bekendheid met een verandering, en het 

uiteindelijk gebruiken als bedoeld van 

de verandering. “Jullie spelen een 

enorme rol van betekenis als 

aanjagers”, zegt Reinhard. En ja, ook 

het verspreiden van informatie over de 

richtlijnen is heel belangrijk, daarmee 

verhoog je ook de kans dat uiteindelijk 

meer mensen de richtlijnen gebruiken 

zoals bedoeld.  

Reinhard hamert op ‘temporiseren’: 

probeer niet te hard van stapel te 

lopen. Begin bijvoorbeeld met de 

invoer van 2 richtlijnen, en maak daar 

een goed plan op. Dat levert betere 

resultaten op dan wanneer je 8 

richtlijnen tegelijk gaat invoeren.  

 

Er zijn kritische factoren die van 

invloed zijn op het succes van 

implementatie. Factoren kunnen de 

implemetatie positief dan wel 

negatief beinvloeden. Breng voor de 

eigen situatie in kaart welke factoren 

een rol spelen, en benut deze kennis 

bij het maken van je invoerplan. 

Bijvoorbeeld: als een team al 

grotendeels werkt volgens een 

bepaalde richtlijn, dan zal dat de 

implementatie ervan bespoedingen.  

 

Zoals gezegd: als aanjager heb je een 

belangrijke rol bij de implementatie. 

Ook jouw reputatie is van belang: ben 
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jij betrouwbaar, geloofwaardig en objectief? 

 

De komende maanden zal Reinhard de deelnemers van het leernetwerk aanvullend scholen in 

implementatie. De ervaring hiermee zal geëvalueerd worden en waar nodig zal de scholing 

doorontwikkeld worden, zodat er een aanbod beschikbaar komt voor scholing van andere leden van 

ons netwerk.  

 

3. Rond 4 tafels aan de slag 

Vandaag gaan we aan de slag met een implementatieplan. Het plan is een concept en samengesteld 

uit diverse bronnen. In het plan staat dat het implementeren van richtlijnen binnen een organisatie 

gaat over twee verschillende veranderingen:   

• de invoering van het werken met richtlijnen in het algemeen (hoe ga je met de richtlijnen om?)  

• de invoering van specifieke richtlijnen (multiprobleemgezinnen of pleegzorg bijvoorbeeld).  

 

Beide onderwerpen verdienen een systematische implementatie. Het implementatieplan kan hierbij 

helpen. We horen graag of jullie aanvullingen of verbetersuggesties hebben! Hieronder volgt een korte 

beschrijving van wat aan de 4 verschillende tafels besproken is.  

 

Tafel 1: Richtlijn versus huidige werkwijze 

Bij deze tafel gaan de deelnemers zelf aan de slag. Hoe verhoudt de huidige werkwijze zich ten opzichte 

van de richtlijn? Maak een 0-meting. Hiervoor kies je eerst voor 1-3 richtlijnen om mee te starten. 

Vervolgens kijk je per richtlijn wat je al doet, wat kan verbeteren en welke prioriteit je hieraan geeft. 

Tips van deelnemers zijn bijvoorbeeld: gebruik de werkbladen als 0-meting, toets op kritisch bewust 

handelen en niet klakkeloos overnemen, activeer medewerkers om hier zelf een actieve rol in te 

spelen. 

 

Tafel 2: Doel bepalen en analyseren 

Bij deze stap is het van belang dat je een 

helder doel voor ogen hebt, en de huidige 

situatie analyseert. Een doel kan 

bijvoorbeeld zijn dat 80% van de 

medewerkers over een jaar op de hoogte 

is van het bestaan van de richtlijnen en er 

positief tegenover staat. Hou het concreet 

en meetbaar! En welke factoren 

belemmeren of bevorderen de invoer? Als 

er een grote reorganisatie op de planning staat, dan zullen mensen minder aandacht hebben voor de 

richtlijnen. Hoe kan je daar op inspelen? Of: het crisisteam werkt al grotendeel volgens de richtlijn, dan 

gaat invoeren soepeler. Ook is het slim om in kaart te brengen wat er al is gedaan aan 

invoeractiviteiten. Heb je al eens een bijeenkomst georganiseerd? Hoe ging dat en welke lessen neem 

je daaruit mee? 

Tijdens het gesprek bleek dat het onduidelijk is wie de opdrachtgever is. Eigenlijk zijn dit de 

professionals zelf omdat het richtlijnen van de beroepsgroep zijn, en professionals daarmee zelf 

aanspreekbaar zijn. Toch is het ook belangrijk om afspraken te maken over wie je op welke manier 

informeert over de invoering, bijvoorbeeld je bestuurder of aanjager.  
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Tafel 3: Inrichten en uitvoeren 

Bij deze stap kies je een projectleider of stel je een 

implementatieteam samen, en spreek je af welke taken bij deze 

rol horen. Als je daadwerkelijk invoeractiviteiten gaat bedenken 

en uitvoeren, weet dan dat het effectiever is om meerdere 

activiteiten uit te voeren. Afhankelijk van in welke fase de 

invoering zich bevindt, kies je de meest passende aanpak. Als 

mensen echt met een richtlijn gaan werken (fase ‘implementatie’), 

dan is het belangrijk dat professionals intervisie en 

werkbegeleiding ontvangen. Maak ook altijd een heldere planning en verbindt daar namen aan (wie 

doet wat?). Meer tips zijn te vinden in het implementatieplan. In gesprek met elkaar bleek dat de 

voorbeelden van activiteiten helpend zijn.  

 

Tafel 4: Monitoren en borgen 

Implementatie van richtlijnen doe je niet zonder doel. Daarom is het ook belangrijk te monitoren of je 

je doelen behaald. Hoe meet je bijvoorbeeld welk percentage van de professionals bekend zijn met de 

richtlijnen? Het zichtbaar maken van de veranderingen is op zichzelf een veranderstrategie, dus 

informeer de verschillende doelgroepen (professionals, bestuurder, cliënten) over de voortgang.  

Op de flap die midden op tafel lag werden heel wat suggesties gedaan:  

- Voor monitoring: overzicht van wat per cliënt gebruikt wordt in format (aankruissysteem), 

cliënten bevragen (gebruik richtlijn meenemen in cliënttevredenheid), verantwoording en 

keuze voor al dan niet gebruik van een richtlijn in hulpverlening plan, succeservaringen bekend 

maken  

- Om het werken met richtlijnen te borgen: aandachtsfunctonaris per richtlijn, , visueel maken 

(posters in casuïstiek ruimte), richtlijnen zo op de kaart houden 

Richtlijnen een plek geven in teamjaarplan, functioneringsgesprekken, casuïstiek overleg, 

reflectie en intervisie, e-learning, scholing in richtlijnen zelf en aanverwante scholingen, 

aannamebeleid/sollicitatiegesprekken, inwerkprogramma, evaluatiemomenten en 

beoordelingsgesprekken; zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande overleggen 

 

4. Afsluiting 

Iedereen heeft hard gewerkt vanmiddag! Wat heeft het opgeleverd? Veel concrete ideeën en 

handvatten. En enthousiasme om aan de slag te gaan. Maar ook: veel werk aan de winkel! 

De komende periode komen de laatste vier richtlijnen online: Middelengebruik, Samen beslissen over 

passende hulp en Kindermishandeling, ADHD.  

Verder wordt hard gewerkt aan een vervolg voor het richtlijnenprogramma – wat t/m december 2015 

loopt. We gaan elkaar vast en zeker terugzien in het nieuwe jaar!  

 

We wensen iedereen veel succes met implementeren de komende periode! Bij vragen of suggesties 

zijn we graag van dienst.  
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5. Evaluatie 

De deelnemers zijn overwegend enthousiast over de bijeenkomst. In de evaluatie hebben we jullie 

onder meer gevraagd naar jullie 

wensen voor de toekomst met het 

netwerk. Samenvattend willen jullie 

graag met elkaar uitwisselen – live of 

digitaal – om zo bijvoorbeeld 

successen te delen. Ook is er behoefte 

aan meer kennis en meer praktische 

tools. We nemen jullie suggesties mee 

voor volgend jaar! 

Na het inleveren van het 

evaluatieformulier en de badge 

ontvangt iedereen wat materiaal om 

mee te nemen, bijvoorbeeld een 

poster om op te hangen en 

ansichtkaarten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Meer informatie 

Mocht je na afloop nog opmerkingen, suggesties ter verbetering of vragen hebben, schroom dan niet 

om contact op te nemen met ons via info@richtlijnenjeugdhulp.nl of kijk op 

www.richtlijnenjeugdhulp.nl. Bedankt voor je aanwezigheid! De videoregistratie van deze bijeenkomst 

volgt zo snel mogelijk.  

een beetje

30%

ja, 

grotendeels

32%

ja, helemaal 

38%

Ik weet wat ik als aanjager vanaf morgen kan 

gaan doen in mijn organisatie. 

nee

10%
een 

beetje

19%
ja, 

grotendeels

48%

ja, helemaal

23%

Mijn kennis over invoering van richtlijnen is 

door de bijeenkomst toegenomen. 
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Bijlage: PDCA cycli van deelnemers leernetwerk 
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