
Netwerk Richtlijnen  
jeugdhulp en jeugdbescherming

Verslag bijeenkomst donderdag 7 september

  Het Huis in Utrecht vormde op  
7 september 2017 het decor voor de 
netwerkbijeenkomst Richtlijnen 
jeugdhulp en jeugdbescherming.  
Zo’n 70 professionals uit de sector 
verzamelden zich om met elkaar te spreken 
over de richtlijnen in hun dagelijkse werk. 
Hoe maken we zichtbaar dat we werken 
met richtlijnen?  
Tot welke resultaten leidt dit? En wanneer 
is dit merkbaar en meetbaar? Het werd  
een middag van speuren, delen, 
brainstormen en uitwisselen.

‘Speuren naar  
resultaten,  
speur je mee?’
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Diversiteit
‘We gaan vandaag speuren naar resultaten.’ Karlijn Stals, programmaleider Richtlijnen jeugdhulp 
en jeugdbescherming, opent de middag in de theaterzaal. ‘We zijn allemaal heel druk met het 
implementeren van de richtlijnen, maar wat levert dit nu op? En hoe merk je dit en meet je dit?’ 
Het netwerk bestaat inmiddels uit 178 aanjagers en groeit nog steeds. Een kort rondje door de zaal 
laat de diversiteit zien. Er is een Veilig Thuis-organisatie die voor de eerste keer meedoet aan een 
netwerkbijeenkomst. Er is een Centrum voor Jeugd en Gezin dat hard bezig is met de invoering van 
inmiddels al de vijfde richtlijn. Een Rotterdamse organisatie die haar eigen werkwijze tegen het licht 
houdt aan de hand van de richtlijnen. En een jeugdbeschermingsorganisatie die een ‘richtlijnen-
routeklapper’ ontwikkelt voor de hulp aan multiprobleemgezinnen. ‘Houd ons op de hoogte’, zegt 
Karlijn. ‘Misschien kunnen wij iets betekenen bij het delen ervan met de andere aanjagers.’

Meten doen we vandaag ook zelf: peiling in de zaal 
Wie zitten er in de zaal vandaag? Met behulp van Mentimeter doen we een snelle peiling:

-  Wat roept het implementeren van richtlijnen bij je op? 
-  In welke fase van implementatie zit jouw organisatie?
-  Welk cijfer geef je jouw organisatie als je kijkt naar het werken met richtlijnen? 

Landelijke ontwikkelingen
Ook het landelijke programmateam heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten.  
Karlijn vertelt waar het team vooral mee bezig is:

- Voorbereiding nieuwe Richtlijn Seksuele ontwikkeling
- Panelsessie herziening Richtlijn Scheiding
- Voorbereiding nieuwe Richtlijn Angst en/of Richtlijn Trauma
- Werkbezoeken: dit jaar al 12 afgelegd en er is nog ruimte, dus meld je aan!
- Filmpjes ontwikkelen gericht op studenten, jonge professionals en ervaren professionals
- Materialen ontwikkelen met en voor hogescholen
- Nieuw op de website: informatie voor opleiders
- Jongerenversies: we zijn in gesprek over een vervolg 

https://www.mentimeter.com
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/voor-opleiders/
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Wat verstaan we onder monitoring?
Meten en monitoren, waarom zouden we het doen? Erik-Jan de 
Wilde, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut op het gebied van 
monitoring, doet een korte aftrap voor de discussie. ‘Bij het woord 
monitoring zakken mensen meestal al een beetje weg’, begint Erik-
Jan. ‘Maar monitors zijn heel leuk!’ Erik-Jan legt uit dat monitors 
simpelweg hulpmiddelen zijn voor feedback: een aangeklede 
zelfevaluatie. Onder het motto ‘feedback is the breakfast of 
champions’ schetst Erik-Jan het belang van monitoring. ‘Als je echt 
wilt verbeteren, dan moet je feedback vragen en krijgen.’

Met een monitor krijg je belangrijk informatie: hoe doen we 
het? Wat gaat er goed en wat kan beter? Hoe doen anderen het? 
En wat kunnen wij van hen leren? Erik-Jan geeft het voorbeeld 
van een groep jongerenwerkers. In samenspraak met hun 
gemeente besloten zij om te turven hoeveel jongeren zij op een 
dag spreken. Vervolgens hielden ze ook bij hoeveel jongeren ze 
terug konden leiden naar school of naar werk. De gemeente kon 
die gegevens gebruiken om beslissingen te nemen over de inzet 
van jongerenwerkers. Maar belangrijker nog: jongerenwerkers 
begonnen onderling en met de gemeente over hun werk te spreken. Wat is ons doel, wanneer zijn wij 
tevreden? Wat zijn de resultaten van ons werk en hoe laten we zien dat het nuttig is wat wij doen? Op 
zo’n manier nadenken over je vak, geeft Erik-Jan ons mee, is interessant én waardevol.

Lagerhuis-debat
Aan de hand van drie stellingen gaan we met elkaar in debat over het werken met richtlijnen en het 
merken en meten daarvan.

Cliënten hoeven niet te merken dat er met richtlijnen gewerkt wordt.

Eens:
‘Het gaat om de kwaliteit van zorg. Of we volgens de richtlijnen werken of niet, daar hoeven we de cliënt 
niet mee te belasten.’
‘In de wijkteams wordt heel goed gewerkt, dat kan ook zonder dat je de richtlijnen van haver tot gort 
kent.’
‘Samen beslissen moet, maar het hoeft er niet expliciet bovenop te liggen dat we nu met die en die 
richtlijn bezig zijn.’

Oneens:
‘Als je samen wilt beslissen, moeten hulpverlener én cliënt allebei weten waar ze aan toe zijn.’
‘Het kan de cliënt veiligheid geven en het gevoel dat je controle hebt en daadwerkelijk meebeslist.’
‘De richtlijnen zijn niet voor niets geschreven; in veel gevallen was het niet te merken dat er volgens de 
richtlijnen wordt gewerkt en dat moet anders.’
‘Of je nu in Groningen woont of in Limburg, je kunt er altijd op rekenen dat er volgens kwalitatieve 
standaarden wordt gewerkt.’

Conclusie: 
Het is goed dat cliënten weten dat er met richtlijnen wordt gewerkt, maar het is de vraag of dit continu 
expliciet benoemd moet worden.
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Als professional wil ik in mijn dossier kunnen aanvinken of en met welke richtlijn ik heb gewerkt.

Eens:
‘In de jeugdbescherming hebben we veel te maken met klachten. Het kan dan prettig zijn als je je kan 
beroepen op het gebruik van de richtlijnen bij het totstandkomen van jouw uiteindelijke visie. En als we 
voor de tucht komen te staan, is dit een van de eerste dingen die gevraagd wordt.’
‘Door dit aan te vinken maak je inzichtelijk wat je doet, ook als team. En het kan helpen bij 
bewustwording, bijvoorbeeld dat je niet aan specifieke richtlijn hebt gedacht.’
‘Het is fijn als dit in het dossier komt omdat het ook de werkwijze kan sturen.’

Oneens:
‘Alleen afvinken zegt niets, het moet in de onderbouwing van wat je doet zichtbaar zijn dat je met een 
richtlijn hebt gewerkt.’
‘Alleen afvinken betekent niet dat je ook echt met een richtlijn hebt gewerkt. Wat je hebt gedaan en 
waarom is even belangrijk als je voor de tucht komt.’

Conclusie: 
Het is goed als in het dossier staat welke afweging je hebt gemaakt en op welke manier je daarbij de 
richtlijn hebt gebruikt, maar alleen afvinken is niet voldoende.

Mijn organisatie moet jaarlijks meten hoe het staat met het gebruik van richtlijnen in onze organisatie.

Eens:
‘Wij zijn een grote organisatie met veel verschillende doelgroepen. Zonder te meten hebben wij geen 
zicht op waar de implementatie succesvol is en waar niet.’
‘Het meten en laten zien van de resultaten kan professionals die nog niet toekomen aan het werken 
met richtlijnen stimuleren om dit wel te gaan doen.’
‘Als cliënt moet ik meebeslissen over welke hulp ik wil. Dan helpt het als ik de kwaliteit van de 
organisatie kan zien aan de hand van hoe ze met richtlijnen werken.’

Oneens:
‘Wat is het doel? We willen niet meten om te meten.’
‘We proberen dit al te meten via bestaande metingen, bijvoorbeeld de kwaliteitscirkels voor onze 
leefgroepen.’
‘De richtlijnen zijn van de professionals. De organisaties moeten niet meten, maar hun professionals 
stimuleren om met de richtlijnen te werken.’

Conclusie: 
Het meten van het werken met richtlijnen kan goed zijn, maar dit hangt af van doel, meetmethode en 
gestelde vragen.
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Speuren naar resultaten
Tijdens de koffiepauze dwalen de deelnemers door het gebouw, op zoek 
naar tips en ervaringen van collega’s voor het merkbaar en meetbaar 
maken van het werken met richtlijnen. Is dit ook iets voor jullie organisatie?

‘Vanaf januari 2018 sturen wij al onze nieuwe cliënten een brief waarin staat 
dat wij werken met de richtlijnen.’
‘Door de richtlijnen in ons registratiesysteem te verwerken, kunnen 
professionals eenvoudig aanvinken welke richtlijnen van toepassing zijn. 
Daardoor is meetbaar hoe vaak en welke richtlijnen binnen ons team 
gebruikt worden.’

‘Als je als ouder gevraagd wordt om lid te zijn 
van het implementatieteam richtlijnen in de 
organisatie, dan merk je dat de richtlijnen 
toegepast worden.’

‘Door geregeld te meten en evalueren hoe ver 
we zijn met het invoeren van de richtlijnen leren we welke onderdelen al 
goed gaan en waar we onze aandacht vooral op moeten richten.’

‘Tijdens het multidisciplinair overleg casuïstiek bespreken met behulp van 
de richtlijnen levert minder discussiepunten op tussen professionals.’

‘Ik merk dat steeds meer professionals bij ons de snelkoppeling naar de 
richtlijnen-website op hun smartphone hebben. Altijd de richtlijnen bij de 
hand.’

‘Het tuchtcollege vraagt steeds vaker naar het gebruik van de richtlijnen in 
een tuchtzaak.’
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Uit de verdiepingssessie van organisaties…
Hoe merken en meten organisaties dat er met de 
richtlijnen gewerkt wordt? En wat betekent dit voor 
cliënten, professionals en het landelijke programma? 
Deze vragen staan centraal in de verdiepingssessie over 
‘organisaties’. Na een korte brainstorm in tweetallen 
komen veel ideeën en suggesties naar boven: hoe kan 
het werken met richtlijnen merkbaar en meetbaar zijn op 
organisatieniveau?

-  Er hangen posters en de richtlijnen liggen op tafel bij 
multidisciplinaire overleggen

-  Elementen uit de richtlijnen worden meegenomen in 
bestaande kwaliteitsmetingen

-  De visie van de organisatie en de kern van de richtlijnen 
komen grotendeels overeen

-  Medewerkers zijn zekerder én durven beter gebruik te 
maken van hun discretionaire ruimte

-  Er is eenheid van taal binnen de organisatie; in het 
voorbeeld van een fusie tussen twee organisaties heeft 
iedere organisatie haar eigen werkprocessen, maar 
beide organisaties hebben gemeen dat ze met de 
richtlijnen werken

- Cliënten en cliëntentafels worden regelmatig gevraagd om een audit te doen
- Professionals worden uitgevraagd over het gebruik van de richtlijnen

Ilse Boswinkel, adviseur bij Jarabee, vertelt hoe zij een onderzoek hebben gedaan naar het werken 
met de richtlijnen binnen hun organisatie. Hiervoor hebben ze zelf een vragenlijst opgesteld die 
onder alle medewerkers is verspreid. ‘Het was een black box voor ons. We hadden al veel gedaan 
voor de implementatie van de richtlijnen, maar we hadden eigenlijk geen idee hoe ver we waren.’ 
Het onderzoek heeft waardevolle resultaten opgeleverd en laat interessante verschillen zien tussen 
verschillende teams in het gebruik van de richtlijnen. In het voorjaar van 2018 wordt het onderzoek 
waarschijnlijk herhaald.

Na deze inventarisatie gaan we een stap verder: wat kunnen we hiervoor van professionals vragen, en 
van cliënten? En wat kan het landelijke programma hierin betekenen? Na weer een korte brainstorm 
komen de volgende ideeën naar voren:

- Landelijke e-learningmodules ontwikkelen voor professionals
-  Onderzoeken en de gebruikte methoden en vragenlijsten beschikbaar maken voor andere 

organisaties (zoals het onderzoek van Jarabee)
- In onderzoeken deels dezelfde vragen gebruiken, om benchmarking mogelijk te maken
- Professionals vragen wat ze al doen met de richtlijnen en waar ze behoefte aan hebben
- Opleiders laten aansluiten bij de richtlijnen
-  Bij cliënten ophalen wat bijvoorbeeld samen beslissen voor hen betekent, aan de hand van meer 

interactie met cliënten of een cliënttevredenheidsonderzoek

Alle input is verzameld op geeltjes en die worden verder uitgewerkt. 
We halen hier een top-3 uit:

-  Er is behoefte aan een voorbeeldinstrument om uitvraag te doen bij professionals, als een soort 
nulmeting.

- We zien en horen graag succeservaringen van andere professionals (bij voorkeur met beeld).
- De richtlijnen zijn en blijven van de professionals.
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Wrap-up
In alle sessies is uitgebreid gebrainstormd over het merkbaar en meetbaar maken van het werken met 
richtllijnen. Dit is de top-3 uit alle sessies.

Een laatste peiling
Voordat we naar huis gaan nog een laatste peiling 
onder de deelnemers:
-  Hoeveel procent van jouw organisatie 

kent richtlijnen? 
- Wat levert het werken met richtlijnen jullie op? 
- Hoe ga je zo naar huis?

Afsluiting
Karlijn sluit de bijeenkomst af. Bedankt voor jullie actieve deelname en tot de volgende bijeenkomst op 
donderdagmiddag 14 december 2017 in Utrecht!

Bekijk de presentatie van Karlijn hier terug.

Cliënten
-  Aan de communicatie en houding van de 

professional merkt de cliënt dat er met 
richtlijnen wordt gewerkt, vooral als het 
gaat om gedeelde besluitvorming.

-  Benoem het werken met richtlijnen bij de 
intake, neem informatie erover op in het 
informatiepakket, hang posters op in de 
wachtkamer.

-  Voer een cliënttevredenheidsonderzoek 
uit waaruit zou moeten blijken dat cliënten 
tevredener zijn.

Professionals
- Breng de richtlijnen in casuïstiek in.
-  Ontwikkel een app die een soort 

vraagbaak is voor professionals waarin zij 
aanbevelingen en advies kunnen krijgen.

-  Houd rekening met het verschil tussen 
professionals die net beginnen met het 
werken met richtlijnen en professionals die 
al verder zijn.

Organisaties
-  Ontwikkel een voorbeeldenquête die je als 

organisatie kunt inzetten om professionals 
te bevragen.

-  Verspreid voorbeelden van professionals 
die vertellen wat zij hebben aan het 
werken met richtlijnen.

-  Wat je ook doet op het niveau van 
organisaties: zorg ervoor dat de richtlijnen 
van de professionals zijn en blijven.

Landelijk programma
-  Zorg ervoor dat de richtlijnen zijn ingebed 

in de opleidingen voor de professionals 
van de toekomst.

-  Initieer landelijke klant- en 
cliënttevredenheidsonderzoeken.

-  Zorg voor een automatisch pushbericht 
voor professionals als er een verandering 
is in een richtlijn, zowel voor de 
inhoudelijke overdracht als voor de 
bewustwording.

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2017/10/7-9-2017-Presentatie-dagvoorzitter.pdf

