
Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en 

jeugdbescherming
Op 21 april vond weer een bijeenkomst plaats van het 

Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. 

Bij deze een verslag in de vorm van een aantal tweets 

met #netwerkjhjb, foto’s en uitspraken! 

Meer weten? www.richtlijnenjeugdhulp.nl/netwerk. 



Alle reden voor een feestje!

Een feestelijke dag: tijdens deze bijeenkomst gingen de eerste twee 

jongerenversies van de richtlijnen in première. Eerder die week kwam bovendien 

de voorlopig laatste richtlijn online. Afgelopen weken voerde daarnaast Praktikon

een evaluatie-onderzoek uit. Daar kwamen mooie resultaten uit waar we trots op 

mogen zijn. Dit alles vierden we met een lekker gebakje!



https://youtu.be/MFD7LpWld2E

https://youtu.be/OosDgjRlf7w

presenteerde 

twee jongerenversies: 

Over de Richtlijn Pleegzorg de Richtlijn Pleegzorg de Richtlijn Pleegzorg de Richtlijn Pleegzorg én over 

de Richtlijn Residentiële jeugdhulpRichtlijn Residentiële jeugdhulpRichtlijn Residentiële jeugdhulpRichtlijn Residentiële jeugdhulp. 



Netwerkleden zijn de afgelopen 

periode goed bezig geweest. 

Intern organiseerden sommigen 

een bijeenkomst (bijv. 

Richtlijnenmarkt, Week van de 

Richtlijnen). Ook startte een 

aanjager met de werving voor 

een projectleider invoering 

Richtlijnen. Dat invoeren niet 

altijd van zelf gaat, kwam ook 

aan de orde. 



Inspireren en uitwisselen
In verschillende werkvormen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over 

implementatie, samenwerken met cliënten, gemeenten en onderwijs. Ook wisselen we  

ervaringen uit met betrekking tot ‘het verhaal van de richtlijnen’, hoe vertel je dit 

binnen je organisatie én wat vertel je? 

Speeddaten
Aanjagers stellen elkaar vragen over hun 

implementatieavontuur. Allerlei vragen kwamen voorbij en de 

aanjagers hadden goede tips voor elkaar. Het was goed om 

eens één op één met elkaar uit te wisselen en ook herkenning 

te vinden in moeilijkheden.

• Verantwoord afwijken, hoe doe je dat?

• Hoe stimuleer ik medewerkers om zichzelf verantwoordelijk te 

voelen voor het werken volgens richtlijnen?

• Wanneer kun je zeggen ‘wij werken met richtlijnen’?

• Hoe komt je implementatieplan tot uitvoering en voorkom je 

een stille dood?



Rond de tafel

• “Gemeenten moeten meer betrokken worden bij het 

werken met richtlijnen, zeker omdat zij nu de zorg inkopen. 

Kwaliteit zou hierbij leidend moeten zijn. Maar gemeenten 

zijn nu nog niet op de hoogte.“

• “Cliënten kunnen prima meedenken met het plan van 

aanpak voor het invoeren van de richtlijnen!”

• “Verbinding zoeken met passend onderwijs en richtlijnen is 

een goed voornemen; welke vragen hebben professionals 

in het onderwijs waar de richtlijnen antwoord op geven”

Dit zijn ervaringen van deelnemers als het gaat om samenwerkende partijen zoals onderwijs, 

cliënten en gemeenten. We kunnen hier allemaal ons steentje aan bijdragen.



Het verhaal van de richtlijnen

Een richtlijnenmarkt, de week van de richtlijnen, een filmpje, 

een interactieve powerpointpresentatie: allemaal 

verschillende manier om de richtlijnen bij jouw organisatie 

onder de aandacht te krijgen. Wat is de boodschap die je wilt 

uitdragen en hoe voorkom je weerstand? In deze ronde 

deden de aanjagers veel inspiratie en ideeën op. 

• Animatie: https://player.vimeo.com/video/147612642

• Richtlijnenmarkt Juzt: http://youtu.be/2TKqo6paVZs

• Alle tools: www.richtlijnenjeugdhulp.nl/tools

• De interactieve ppt sturen we per We Transfer naar jullie 

toe. 

Meer tools gezochtMeer tools gezochtMeer tools gezochtMeer tools gezocht
Heb jij voor je collega-aanjagers materiaal in de aanbieding 

dat wij vanuit het programma kunnen omzetten naar tools? 

Laat het ons weten, wij vullen de tools graag aan met jullie 

tools uit de praktijk!



Gezocht!

Dit jaar gaat een nieuw leernetwerk nieuw leernetwerk nieuw leernetwerk nieuw leernetwerk van start. We zijn op zoek naar nieuwe 

onderwerpen rondom de richtlijnen waar we een nieuw leernetwerk over kunnen 

starten. Heb je specifieke thema’s waar je mee aan de slag wil? Laat het ons weten! 

Wie weet neemt jouw organisatie deel aan het leernetwerk van 2016!

http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/leernetwerk/

Ook zijn we op zoek naar professionals en 

cliënten die met de tools voor cliënten aan 

de slag willen en hun ervaringen met ons 

willen delen. 

http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-

content/uploads/2016/04/Oproep-pilot-

cliëntentools.pdf



Voor in de agendaVoor in de agendaVoor in de agendaVoor in de agenda

De volgende bijeenkomsten van het netwerk 
vinden plaats op:

� Maandag 19 september

� Maandag 14 november

We hopen jullie dan weer te zien!

Meer weten?

Bekijk www.richtlijnenjeugdhulp.nl

Volg Richtlijnen op Twitter: 

@RichtlijnJeugd

Vragen? Of iets leuks te delen? 

Stuur een mail naar 

info@richtlijnenjeugdhulp.nl


