Werkbezoeken 2018
Voor aanjagers van het Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en
jeugdbescherming
Het programmateam komt graag naar je toe!
Regelmatig worden wij als programmateam gevraagd voor advies, begeleiding of ondersteuning op
maat. Wij willen graag aan deze behoefte voldoen én zicht krijgen op het gebruik van richtlijnen in jullie
dagelijkse praktijk. Daarom komen we graag naar jullie toe. In 2017 zitten we inmiddels vol, maar in
2018 is natuurlijk nog plek. Lees op dit A4-tje over de opzet van een werkbezoek en wat het jullie als
team of organisatie oplevert. Meld jouw organisatie vervolgens aan via onderstaande contactgegevens.
Opzet
Een werkbezoek is een bijeenkomst van maximaal drie uur. Twee mensen uit ons team komen naar
een locatie van jullie organisatie. Van tevoren stemmen we met jullie de inhoud van de bijeenkomst af.
Want we sluiten graag zo goed mogelijk bij jullie vragen en wensen aan. Is het bijvoorbeeld nodig dat
we in een managersoverleg een presentatie over de richtlijnen komen geven? Geen probleem!
Implementatieplannen bespreken? Doen we met plezier! Of sta je nog aan het begin en ondervind je
wat opstart-problemen? Wij helpen je graag! Zelf vinden we het belangrijk om ongeveer één uur met de
aanjager(s) en één of twee uitvoerende professionals te spreken. We zijn namelijk benieuwd naar jullie
inhoudelijke feedback op de richtlijnen, mochten jullie al zover zijn. De rest van de bijeenkomst richten
we samen in. In verband met onze reistijd proberen we op een dag twee bijeenkomsten te organiseren
die vlak bij elkaar liggen.
Resultaat
 Advies bij knelpunten.
 Antwoorden op vragen.
 Een helpende hand om de volgende stap te kunnen zetten.
 Inspiratie om verder te gaan of dingen anders te doen.
 Invloed uitoefenen op de herziening van richtlijnen.
Dat is wat een werkbezoek je kan opleveren. Wij hopen zelf met de werkbezoeken zicht te krijgen op
het gebruik van richtlijnen in organisaties en implementatiestrategieën in kaart te kunnen brengen. We
komen niets controleren. Hoe ver je bent, maakt niet uit. Ons gezamenlijke uitgangspunt is dat we door
het werkbezoek van elkaar leren!
Plan een werkbezoek in
Als aanjager heb jij je verbonden aan de richtlijnen. Zonder jouw input zijn we nergens. We hopen
daarom dat je meedoet.
Zijn we nog niet bij jou langs geweest en wil je ons in 2018 ontvangen? Meld jouw organisatie dan aan!
Mail naar info@richtlijnenjeugdhulp.nl de volgende gegevens:




Wanneer wil jij in 2018 je werkbezoek plannen? Meerdere data doorgeven is een goed idee!
Op welk adres of welke locatie wil je ons ontvangen?
Welke eerste ideeën en/of wensen heb jij voor het werkbezoek?

