
Voor ieder wat wils tijdens aankomende netwerkbijeenkomst! 
 
Datum: donderdag 13 april 2017 
Tijd, locatie en plaats: 13.30 – 16.30 uur, BCN - Utrecht 
 
Op donderdag 13 april is het weer tijd voor het Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Of je nu aan de 
start staat met het invoeren van richtlijnen of dat je de richtlijnen al volop gebruikt: in deze bijeenkomst is er voor 
ieder wat wils!  
 
Gluren bij de buren 
 
In een open space setting kun je ‘gluren bij de buren’. Wat 
hebben collega-aanjagers voor interessante, creatieve en 
praktische dingen 
gedaan/bedacht/ontwikkeld/uitgevoerd? Hoe organiseer 
je bijvoorbeeld een richtlijnenmarkt? Ooit gedacht aan 
een richtlijnen-kwartet? Laat je inspireren en kom zelf in 
actie!  
 
 
Sluit aan bij je eigen behoefte 
 
Afhankelijk van waar je staat, kun je kiezen uit vier verschillende workshops, waarvan je er twee kunt volgen. 
 

Begin je net met invoeren? Geen probleem! Tijdens een basis-implementatie-
workshop leer je de beginselen van implementeren, en ga je naar huis met een to-do-
list voor de komende week.   
 
Heb je al flinke stappen gezet in de implementatie? Professionals zijn geïnformeerd 
over de richtlijnen, in hun teams aan de slag, is er draagvlak bij het management? Ook 
dan kun je tegen knelpunten aanlopen waarop je graag advies inwint. In de 
verdiepende implementatie-workshop staan we stil bij vragen en dilemma’s van 

organisatie die al diepgaander aan de slag zijn. Je gaat naar huis met handvatten om complexere vraagstukken aan te 
pakken. 
 
Ook kun je kiezen uit twee workshops waarbij steeds één specifieke richtlijn centraal staat. De ene workshop gaat 
over de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen, de andere workshop over de Richtlijn Scheiding en problemen van 
jeugdigen. Wat is de kern van de richtlijn en waar loop je in de praktijk tegenaan? Heb je al ervaring met de richtlijn? 
Lever input en bevraag de ontwikkelaar. Wil je aan de slag met deze richtlijn? Laat je informeren door de ontwikkelaar 
en jouw collega-aanjagers.  
 
Accreditatie 
Deelname aan de netwerkbijeenkomsten is vanaf nu geaccrediteerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (1,75 
registerpunten)! Een certificaat is per bijeenkomst af te halen aan de balie. Vermeld bij aanmelding per mail alvast je 
voorletters en achternaam en je registratienummer. Dan kunnen we het certificaat zo goed mogelijk voorbereiden.  
 
Aanmelden 
Ben je erbij 13 april? Mail ons dan op info@richtlijnenjeugdhulp.nl. Ben je verhinderd, dan horen we dat ook graag 
even. En laat ons eventueel weten welke collega in jouw plek komt. Graag tot dan! 
 
Nieuw bij het netwerk? 
Voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst praten we je graag om 12.00 uur in een lunchbijeenkomst bij. Wil je daaraan 
deelnemen, vermeld dit dan bij je aanmelding!  
 
  
 
P.S. Zet ook alvast de andere twee bijeenkomsten van dit jaar in de agenda: 7 september en 14 december, allebei in 
de middag in Utrecht.  

http://www.bcn.nl/bcn-utrecht-cs
mailto:info@richtlijnenjeugdhulp.nl

