
Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en 
jeugdbescherming
Thema: ‘Gluren bij de buren'

Op 13 april 2017 kwamen zo'n 60 aanjagers van de Richtlijnen 
jeugdhulp en jeugdbescherming samen in Utrecht. Onder het 
motto 'gluren bij de buren' deelden ze ervaringen, dilemma's en 
praktische tips. Bij deze een kort verslag.

Meer weten? www.richtlijnenjeugdhulp.nl/netwerk. 

http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/netwerk


“Deel al je vragen en dilemma's met ons. Dat geldt ook voor de vele mooie 
voorbeelden van de implementatie van richtlijnen in de praktijk. Creatieve en 
innovatieve vormen die jullie zelf bedenken, zijn waardevol voor iedereen!”
Karlijn Stals, Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

- Twee knelpuntenanalyses uitgevoerd

- Start herziening Richtlijn Ernstige gedragsproblemen

- Onderwerpkeuze nieuwe richtlijn: Seksuele ontwikkeling

- Leernetwerk 2017 gestart: HBO-opleidingen

- Nieuwe tools: diverse factsheets

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/knelpuntenanalyses/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/tools/


Ervaringen delen uit het leernetwerk 
Samen beslissen over passende hulp

Judith Wouters is gezinscoach bij het CJG in Den 
Haag en vertelt over hun ervaringen met de 
implementatie van de richtlijnen. Het CJG heeft 24 
jeugdteams in de stad. In ieder team is een aanjager 
die de verbinding legt tussen de landelijke 
richtlijnen en de implementatie op de werkvloer. 
Per richtlijn organiseren ze twee bijeenkomsten, 
waarin ze de richtlijn 'CJG-proof' maken en 
aanscherpen voor hun eigen lokale praktijk. Judith: 
“We noemen de aanjagers de ambassadeurs van de 
richtlijnen. Het is belangrijk dat er mensen in de 
teams zijn die zich hier specifiek mee bezighouden.” 

Het CJG heeft ook een leernetwerk opgericht. 
Hierin zitten de lokale samenwerkingspartners, om 
de verbinding te leggen over de richtlijnen en te 
leren van elkaar. Karlijn: “Het op regionaal niveau 
van elkaar willen leren, vind ik heel inspirerend aan 
de aanpak van Den Haag.”



Juzt in Breda heeft zelf een workshop ontwikkeld 
over de Richtlijn Samen met ouders en jeugdige 
beslissen over passende hulp. Deze workshop 
verzorgen ze in de regio voor wijkteams en CJG's. 
Aan de hand van eigen ervaringen, stellingen en de 
ervaring van een ouder wisselen professionals uit 
over het gebruik van de richtlijn in de praktijk.

'De workshop zet aan tot verder nadenken, en ik 
heb veel geleerd van het verhaal van de ouder. Ik 
ben me ook bewust geworden dat we vaak wel 
roepen dat we samen beslissen, maar dat we dat in 
de praktijk niet altijd doen.' 
Aldus een van de deelnemers aan deze workshop. 

Ervaringen delen uit het leernetwerk 
Samen beslissen over passende hulp

Geïnspireerd geraakt? Materiaal uit 
dit leernetwerk van het CJG Den 
Haag en Juzt vind je op onze site: 
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/tools/
tool-samen-beslissen/

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/tools/tool-samen-beslissen/


Workshop over de 
Richtlijn Ernstige gedragsproblemen
Richtlijnontwikkelaar Marjan de Lange introduceert 
de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen en 
deelnemers reflecteren daarop vanuit hun eigen 
ervaringen. Wanneer doe je diagnostisch onderzoek 
als je gedragsproblemen vermoedt? Welke 
interventies zet je in welke situatie in? Zet je een 
interventie in voor het kind of voor de ouders? Wat 
zijn effectieve opvoedingsstrategieën?

“Diagnostisch onderzoek gaat niet over een 
stempeltje voor een kind. Het gaat om: wat is er aan 
de hand, welke factoren houden dat in stand en wat 
is dan de beste hulp voor het kind en het gezin?” 
Marjan de Lange



Workshop over de Richtlijn Scheiding

Inge Anthonijsz introduceert de Richtlijn 
Scheiding en problemen van jeugdigen. 
Deelnemers wisselen hun ervaringen uit 
met het gebruik van deze richtlijn in de 
praktijk. Ze praten over klachten en het 
tuchtrecht. Over waarheidsvinding door 
jeugdhulpprofessionals. Over problematiek 
bij ouders en de samenwerking met de 
volwassenhulpverlening. Een gemis in de 
richtlijn is het onderwerp vechtscheiding. 
Ook de ‘transitie naar ouderschap’ zou 
meer aandacht in de richtlijn kunnen 
krijgen. Want meer aandacht voor 
ouderschap zou wellicht vechtscheidingen 
kunnen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan 
‘oudercursussen’. 

“Ik vind de huidige richtlijn nog vrij breed. 
Wij vinden het nuttig om bijvoorbeeld 
concrete adviezen aan hulpverleners mee 
te geven over rapporteren en registreren: 
de do's en don'ts van het rapporteren. 
Bijvoorbeeld dat ouders evenveel aan bod 
komen.” Een van de deelnemers



Basis-Implementatie-Workshop

In de Basis-Implementatie Workshop gaan deelnemers aan de slag met de eerste 
stappen in het implementatieproces van de richtlijnen in hun eigen organisaties. Aan 
de hand van de tool Implementatieplan. Workshopleider Nienke Foolen (Programma 
Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming) adviseert om duidelijke doelen te stellen. 
Daarbij is het gebruik van een richtlijn geen doel op zich, maar een middel. 
Bijvoorbeeld voor goede hulp aan cliënten. Een van de deelnemers beaamt: “Ons doel 
was in eerste instantie om de Richtlijn Problematische gehechtheid in te voeren, maar 
dan krijg je weerstand. Beter doel was bijvoorbeeld dat hechting goede aandacht krijgt 
in screening, diagnostiek, enzovoort.”

Daarnaast is het goed gebruik maken van richtlijnen belangrijk. Dat gaat niet vanzelf, 
maar vraagt om een systematische aanpak. “Het werkt goed als je binnen je 
organisatie een implementatieteam hebt, zodat je het niet alleen hoeft te doen”, aldus 
Nienke Foolen. In kleine groepen wisselen deelnemers ervaringen uit en bespreken ze 
concrete stappen om het werken met de richtlijnen in hun eigen organisatie in te 
voeren.

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2017/04/Implementatieplan.docx


Verdiepende-Implementatie-Workshop
In deze workshop gaan deelnemers zelf aan de slag 
met de invoering van de richtlijnen in hun eigen 
organisatie. Daarop volgt een intervisie waarbij 
andere deelnemers meedenken en adviezen geven. 
Een greep uit de adviezen:

• Concretiseer wanneer de invoering van de 
richtlijnen geslaagd is.

• Maak hapklaar materiaal dat voor de 
medewerkers makkelijk te gebruiken is.

• Denk nu al na over onderhoud.

• Benoem aandachtsfunctionarissen per richtlijn.

• Geef medewerkers veel vrijheid in het 'hoe' en 
'wat‘. Stuur zelf op het 'dat‘.

• Neem de richtlijnen mee in 
cliënttevredenheidsonderzoek.

• Durf ketenpartners te wijzen op het bestaan van 
de richtlijnen en het professioneel handelen.

• Maak de richtlijnen een vast onderdeel van 
functioneringsgesprekken.



Verdiepende-Implementatie-Workshop
Vraagstuk van Lonneke Jansen van De Rading: 
Waar laat ik de richtlijnen in het hulpverleningsproces terugkomen?

Greep uit de antwoorden van deelnemers:
• Bespreek met medewerkers of zij dilemma’s ervaren, waar zij meer van willen weten 

en op welke manier (tijdstip en overlegvorm).
• Laat in teamvergadering een teamlid kort iets vertellen over een richtlijn en hoe die 

zich verhoudt tot werkwijze van het team. 
• Benut de intervisie voor ervaring opdoen met richtlijnen.
• Gebruik de richtlijn in een casus. Zo zien medewerkers wat het op kan leveren. 
• Blijf het in de werkbegeleiding onderwerp van gesprek houden. 
• Houd de werkkaarten altijd in de buurt.
• Organiseer kenniscafés rondom een of meerdere richtlijnen.
• Wijs collega’s op hun eigen verantwoordelijkheid. 
• Maak mensen verantwoordelijk door zelf een richtlijn op een interactieve manier te 

introduceren bij het team (deskundigen uitnodigen, stellingen, filmpjes).
• Plan dagdeel (met leuke lunch) om ervaringen te delen.
• Maak het onderdeel van je bestaande kwaliteitssysteem, themavergaderingen, 

trainingen (facultatief), vergadering/werkbegeleiding.
• Maak een overzicht waar de richtlijn aanvullend is t.o.v. bestaande methodiek, zodat 

daar op ingezoomd kan worden (kleiner maken).



En op de informatiemarkt…

Tijdens de pauze presenteren een aantal aanjagers hun ervaringen. Zo zijn bij De 
Hoenderloo Groep 14 multidisciplinaire groepjes van medewerkers aan de slag, ieder met 
1 richtlijn. “Zo proberen we de richtlijnen breed op de werkvloer te krijgen en niet alleen 
bij de gedragswetenschappers.”

Marja Bakker van Elke ontwierp een dobbelsteen. Je kan deze in een casuïstiekbespreking 
gebruiken om vanuit het perspectief van verschillende richtlijnen naar een casus te kijken.

Josine van Tol van Jeugdformaat ontwierp een kwartetspel. Hiermee kan je laagdrempelig 
het gesprek aangaan met collega's over het gebruik van de richtlijnen. Het spel is in Word-
formaat beschikbaar.



Op de informatiemarkt was ook plek voor de recent uitgebrachte tools:
- Factsheet ‘Aan de slag met de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming’
- Factsheets met per richtlijn invoertips (tools>>invoeren van richtlijnen>>factsheets)
- Keuzehulp voor ouders bij beslissingen in jeugdhulp en jeugdbescherming 
- Shared Decision Making: checklist hulpverleners
- Met je team aan de slag met de Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over 

passende hulp

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2017/04/Aan-de-slag-met-de-Richtlijnen-jeugdhulp-en-jeugdbescherming.pdf
http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/tools
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2016/11/Tools-Keuzehulp-ouders-en-jeugdige.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2016/11/Tool-Shared-Decision-Making.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/tools/tool-samen-beslissen/


Let op!

• Wil je meedenken over het verbeteren van de 
website? Mail ons!

• Netwerkbijeenkomsten voor in je agenda: 7 
september en 14 december.

info@richtlijnenjeugdhulp.nl

mailto:info@richtlijnenjeugdhulp.nl

