
 
 

 

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming    

 

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zijn een initiatief van:          

Vraag maar ‘RAAK’! 
(Richtlijnen-Aan de slag-ADHD-Kindermishandeling) 

Datum: donderdag 14 december 2017 
Tijd, locatie en plaats: 12.30 – 16.00 uur, Colour Kitchen Zuilen – Utrecht 
Met kerstige lunch! 
 
Op donderdag 14 december is het weer tijd voor het Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en 
jeugdbescherming. Of je nu aan de start staat van het invoeren van richtlijnen of dat je de 
richtlijnen al volop gebruikt: in deze bijeenkomst is er voor ieder wat wils!  
 
Sluit aan bij je eigen behoefte 
 
Afhankelijk van waar je staat, kun je kiezen uit vier verschillende workshops, waarvan je er twee kunt volgen. 

 
 
 
Ben je net begonnen met invoeren? Of heb je al flinke stappen gezet in de implementatie 
en ligt jouw vraag op een ander vlak? Geen probleem!  
In deze twee verschillende workshops krijg je advies op maat en ga je aan de slag met jouw 
vraag voor 2018. Op basis van jullie vragen (bij aanmelding) richten we de workshops in. 
 
 
 

 
 
Ook kun je kiezen uit twee workshops waarbij steeds één specifieke richtlijn 
centraal staat. De ene workshop gaat over de Richtlijn Kindermishandeling, de 
andere workshop over de Richtlijn ADHD. Wat is de kern van de richtlijn en 
waar loop je in de praktijk tegenaan?  
 
 
 
Accreditatie 
Deelname aan de netwerkbijeenkomsten is geaccrediteerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (1,75 registerpunten). Een 
certificaat is per bijeenkomst af te halen aan de balie, aan het einde van de bijeenkomst. 
 
Aanmelden 
Ben je erbij 14 december? Klik dan hier om je aan te melden. Let op: geef bij aanmelding ook aan wat jouw vraag is voor 2018. 
Ben je verhinderd, vraag dan een collega om te komen. In dat geval kun je de collega vragen om het aanmeldformulier in te 
vullen. Heb je nog vragen, dan horen we dat natuurlijk graag. Mail dan naar info@richtlijnenjeugdhulp.nl.  
 
Nieuw bij het netwerk? 
Voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst praten we je graag om 12:00 uur in een korte bijeenkomst bij. Wil je daaraan 
deelnemen, vermeld dit dan bij je aanmelding!  
 
  
 

 

Meld je nu vast aan door hier te klikken. 

Het precieze programma volgt in november. We kijken uit naar je komst! 
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