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  Voor de 10e keer kwamen de aanjagers 
van het Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en 
jeugdbescherming bijeen. Deze keer in het 
karakteristieke oude schoolgebouw van 
The Colour Kitchen in Utrecht.  
De bijeenkomst stond in het teken 
van vragen stellen én gezamenlijk de 
antwoorden vinden. Terwijl regen en  
hagel langs de ramen zwiepten, wisselden 
binnen zo’n zestig professionals hun tips, 
tools en ervaringen uit.

Vraag maar ‘RAAK’!
(Richtlijnen-Aan de slag- 
ADHD-Kindermishandeling)
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Waar is iedereen mee bezig?
‘Wie van jullie is al meer dan vier keer bij een netwerkbijeenkomst geweest?’ Een handvol aanjagers 
steekt de hand op. Hun ervaring is waardevol in het netwerk, zeker ook voor de flinke groep nieuwe 
mensen die er ook vandaag weer is. Karlijn Stals, programmaleider van de Richtlijnen jeugdhulp en 
jeugdbescherming, inventariseert de laatste ontwikkelingen: ‘Waar zijn jullie allemaal mee bezig?’  
De eerste ervaringen worden gedeeld. Zo heeft Jeugdbescherming west vier richtlijnenbijeenkomsten 
met zorgaanbieders uit de regio georganiseerd. ‘Het was goed om uit te wisselen hoe ver iedereen is 
met de richtlijnen. En er waren 130 mensen die allemaal weer een keer hebben kennisgemaakt met de 
richtlijnen.’ Bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs worden de richtlijnenkaarten in 14 ‘tegeltjes’ geknipt, en 
worden medewerkers uitgedaagd om met één richtlijn aan de slag te gaan. ‘Maar hoe houden we dit 
levendig en zorgen we ervoor dat de richtlijnen ook in de praktijk worden gebruikt?’

Die vraag komt later in de middag nog een aantal keer terug. Eerst geeft Karlijn een korte update 
van de activiteiten van het landelijke programmateam. De richtlijnen Ernstige gedragsproblemen 
en Scheiding worden herzien. Er is gestart met het maken van een nieuwe richtlijn, over seksuele 
ontwikkeling. Het team heeft dit jaar 17 werkbezoeken afgelegd, die altijd veel opleveren voor zowel 
het programmateam als de organisatie die bezocht wordt. Er zijn ideeën voor werkbezoeken waarbij 
organisaties bij elkaar op bezoek gaan. Heb je hiervoor suggesties? Of wil je gastheer of gastvrouw zijn? 
Laat het ons weten!

Dynamische herziening van richtlijnen
Een vraag uit de zaal: ‘ik werk veel met hbo-stagiaires, en die kennen soms de richtlijnen niet. Kan 
dat kloppen?’ ‘Dat klopt natuurlijk niet’, antwoordt Karlijn. ‘Maar het gebeurt wel in de praktijk.’ Het 
landelijke programmateam werkt samen met hogescholen om meer aandacht te krijgen voor de 
richtlijnen in de opleidingen. Tegelijkertijd roept Karlijn iedereen op om ook zelf hierover in gesprek te 
gaan met hogescholen. ‘Vertel dat je verwacht dat hun stagiairs in ieder geval op de hoogte zijn van de 
richtlijnen.’

Een collega vraagt of het landelijke programmateam ook in gesprek is met gemeenten over het 
invoeren van de richtlijnen. Karlijn legt uit dat zij hier zeker mee bezig zijn, maar dat dit onderdeel is 
van het bredere thema van kwaliteit van zorg en hulp. Daarin spelen ook andere kwesties een rol, zoals 
inkoop, welke interventies je inzet, en hoe je meet. Vooral het ministerie van VWS en de gemeenten 
moeten hierin samenwerken. Het programmateam Richtlijnen draagt daaraan bij.

Een laatste belangrijke ontwikkeling is dat het programmateam bezig is met plannen voor een meer 
dynamische herziening van de richtlijnen. We willen richtlijnen niet drie of vijf jaar laten liggen voordat 
we deze herzien, maar tussentijds al snel kunnen inspelen op feedback op de richtlijnen. Dit vergroot 
ook het gevoel van eigenaarschap bij professionals: jouw feedback wordt zo snel mogelijk benut om de 
richtlijn verder te verbeteren. Heb je ideeën voor zo’n dynamische herziening? Deel ze met ons!
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Vind antwoord op je vraag
Bij deze netwerkbijeenkomst staan de vragen van de aanjagers 
centraal. Iedere deelnemer heeft een ‘kerstkaart’ gekregen 
met daarop een vraag van een collega-aanjager. Deelnemers 
beantwoorden gedurende de middag elkaars vragen. 

Alle vragen en antwoorden leveren een schat aan informatie op. 
En natuurlijk stellen we alles wat we samen hebben opgehaald 
aan iedereen ter beschikking. Dat doen we deze keer via de 
digitale weg, namelijk via dit online prikbord. Zoek jouw vraag, 
met een mooi antwoord van een collega, hierin op en laat je 
eveneens door andere vragen en antwoorden inspireren!

Workshop:  
Aan de slag met de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Welke tools kun je nu goed gebruiken in de verschillende fasen van implementatie? Aanjagers 
bespreken met elkaar voor welke uitdagingen ze nu staan, welke tools ze al wel of niet gebruikt hebben 
en aan welke tools behoefte is. Bijvoorbeeld een tool die je kunt gebruiken om met je bestuurder of 
leidinggevende in gesprek te gaan over het belang van richtlijnen en die helpt bij het pleiten voor tijd en 
middelen om aan implementatie te besteden. Of een set tabbladen om zelf mappen te kunnen maken 
over de richtlijnen. 

https://padlet.com/s_hardeman/netwerkjhjb


Fase: voorlichten 
Hoe begin je?  
Hoe introduceer je een richtlijn? 

Tools:
-  Animatie: Richtlijnen in anderhalve 

minuut
- Interactieve powerpoint
- Posters
- Ansichtkaarten
-  Website: ook goed mobiel of per tablet te 

benaderen (maak een sneltoets aan!)
-  De richtlijnen zelf, met per richtlijn: de 

richtlijn, info voor ouders, set praktische 
werkkaarten, onderbouwing

Denk aan activiteiten zoals:
-  Organiseer een ontbijt/lunch/borrel waar 

je collega’s samen brengt en kort kennis 
laat maken met de richtlijnen. De eerste 
kan een kick-off zijn. 

-  Benut de interne communicatiekanalen 
door collega’s regelmatig te informeren.

-  Maak de richtlijnen toegankelijk, 
bijvoorbeeld door een knop op intranet 
of schaf ze aan en zet ze in een centrale 
boekenkast. 

-  Zoek formele én informele steun voor 
het werken met de Richtlijnen jeugdhulp 
en jeugdbescherming. Het is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid! 

Bereid je als aanjager voor op wat 
komen gaat:
-  Aan de slag met de Richtlijnen jeugdhulp 

en jeugdbescherming: bevind je je nog 
in beginstadium, lees deze brochure dan 
alvast door!

- Implementatieplan
- Verdiep je zelf goed in alles wat er al is.
 

Fase: werkwijze tegen het licht
Hoe leer je je collega’s met  
richtlijnen werken? 

Tools:
- Powerpoint per richtlijn
- Werkblad per richtlijn
- Factsheet per richtlijn
-  Vragenkaartje voor cliënten met 

bijbehorende instructie
-  Tips van cliënten over gedeelde 

besluitvorming

Denk aan activiteiten zoals:
-  Schenk in overleggen die er al zijn 

aandacht aan de richtlijnen of pak in 
groepjes een paar richtlijnen bij de 
hand. Ga na of jullie werkwijzen en 
werkprocessen passen in de richtlijnen 
en bedenk wat jullie te doen staat om dit 
beter op elkaar te laten aansluiten. Maak 
een gezamenlijke ‘agenda’. 

-  Maak de aanbevelingen per richtlijn 
concreet voor jullie werkpraktijk. 

-  Inventariseer eventuele 
scholingsbehoeften en agendeer die 
behoeften. 

Fase: implementatie 
Hoe voer je een richtlijn of  
richtlijnen in? 

Tools:
- Implementatieplan
-  Aan de slag met de Richtlijnen jeugdhulp 

en jeugdbescherming
- Richtlijnenmarkt organiseren
- Richtlijnen-dobbelsteen
-  Workshop Vind de weg door het woud 

aan richtlijnen
-  Met je team aan de slag met de Richtlijn 

Samen met ouders en jeugdige beslissen 
over passende hulp

- Info voor ouders
- Jongerenversies
-  Vragenkaartje voor cliënten met 

bijbehorende instructie

Denk aan activiteiten zoals:
-  Kies een manier van invoeren die past bij 

de organisatie, het team en je collega’s. 
-  Overhaast je niet, denk in stappen. Of 

begin met 1 richtlijn in 1 team en bouw 
dat langzaam op. 

-  Organiseer een ludiek evenement, zoals 
een richtlijnenmarkt

- Richt een helpdesk in (een vraagbaak). 

Fase: borgen
Hoe zorg je ervoor dat iedereen  
een richtlijn blijft gebruiken?

Tools:
-  Keuzehulp voor ouders bij beslissingen in 

jeugdhulp en jeugdbescherming
-  Shared Decision Making: checklist 

hulpverleners
-  Feedbackformulier voor inhoudelijke 

feedback op richtlijnen
-  Coming-up: meetinstrument: 

thermometer
- Coming-up: meetinstrument: slinger

Denk aan activiteiten zoals:
-  Vraag feedback aan collega’s over de 

inhoud van de richtlijnen en over hoe het 
gebruik van de richtlijnen bevalt. 

- Stuur reminders uit. 
-  Zie je mogelijkheden om in organisatie-

processen de richtlijnen een plek te 
geven, doe dit dan. 

-  Organiseer een richtlijnen-audit of zorg 
ervoor dat richtlijnen in bestaande audits 
een plek krijgen. 

Alle tools vind je op www.richtlijnenjeugdhulp.nl/tools.  
Daar vind je ook een overzicht van bij welke fase je welke tools kunt inzetten. 
Want sommige tools zijn bij meerdere fasen in te zetten. 

q q q q
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http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/tools
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Workshop: Jouw implementatievraag
In deze workshop staan eigen vragen van deelnemers centraal en krijgen zij van elkaar concrete tips en 
adviezen. In elke workshop diepen we 1 vraagstuk wat meer met elkaar uit. Die 2 vraagstukken vind je 
in dit verslag. 

Hoe koppel je de richtlijnen aan de dagelijkse praktijk van de hulpverlening? 

Een vraag van een gezinspedagoog van Bureau Frontlijn
De richtlijnen zijn geïmplementeerd in de werkprocessen en casuïstiekoverleggen, ieder team werkt 
met een map met de werkkaarten van alle richtlijnen, in de voorbereiding van bijvoorbeeld een 
huisbezoek worden richtlijnen gebruikt. Maar hoe zorg je ervoor dat de richtlijnen ook een plek krijgen 
in het dagelijkse contact met cliënten, wanneer werkers ergens tegenaan lopen bij een intake of een 
huisbezoek? Na goed luisteren en doorvragen, brengen de collega-aanjagers een lange lijst adviezen in, 
met onder andere:

-  Stel een concreet doel en neem dit op in jaarplan en teamplannen.
-  Ga in gesprek met medewerkers: hoe kunnen richtlijnen helpen in jouw werk?
-  Gebruik de nieuwe landelijke tools zoals de thermometer (begin 2018), waarmee je met collega’s 

kunt reflecteren hoe ver jullie zijn met het werken met richtlijnen.
-  Wees trots dat jullie zo staan voor kwaliteit van de hulpverlening, en zie de richtlijnen vooral als 

hulpmiddel daarvoor.
- Maak medewerkers enthousiast en vertrouw erop dat bewustzijn daarna vanzelf komt.
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Hoe krijgen we medewerkers echt aan de slag met de richtlijnen?

Een vraag van een beleidsmedewerker van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. 
In deze organisatie heeft de directie opdracht gegeven om de richtlijnen te implementeren. Er is 
een aanjaaggroep gevormd, er zijn overleggen en bijeenkomsten georganiseerd op alle niveaus, en 
medewerkers zijn goed geïnformeerd. Maar werkers ervaren zelf nog onvoldoende de meerwaarde van 
de richtlijnen voor hun werk. ‘Hoe krijgen we mensen op de werkvloer zelf meer enthousiast?’ In rap 
tempo komen adviezen van de collega’s naar boven. Onder andere:

- Maak per team een kosten-batenanalyse: wat levert het werken met richtlijnen voor jullie op?
-  Maak de richtlijnen onderdeel van intervisie en casuïstiek: bedenk in de voorbereiding van dit soort 

besprekingen welke richtlijn je wilt laten terugkomen.
-  Neem de richtlijnen op in beleidsstukken, zodat er een plan komt dat ook weer terugkomt in 

evaluatie.
-  Betrek de uitvoerende professionals ook bij deze vraag: hoe zou jij betrokken willen zijn bij de 

implementatie van de richtlijnen?
-  Laat de gedragswetenschappers in hun eigen teams de kant-en-klare workshop van het NJi geven 

(tijdsinvestering: 2 uur).

Zoveel adviezen in zo korte tijd, dat is waardevol. Zowel voor de vraagsteller als voor de andere 
deelnemers. Een rode draad is in alle gesprekken ook te vinden. Karlijn Stals: ‘Enerzijds wil je 
het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid bij professionals leggen en houden, zeker ook bij 
zelfsturende teams. Anderzijds wil je er zicht op houden en is vertrouwen nodig om een stap terug te 
kunnen zetten. Het is een continue zoektocht van aanjagers naar de juiste balans.’

Workshops: de inhoud in met de Richtlijn ADHD en  
Richtlijn Kindermishandeling
In de andere twee workshops hebben deelnemers kennis gemaakt met de Richtlijn ADHD en de 
Richtlijn Kindermishandeling. Op het prikbord met vragen vind je de vragen die in deze workshops 
beantwoord zijn. Ook kennis maken met deze richtlijnen? Maak dan gebruik van deze tools. 

Voor de Richtlijn ADHD:
-  Lees de richtlijn hier. Onder de ‘download’ knop rechtsboven in vind je de  

Pdfs van de richtlijn, onderbouwing, info voor ouders en de werkkaarten. 
- Werk met je team het werkblad over deze richtlijn door. 
- Pak de factsheet en de powerpoint erbij. 

Voor de Richtlijn Kindermishandeling:
-  De richtlijn lees je hier. Onder de ‘download’ knop rechtsboven in vind je de  

Pdfs van de richtlijn, onderbouwing, info voor ouders en de werkkaarten. 
- Ken je het werkblad over deze richtlijn al?  
- Gebruik de factsheet en de powerpoint. 

Tot de volgende keer!
Adviezen zijn uitgewisseld, de kaarten met vragen én antwoorden zijn opgehangen,  
en met nieuwe inspiratie gaat iedereen weer terug naar zijn eigen werkomgeving. 

• Bekijk de plenaire presentatie hier. 
• Het prikbord met alle vragen en antwoorden is hier te vinden. 
• Alle tools vind je op www.richtlijnenjeugdhulp.nl/tools

Dank voor jullie actieve bijdragen, tot de volgende netwerkbijeenkomst  
op donderdag 19 april 2018!

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/adhd/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2016/04/Richtlijn-ADHD_Werkblad.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/tools/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/kindermishandeling/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2015/05/Werkblad-Richtlijn-Kindermishandeling.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/tools/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2018/02/Presentatie14dec2017.pdf
https://padlet.com/s_hardeman/netwerkjhjb
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/tools/

