
 
 

 

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming    

 

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zijn een initiatief van:          

De plek van cliëntperspectief 

Samen met, voor en door cliënten 

Datum:    Donderdag 19 april 2018 
Tijd, locatie en plaats:  13.30-17.00 uur, De Witte Vosch – Utrecht 
Nieuw bij het netwerk? Kom dan al om 12.15 uur, dan praten we je bij.  
 
Samen met, voor en door cliënten. Is dat niet waar iedere professional naar streeft die met hart en ziel de best passende hulp 

wil verlenen? Het levert je een stuk waardering op voor hoe je je vak oefent, het levert je goede gesprekken op, je komt achter 

dingen die je anders niet van elkaar zou weten en je vergroot de kans op een succesvol traject. Dat dit niet altijd even 

gemakkelijk is weten we ook. Tijdens deze netwerkbijeenkomst wisselen we daarom samen met, voor en door cliënten 

ervaringen, tips, trucs en ideeën uit.   

Wat kun je verwachten?  
In een plenair deel praat Karlijn Stals je bij over alle ontwikkelingen en geeft zij samen met een vertegenwoordiging van de 
Cliëntentafel van het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming inspirerend aandacht aan het thema van vandaag. 
Daarna volgen twee workshoprondes met tussendoor een uitgebreide pauze waarin je met elkaar en natuurlijk met het 
programmateam kunt bijpraten. In de rondes heb je de keuze uit de volgende workshops:  
 

• Dilemma’s rondom gedeelde besluitvorming - Samen met cliënten beslissingen nemen is iets wat we in alle richtlijnen 
actief uitdragen. In de praktijk is dit soms lastiger dan gedacht. In deze workshop brengen we je op de hoogte van wat 
gedeelde besluitvorming is, welke tools er zijn om gedeelde besluitvorming te stimuleren en je gaat zelf actief aan de 
slag. Na deze workshop ben je in staat om gedeelde besluitvorming in jouw eigen praktijk een nieuwe impuls te geven. 

• Inspiratie Estafette - Hoe betrek je ouders, kinderen en jongeren bij de implementatie van de richtlijnen in jouw 
organisatie? Hoe ga je het gesprek aan? En welke tools kun je hierbij gebruiken? In estafette-vorm en dus in rap tempo 
kun je je laten inspireren én je input geven. Klein tipje van de sluier: we presenteren de eerste versie van de 
jongerentool, in samenwerking met Stichting Alexander. En een sneak preview van de fictieve filmpjes die we hebben 
gemaakt. Met daarin uiteraard aandacht voor gedeelde besluitvorming. Heb je zelf een inspirerend voorbeeld? Dat 
vinden we superleuk: laat het ons weten en pak je plek in de estafette! 

• Cliëntgericht werken: dat doen we toch al? - In gesprek met (jeugd)hulpverleners hoor je vaak dat zij al cliëntgericht 
werken. Tegelijkertijd ervaren kinderen, jongeren en ouders dit niet altijd zo. Is het een verschil in interpretatie of heeft 
het meer om het lijf? Wanneer voelt een kind, jongere of ouder zich gehoord, wat motiveert hen en wat hebben zij 
nodig? Onder leiding van ervaringsdeskundige adviesvangers maak je kennis met de sleutels tot cliëntgericht werken. 
En ga je onderzoeken: wat kunnen deze voor jouw organisatie/handelen betekenen en hoe past dit in het werken met 
richtlijnen? 

 
Kom samen! 
We zouden het leuk vinden als je een cliënt of vertegenwoordiging vanuit je cliëntenraad mee vraagt. Op deze manier kun je 
tijdens de bijeenkomst samen reflecteren op wat binnen jouw organisatie nodig is.  
 
Accreditatie 
Deelname aan de netwerkbijeenkomsten is geaccrediteerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (3,5 registerpunten). Een 
certificaat is per bijeenkomst af te halen aan de balie, aan het einde van de bijeenkomst. 
 
Aanmelden 
Wij zijn trots op dit programma, dat we helemaal hebben kunnen invullen met dank aan en met input van ervaringsdeskundigen: 
kinderen, jongeren en ouders. Daar wil je toch bij zijn? Klik hier om je aan te melden. Ben je verhinderd, vraag dan een collega 
om te komen. In dat geval kun je hem/haar vragen om het aanmeldformulier in te vullen. Heb je nog vragen, dan horen we dat 
natuurlijk graag. Mail ze naar info@richtlijnenjeugdhulp.nl.  
 
 

Meld je aan: klik hier. Tot volgende week!  

 

https://www.dewittevosch.nl/contact/
https://fd8.formdesk.com/nji/AanmeldformulierNetwerkbijeenkomstRL19-04-2018
mailto:info@richtlijnenjeugdhulp.nl
https://fd8.formdesk.com/nji/AanmeldformulierNetwerkbijeenkomstRL19-04-2018

