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Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming 
 

Op initiatief van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van 
pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk 
(BPSW) ontwikkelt het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming richtlijnen voor 
jeugdprofessionals en ondersteunt het de invoering ervan. 
 
In de periode van 2011 tot aan 2016 zijn er in het Programma Richtlijnen jeugdhulp en 
jeugdbescherming veertien richtlijnen ontwikkeld. Daarnaast is ook de landelijke invoering van de 
richtlijnen gestart. Ook in de tweede fase, van 2017 tot en met 2019, is er in het Programma 
Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming nog veel te doen! Zo weten nog lang niet alle cliënten en 
professionals wat richtlijnen zijn en zal er binnen het programma veel aandacht zijn voor het 
vergroten van bekendheid en invoering van richtlijnen. Verder past het programma bestaande 
richtlijnen aan en ontwikkelen we na een goede verkenning richtlijnen over nieuwe onderwerpen.   
 
Het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming bestaat uit de Stuurgroep, de 
Richtlijnadviescommissie jeugdhulp en jeugdbescherming, de Cliëntentafel en het Programmateam. 
Daarnaast hebben verschillende partijen zich ook aan het programma verbonden.  
 
 
 

 
 

Stroomschema Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming 
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Stuurgroep 
 

Vertegenwoordigers van de drie beroepsverenigingen vormen samen de Stuurgroep, zij nemen de 
beslissingen omtrent het programma. De Stuurgroep wordt (inhoudelijk) geadviseerd door de 
Richtlijnadviescommissie en de Cliëntentafel.  
 
De Stuurgroep kende in 2017 de volgende leden: 

- H.J. (Hester) de Boer, voorzitter (namens de BPSW) 

- Prof. dr. J.E.H. (Hans) van Luit   (namens de NVO)  

- Drs. R.K. (Roland) Koning   (namens het NIP) 
 
De Stuurgroep kwam bij elkaar op: 16 februari, 20 april, 5 juli, 12 oktober en 7 december. 

Richtlijnadviescommissie jeugdhulp en jeugdbescherming (RAC-j) 
 

De Richtlijnadviescommissie jeugdhulp en jeugdbescherming is het inhoudelijk adviesorgaan van het 
programma, de RAC-j adviseert de Stuurgroep. De leden hebben een bijzondere expertise op het 
terrein van richtlijnontwikkeling en implementatie en de diverse facetten van de praktijk van de 
jeugdhulp en jeugdbescherming. Zij hebben zitting zonder last of ruggespraak van organisaties 
waarvan ze mogelijk deel uitmaken.  
 
De RAC-J kende in 2017 de volgende leden: 

- Drs. W.J.A.M. (Wim) Spierings, voorzitter (bestuurder jeugdhulp)  

- Drs. H. (Haske) van Veenendaal   (expert gedeelde besluitvorming)  

- Dr. J. (Janneke) Metselaar   (lector Zorg voor jeugd) 

- Drs. S. (Saskia) Blom    (bestuurder CJG, NVO, orthopedagoog- 
      generalist) 

- Drs. M.A.H.M. (Marc) Dinkgreve  (kennisambassadeur jeugdbescherming) 

- Dr. S.A.M. (Saskia) Wijsbroek   (lector Jeugd, universitair docent) 
 
De Richtlijnadviescommissie kwam in 2017 vijf keer bij elkaar: op 10 februari, 7 april, 9 juni, 22 
september en 24 november. 

Cliëntentafel 
 

Het meenemen van het cliëntenperspectief is onontbeerlijk bij de (door)ontwikkeling, invoering en 
evaluatie van richtlijnen. Ervaringskennis behoort immers tot één van de drie kennisbronnen van 
evidence based richtlijnen. Daarom is de Cliëntentafel voor het programma zo belangrijk. De 
Cliëntentafel adviseert vanuit hun eigen kennis en ervaring met jeugdhulp en jeugdbescherming de 
Stuurgroep. De Cliëntentafel bestaat uit jongeren en ouders.  
 
De samenstelling van de Cliëntentafel Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming is in 2017 als volgt: 

- S. Apon 

- M. Brouwer 

- P. Gelissen 

- A. de Jong 

- M. van den Nieuwenhuijzen 
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- S. Rachmani 

- D. Reusien 

- A. Ruijter 

- F. Schelling 

- N. Sieffers 

- F. (Flip) Dronkers (voorzitter) 
 
De Cliëntentafel is in 2017 vier keer een dagdeel samengekomen op 9 februari, 8 juni, 29 september 
en 23 november. 

Programmateam 
 

De dagelijkse uitvoering van het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming berust bij 
het Nederlands Jeugdinstituut. Het programmateam legt verantwoording af aan de Stuurgroep. De 
volgende personen zijn daarbij in 2017 betrokken: 
 

Programmaleiding Karlijn Stals 

Deelproject Organisatie Lisa Kerkhof 

Deelproject (door)Ontwikkeling  
 

Anneke van As 
Marianne Berger 
Jolanda Spoelstra 

Deelproject Invoer 
 

Stefanie Abrahamse 
Sanne Berens 
Nienke Foolen  
Marieke van Kampen 
Lisa Kerkhof 
Marjolein Lantinga 
Jolanda Spoelstra 

Deelproject Evaluatie 
 

Stefanie Abrahamse 
Anneke van As 
Sanne Berens 

Deelproject Kwaliteitsstandaarden 
 

Lisa Kerkhof 
Jolanda Spoelstra 

Communicatie Suzanne Hardeman 

 
In 2017 was verder als extern adviseur betrokken bij het programma: Drs. F. (Flip) Dronkers.  
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In 2017 werkten de volgende organsiaties mee aan het ontwikkelen van producten voor het 
programma: 
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De richtlijnen 

 

 
Jaartal autorisatie 
Projectleider 
Voorzitter werkgroep 

 
2016 

Dr. G. (Geurt) van de Glind, 
opgevolgd door Dr. H. Sinnema 
(Trimbos) 
Prof. dr. F. (Frits) Boer 
 

 
2014 

Drs. R.T. (René) van Vianen, 
opgevolgd door drs. I. (Inge) 
Anthonijsz (NJi) 
Prof. dr. T. (Tjalling) Zandberg 

 
2013 

Drs. M.I. (Marjan) de Lange (NJi) 
Prof. dr. N.W. (Wim) Slot 
 

 
2015 

Dr. A. (Annelies) Broerse (TNO) 
Dr. I.J. (Ingrid) ten Berge 

 
2014 

Drs. J.A.C. (Jolanda) Meeuwissen 
(Trimbos) 
Prof. dr. C.M.H. (Clemens) 
Hosman 

 
2015 

Drs. G. (Geurt) van de Glind, 
opgevolgd door Dr. B. van 
Wijngaarden (Trimbos) 
Prof. dr. T.A.H. (Theo) Doreleijers 
 

 
2015 

Drs. M. (Mariska) van der Steege 
(NJi) 
Dr. M. (Majone) Steketee 
 

 
2015 

Drs. M.I. (Marjan) de Lange (NJi) 
Prof. dr. N.W. (Wim) Slot 

 
2014 

Dr. M.S. (Marianne) de Wolff 
(TNO) 
Prof. dr. H.J.A. (Hedwig) van 
Bakel 
 

 
2015 

Drs. M.I. (Marjan) de Lange (NJi) 
Prof. dr. N.W. (Wim) Slot 

 
2015 

C. (Cora) Bartelink (NJi), Msc 
Dr. H. (Huub) Pijnenburg 

 
2015 

Drs. I. (Inge) Anthonijsz (NJi) / Dr. 
A.P. (Ed) Spruijt (UU) 
Dr. I.E. (Inge) van der Valk 

 
2014 

Drs. J.A.C. (Jolanda) Meeuwissen 
(Trimbos) 
Drs. Y.A.J. (Yvonne) Stikkelbroek 
 

 
2014 

Drs. R.T. (René) van Vianen (NJi). 
opgevolgd door drs. I. (Inge) 
Anthonijsz (NJi) 
Prof. dr. T. (Tjalling) Zandberg 

 
 

In ontwikkeling 
Rutgers en TNO 
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Ambities van het programma 
 

Op basis van het projectplan Toekomstig beheer Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming heeft het 
programmateam twaalf ambities1 geformuleerd. Deze ambities bestrijken de totale beoogde 
projectperiode van mei 2016 tot 31 december 2019. Het programma is verdeeld in vijf deelprojecten; 
organisatie, ontwikkeling, invoering, evaluatie en ontwikkeltraject kwaliteitsstandaarden. De 
twaalf ambities sluiten daarop aan. Naast die twaalf ambities formuleerde het programmateam ook 
ambities voor de manier waarop wij onze activiteiten uitvoeren. Het programmateam streeft na dat 
we:  
 

- samen werken en samen ontwikkelen met de beroepsgroep; 

- samenwerken en samen ontwikkelen met cliënten; 

- inspiratie, energie en creativiteit verbinden aan het werken met richtlijnen; 

- richtlijnen plaatsen in brede context van professionalisering en transformatie van het 
jeugddomein; 

- realistische doelen stellen in dynamische tijd in het jeugddomein; 

- zichtbaar zijn: proces en resultaten communiceren. 

Twaalf ambities op een rij (2016-2019) 
1. Een methodische ontwikkeling, invoering en evaluatie van richtlijnen is geborgd in 

goedlopende werkwijzen. 
2. Structurele borging van beheer, onderhoud en financiering van 

richtlijnen/kwaliteitsstandaarden na 2019 is belegd. 
3. Betrokkenheid bij en gebruik van Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming is verbreed (van 

‘oude jeugdzorg’ naar ‘brede jeugdhulp’).  
4. Er zijn twee nieuwe richtlijnen ontwikkeld voor de jeugdhulp en jeugdbescherming. 
5. De huidige richtlijnen zijn herzien en updates zijn uitgevoerd middels klein en groot 

onderhoud. 
6. De richtlijnen zijn bekend en worden gebruikt binnen de brede jeugdhulp en 

jeugdbescherming (jeugd- en opvoedhulp, j-ggz, j-lvb, wijkteams) en verbonden met 
onderwijs, jgz, huisartsen, et cetera.   

7. Het werken met richtlijnen heeft een structurele plek binnen HBO- en WO opleidingen en bij 
na- en bijscholing. 

8. Er is zicht op het gebruik van de richtlijnen in de jeugdhulp en jeugdbescherming, met als 
doel een lerende kwaliteitscyclus tot stand te brengen. 

9. Commentaar, nieuwe kennis en inzichten op inhoud van de richtlijnen wordt  
structureel bijgehouden en gewogen. 

10. Er zijn heldere communicatieboodschappen richting verschillende doelgroepen, gekoppeld 
aan de ambities van het programma. 

11. Cliënten, aanbieders en financiers van jeugdhulp werken gezamenlijk aan 
kwaliteitsstandaarden. 

12. Bij ontwikkeling, herziening, invoering en evaluatie worden de criteria van het 
Kwaliteitsregister in acht genomen, zodat producten in aanmerking komen voor opname in 
het Kwaliteitsregister van het Kwaliteitsinstituut. 

                                                           
1 De oorspronkelijke tien ambities zijn in december 2016 aangescherpt en aangevuld met twee ambities op het 
toegevoegde deelproject kwaliteitsstandaarden. 
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De ambities worden per deelproject nader toegelicht met de de behaalde resultaten voor 2017. 

- Organisatie: ambitie 1, 2 en 3 

- Ontwikkeling: ambitie 4 en 5 

- Invoering: ambitie 6 en 7 

- Evaluatie: ambitie 8 en 9 

- Communicatieplan: ambitie 10 
- Ontwikkeltraject Kwaliteitsstandaarden: ambitie 11 en 12 
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Organisatie 

 

1. Een methodische ontwikkeling, invoering en evaluatie van richtlijnen is geborgd in 
goedlopende werkwijzen 

 

Vanaf het moment dat een richtlijn wordt opgeleverd moet het auteursrecht worden bewaakt, en 
gezorgd worden voor handzame producten voor de praktijk. Gebruikersgemak en een aantrekkelijke 
vormgeving (digitaal en op papier) zijn daarbij van belang. Ook roepen richtlijnen vragen op. Zo 
mogelijk kunnen vragen direct worden beantwoord, of anders doorgezet naar de juiste personen of 
instanties. Vragen dienen daarnaast systematisch geïnventariseerd te worden en toegevoegd aan 
andere wijzen waarop feedback over de richtlijnen verkregen wordt. 
 
In 2017: 

• heeft het beheer- en onderhoudsprogramma zorg gedragen voor auteursrecht, handzame 
producten voor professionals en een gebruiksvriendelijke en toegankelijke website. Achter 
de schermen is men bezig geweest om de website beter aan te laten sluiten bij verschillende 
groepen die de website bedient. In onderstaande figuur is de groei van het aantal bezoekers 
te zien. In 2017 bezochten 186.528 gebruikers de website, ten opzichte van 133.891 in 2016. 
70% van de gebruikers in 2017 komt op de site terecht via zoekmachines (zoals Google). 21% 
van de gebruikers vindt direct zijn weg naar de site, dus tikt bijvoorbeeld direct de URL in. 
66% van de gebruikers raadpleegt de site via de desktop, 26% via smartphone en 8% via 
tablet. De homepage wordt het meeste geraadpleegd (74.696 gebruikers), gevolgd door de 
Tools-pagina (20.589). De meest geraadpleegde richtlijn is in 2017 de Richtlijn Scheiding 
(12.435), op de voet gevolgd door de Richtlijn Problematische gehechtheid (12.174).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39% groei in 2017 t.o.v. 2016             12% groei in 2017 t.o.v. 2016                            19% groei in 2017 t.o.v. 2016 

 
Overzicht van de groei op de drie media-kanalen 

 

• is de cliëntentafel op sterkte gebracht, zodat verschillende expertises zijn vertegenwoordigd. 
De Richtlijnadviescommissie is nog niet op volle sterkte, hieraan zal in 2018 verder aandacht 
besteed worden.  

• kunnen professionals, ouders, gemeenten, organisaties e.d. voor vragen over richtlijnen 
terecht bij het programmateam en de bijbehorende helpdesk, te bereiken via 
info@richtlijnenjeugdhulp.nl.  

0

100000

200000

2014201520162017

Bezoekers 
website

Bezoekers website

0

1000

2000

3000

4000

2014 2015 2016 2017

Volgers Twitter

Volgers Twitter

0

1000

2000

3000

2015 2016 2017

Abonnees 
nieuwsbrief

Abonnees nieuwsbrief



 
 
 

 

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming 

 

12 

2. Structurele borging van beheer, onderhoud en financiering van 
richtlijnen/kwaliteitsstandaarden na 2019 is onderwerp van gesprek 

 

De begroting voor het programma is gemaakt voor vier jaar. VWS heeft waardering uitgesproken 
voor het projectplan, maar ook aangegeven dat financiering niet voor vier jaar afgegeven wordt. In 
eerste instantie werd financiering afgegeven voor één jaar. Inmiddels is financiering tot eind 2019 
toegezegd, waarmee is voorzien in beheer, onderhoud en financiering gedurende de huidige 
programmaperiode. Na die tijd blijft deze vraag echter van belang. In contacten met VWS, 
gemeentelijke partijen en het werkveld zal aandacht besteed worden aan de structurele borging van 
‘het gezamenlijk werken aan kwaliteit’ na 2019. 
 
In 2017: 

• is door VWS financiering voor het programma toegezegd tot eind 2019.  

• is het Ontwikkeltraject Kwaliteitstandaarden toegevoegd, ook is hier extra subsidie voor 
verleend.  

• is voorgaand programma periode 2011-2015 naar volle tevredenheid van betrokkenen 
afgerond. 

 

3. Betrokkenheid bij en gebruik van Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming is 
verbreed van ‘oude jeugdzorg’ naar ‘brede jeugdhulp’ 

 

De nieuwe samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp en jeugdbescherming op lokaal niveau en 
alle partijen die daarbij betrokken zijn, maken het noodzakelijk om de bestaande professionele en 
branchestandaarden die er voor de verschillende professionals zijn, beter met elkaar te verbinden. 
Zonder daarbij de soms noodzakelijke specificiteit uit het oog te verliezen. Door die veelheid 
verliezen richtlijnen straks mogelijk bij professionals en cliënten draagvlak. Het risico bestaat dat 
daarmee ook het gebruik van richtlijnen afneemt.  
 
In 2017: 

• is via expertmeetings een open dialoog met alle richtlijnenprogramma’s in jeugd- en 
zorgdomein, kennisinstituten en beroepsverenigingen ontstaan. In dit contact is besproken 
hoe aansluiting en verbinding tussen programma’s beter kan.  

• is er een actieve informatie-uitwisseling tussen de branche- en beroepsorganisaties die 
betrokken zijn bij jeugdhulp en jeugdbescherming en het programma.  

• zijn de richtlijnen meerdere malen onder de aandacht gebracht bij professionals uit de 
diverse werkvelden door aanwezigheid op verscheidene conferenties (voor een overzicht zie 
hoofdstuk presentaties). 
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(Door-) ontwikkeling 

 

4. Er zijn twee nieuwe richtlijnen ontwikkeld voor de jeugdhulp en jeugdbescherming 
 

Op basis van ontwikkelingen in het werkveld en in de samenleving dienen zich onderwerpen aan die 
aanleiding vormen voor het ontwikkelen van een nieuwe richtlijn. In 2016 gaven professionals in een 
enquête aan welke onderwerpen volgens hen prioriteit hebben, spraken deelnemers aan de 
netwerkbijeenkomsten hun voorkeur uit en werden wetenschappers en cliënten geraadpleegd. Op 
basis van alle raadplegingen zijn twee onderwerpen geselecteerd, namelijk (in volgorde van 
prioriteit): 1. Seksualiteit en bevorderen seksueel gezond gedrag en 2. Angst en/of trauma.  
In 2017: 

• zijn er twee deskresearch en twee knelpuntenanalyses uitgevoerd, één naar het onderwerp 
seksualiteit en één naar het onderwerp angst en trauma.  

• is het advies uitgebracht om eerst te starten met de ontwikkeling van een richtlijn over 
seksuele ontwikkeling en daarna een richtlijn over trauma.  

• is het offertetraject voor Seksuele ontwikkeling afgerond, is het ontwikkeltraject gestart en is 
er nauw contact met de ontwikkelaars TNO en Rutgers.  

• is het offertetraject voor een richtlijn over Trauma gestart.  

• is er een heldere fasering van richtlijnontwikkeling op papier gezet, ten behoeve van een 
duidelijke planning voor zowel ontwikkelaars als programmateam. 

 

5. De huidige richtlijnen zijn herzien en updates zijn uitgevoerd middels klein en groot 
onderhoud 

 

Richtlijnen vragen voortdurend om onderhoud en eventuele herzieningen. Zeker als gevolg van de 

transitie van het jeugddomein met een bijbehorend breder beroepenveld en de inzet van integrale 

interventies. Bij de oplevering van elke richtlijn wordt al een overzicht van kennis- en 

ontwikkellacunes weergegeven. Ook wordt via een monitor nagegaan wat actuele vragen en reacties 

zijn. Voor eventuele aanpassingen wordt onderscheid gemaakt tussen aanpassingen op 

bureauniveau (klein) en aanpassingen in overleg met de richtlijnwerkgroep (ingrijpend). Na 

ingrijpende aanpassingen is autorisatie van de richtlijn nodig. Een revisie herziening van een richtlijn 

gebeurt na een aantal jaar, waarbij een richtlijnontwikkelaar met werkgroep de richtlijn herziet aan 

de hand van de laatste stand van kennis.  

In 2017: 

• zijn alle bestaande richtlijnen aangepast in een grote aanpassingsronde (die gestart is in 
2016).  

• is de revisie van de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen gestart.  

• is het offertetraject van de herziening van de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen 

gestart.  

• wordt voor het systeem van revisie gewerkt aan een model voor Dynamische Revisie.  

• is de ontwikkeling van een tool/middel, gericht op gedeelde besluitvorming, voor jongeren 

(13 t/m 23 jaar) gestart.  
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Invoering 

 

6. De richtlijnen zijn bekend en worden gebruikt binnen de brede jeugdhulp en 
jeugdbescherming (jeugd- en opvoedhulp, j-GGZ, j-LVB, wijkteams) en verbonden 
met onderwijs, JGZ, huisartsen etc..  

 

De afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet in de invoering van de richtlijnen binnen 

organisaties voor jeugdhulp en jeugdbescherming en wijkteams. Een deel van deze organisaties is de 

invoering aan het verbreden en verdiepen. Maar daarnaast is het werkveld volop in beweging. En zijn 

er steeds nieuwe organisaties, netwerken en professionals actief. Deze ‘nieuwe spelers’ vragen om 

het doorzetten van communicatie activiteiten, zoals voorlichting, promotie, instructie en 

vraagbeantwoording (verspreiding en adoptie). Het verschil tussen organisaties verlangt een flexibele 

instelling van het landelijke programma waarbij getracht wordt om zo goed mogelijk aan te sluiten bij 

de verschillende wensen van de verschillende organisaties.  

In 2017: 

• is de praktijktoets van de herziene Richtlijn Ernstige gedragsproblemen voorbereid.   

• zijn er zo’n 18 werkbezoeken uitgevoerd aan organisaties in het veld. Bedoeld om zicht te 
krijgen op hoe het gaat, gebruik van richtlijnen en advies op maat. Door deze werkbezoeken 
is er meer zicht op het gebruik van de richtlijnen in de praktijk en wat het veld hierbij nodig 
heeft.   

• is het netwerk uitgebreid met nieuwe organisaties en nieuw geworven aanjagers, onder 
andere vanuit Veilig Thuis, wijkteams, jeugd- en opvoedhulp, LVB-sector en gecertificeerde 
instellingen.  

• zijn een aantal tools ontwikkeld voor het werkveld: 
o Scholing over Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp 
o Factsheets per richtlijn 
o Algemene implementatie factsheets 

 

 
Overzicht van de drie netwerkbijeenkomsten in 2017 

•Ervaringen delen uit het leernetwerk 
Samen beslissen over passende hulp

•Workshops over Richtlijnen Ernstige 
gedragsproblemen en Scheidingen en 
problemen van jeugdigen

•Workshops Basis-Implementatie en 
Verdiepende implementatie

•Informatiemarkt

13 april

Gluren bij de buren

•Aftrap over monitoring door Erik-Jan 
de Wilde

•Lagerhuis-debat

•Speurtocht naar resultaten

•Verdiepingssessies  over merkbaar en 
meetbaar maken van het werken met 
de richtlijnen op cliënt-, professional-, 
organisatie- en landelijk niveau 

17 september

Speuren naar 
resulaten

•Kerstlunch

•Workshops Aan de slag met de 
richtlijnen en Jouw implementatie-
vraag

•Workshops over de Richtlijnen ADHD 
en Kindermishandeling

•Vragenslinger

14 december

Vraag maar 'RAAK'!
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7. Het werken met richtlijnen heeft een structurele plek binnen HBO- en WO 
opleidingen en na- en bijscholing 

 

Initiële HBO- en WO-opleidingen scholen de professionals van de toekomst. Daarom is het van 

belang dat deze toekomstig professionals al tijdens de studietijd kennismaken met relevante thema’s 

vanuit het werkveld, zoals het werken met richtlijnen. De afgelopen jaren zijn er gastcolleges 

verzorgd en is tijdens bijeenkomsten van het HBO kennisnetwerk van het Nederlands Jeugdinstituut 

aandacht besteed aan de richtlijnen. Het werken met richtlijnen heeft een plek gekregen in het 

(toekomstig) hbo- uitstroomprofiel en het competentieprofiel voor jeugdprofessionals. We merken 

dat er mondjesmaat meer aandacht wordt besteed aan richtlijnen binnen het onderwijs, maar dat dit 

erg afhankelijk is van de voorkeuren van de verschillende opleidingen en docenten. Een echt 

structurele plek voor richtlijnen is er nog niet, maar moet er wel komen. Bij organisaties en 

instellingen voor na- en bijscholing groeit het besef dat het werken met richtlijnen onderdeel zou 

moeten zijn van bestaande deskundigheidsbevordering over specifieke inhoudelijke thema’s.  

 
In 2017: 

• is er een leernetwerk rondom HBO opleidingen opgericht en is dit leernetwerk twee keer bij 
elkaar gekomen.  

• Is er samen met een aantal hogescholen gestart met de ontwikkeling van verdiepende, 
didactische werkvormen.  

• kunnen docenten al het materiaal dat is ontwikkeld vinden op een aparte webpagina; 

• is er een start gemaakt met de ontwikkeling van filmpjes, met als doel het in beeld brengen 
van hoe je richtlijnen kunt gebruiken in je werk.  

• is de bekendheid van richtlijnen door middel van voorlichting bij studenten vergroot.  

• is de eerste meet-up voor na- en bijscholers geweest en zijn er twee ervaringsverhalen van 
na- en bijscholers gepubliceerd op de site. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aangesloten hogescholen Leernetwerk HBO Richtlijnen 
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Evaluatie 

8. Er is zicht op het gebruik van de richtlijnen in de jeugdhulp en jeugdbescherming met 
als doel meet- en verbetercyclus op gang te brengen 

 

Na publicatie en invoering blijven we het gebruik van de richtlijnen volgen. Dit biedt ons naast 

informatie over het bereik van de richtlijnen, informatie over het effect dat gevolgde 

invoerstrategieën sorteren en hoe we deze kunnen bijstellen en verbeteren. Daarbij moet niet alleen 

reactief maar ook proactief de interactie met het veld worden opgezocht. Hierbij wordt gezocht naar 

een manier voor zowel continue als periodieke monitoring. Daarnaast geldt dat organisaties die met 

richtlijnen werken zelf ook structureel zicht moeten kunnen hebben op het gebruik van richtlijnen in 

het algemeen en specifieke richtlijnen binnen hun teams en organisatie. Bij producten en 

meetinstrumenten die we ontwikkelen houden we rekening met de kwaliteitscriteria van het 

Kwaliteitsinstituut. 

 
In 2017: 

• is er door middel van bestaande activiteiten (netwerkbijeenkomsten, workshops, vragen in 
de mailbox, werkbezoeken etc.) informatie ophaald over het gebruik van richltijnen.  

• is het veld (onder andere tijdens de netwerkbijeenkomst van 17 september) gestimuleerd en 
motiveerd om gegevens over het gebruik van richtlijnen te gebruiken ten behoeve van het 
kwaliteitscyclus. 

• is een monitorplan geschreven.  

• is een offerteaanvraag uitgezet voor het ontwikkelen van een monitorsysteem en interactief 
platform.  

• zijn er twee tools in concept geschikt en bruikbaar gemaakt als meetinstrumenten voor 
aanjagers en professionals.  

• zijn er infografics gemaakt over het bereik van het programma (voor infografics zie bijlage 3). 
 
 

 
 

Wat levert het werken met de richlijnen op? 
(volgens deelnemers netwerkbijeenkomst ‘Speuren naar resultaten’, 17 september 2017) 
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9. Commentaar en nieuwe kennis en inzichten op inhoud van de richtlijnen wordt 
structureel bijgehouden en gewogen 

 

Na het publiceren en invoeren van een richtlijn worden de commentaren uit het veld en nieuw 
wetenschappelijk bewijs over het betreffende onderwerp opgehaald en verzameld. Dit geeft 
informatie over de mogelijke aanpassingen van de inhoud van de richtlijn. Duidelijk moet zijn 
wanneer aanpassingen direct kunnen worden doorgevoerd en wanneer een eventuele werkgroep of 
de Stuurgroep hiervoor akkoord moet geven. 
 
In 2017: 

• is zicht op de behoeften van jongeren en professionals m.b.t. jongerenversies van de 
richtlijnen ten behoeve van ontwikkeling (middels evaluatie en advies).  

• is van alle richtlijnen inhoudelijk commentaar opgehaald bij gebruikers en deskundigen (ten 
behoeve van herziening en invoering) en geanalyseerd.  

• zijn de vragen via de website, mail en lopende contacten verzameld, geordend en gewogen 
(ten behoeve van ontwikkeling en herziening).  

• is er een gestructureerde manier van het verzamelen, ordenen, wegen en archiveren van 
vragen en feedback ontwikkeld. 
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Communicatieplan 
 

10. Er zijn heldere communcatieboodschappen richting verschillende doelgroepen, 
gekoppeld aan de ambities van  het programma 

 

Werken aan de bekendheid van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming is voor alle 

doelgroepen en stakeholders in 2017 nog steeds van belang. Daarom blijven we informeren, 

betrekken en enthousiasmeren. Per doelgroep of stakeholder zijn er andere boodschappen nodig. In 

2017 zijn verschillende uitingen en vormen boodschappen naar de verschillende doelgroepen en 

stakeholders gestuurd en zijn daarbij tevens hun behoeften en wensen opgehaald. Onder elk doel in 

dit jaarverslag staan daarvan eigenlijk al de resultaten. In grote lijnen lichten we vanuit communicatie 

behaalde resultaten hieronder nog even toe.  

In 2017:  

• hebben we informatie over de Richtlijnen verspreid via onze kanalen: website, Twitter, 
nieuwsbrief en per mail (vraagbeantwoording) (doel 1). De vragen die bij het 
programmateam via verschillende wegen binnen komen zijn geanalyseerd en de vragen die 
vaak voorkomen zijn opgenomen op de website onder Veelgestelde vragen.  

• hebben we geïnvesteerd in de relaties die we al hebben. Door onder andere een digitale 
nieuwjaarswens (waaraan ook een actie verbonden was voor werving aanjagers voor het 
netwerk) en een digitale en eveneens papieren kerstwens. We hebben daarnaast een 
mailinglist gemaakt waarop relevante branche- en beroepsinstellingen (jeugddomein breed) 
staan. Hen voorzien we regelmatig van nieuwtjes, met het verzoek om dat nieuws onder hun 
achterban te verspreiden. Bijvoorbeeld over de aanpassingen in de richtlijnen en over de 
Richtlijn Seksuele ontwikkeling die nu in de maak is. In het najaar van 2017 hebben we ook 
meegedacht over de in totaal zeven mails over professionele standaarden en beroepscode 
die iedere geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional per 1 januari 2018 ontvangt via het 
SKJ. Eén mail gaat helemaal over de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. En links in 
andere mails naar de richtlijnen zijn eveneens aangebracht.   

• verzorgden we goede en creatieve verslaglegging voor deelnemers (en in geval van het 
netwerk ook niet-deelnemers) aan de diverse bijeenkomsten die we vanuit het 
programmateam organiseren.  

• hebben we verhalen uit de praktijk pro-actiever voor het 
voetlicht gebracht. Dit heeft geresulteerd in een aantal artikelen 
in tijdschriften, blogs op Kennisnet Jeugd en vijf nieuwe 
ervaringsverhalen op www.richtlijnenjeugdhulp.nl. Voor een 
voorbeeld van een ervaringsverhaal zie bijlage 1. 

• hebben we nieuwe tools gemaakt. Zoals hiervoor al genoemd:  
o Factsheet Aan de slag met de Richtlijnen jeugdhulp en 

jeugdbescherming 
o Diverse factsheets over specifieke richtlijnen  
o Draaiboek voor een richtlijnenmarkt 
o Met je team aan de slag met de Richtlijn Samen met 

ouders en jeugdige beslissen over passende hulp  
 

Omslag verslag Netwerkbijeenkomst 14-12-2018 

http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/
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Ontwikkeltraject kwaliteitsstandaarden 
 

11. Cliënten, aanbieders en financiers van jeugdhulp werken gezamenlijk aan 
kwaliteitsstandaarden 

 

Doel van dit deelproject is om op het terrein van jeugdhulp en jeugdbescherming cliënten, 

aanbieders en financiers gezamenlijk te laten werken aan kwaliteit door middel van het beschrijven 

en meetbaar maken van goede hulp/zorg in de vorm van kwaliteitsstandaarden. Onder 

kwaliteitsstandaarden scharen we richtlijnen, generieke modules en (zorg)standaarden. 

Achterliggend idee is dat dit bijdraagt aan een brede verankering van de kwaliteit in het 

jeugddomein.    

In 2017: 

• is er een start gemaakt met een gezamenlijke agenda voor het werken aan 

kwaliteitsstandaarden met cliënten, aanbieders en financiers.  

• zijn er twee afstemmingsoverleggen geweest met de stuugroepleden, beleidsmedewerkers 

en bestuursleden van de beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO om met elkaar visie te 

vormen op hoe de beroepsverenigingen het Ontwikkeltraject Kwaliteitsstandaarden willen 

ingaan. 

• is de Richtlijn Multiprobleemgezinnen getoetst aan de criteria van het Kwaliteitsregister. 

 

12. Bij ontwikkeling, herziening, invoering en evaluatie worden de criteria van het 
kwaliteitsregister in acht genomen, zodat producten in aanmerking komen voor 
opname in het Kwaliteitsregister van het Kwaliteitsinstituut 

 

In 2017: 

• worden bij de herziening van de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen de criteria van het 
Kwaliteitsregister in acht genomen.   

• worden bij het ontwikkeltraject van de Richtlijn Seksuele ontwikkeling de criteria van het 
Kwaliteitsregister meegenomen.  

• worden bij de ontwikkeling van het monitorsysteem de criteria van het Kwaliteitsregister 
meegenomen.   
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Verloop Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming 
 

 

- Jaar van voorbereidingen 

- Vorming programmaleiding 

- Samenstelling RAC-j en Stuurgroep  

- Vijf knelpuntanalyses uitgevoerd 

- Afronding voorbereiding en aanbesteding van de ontwikkeling van drie 
richtlijnen 

 

- Jaar van verder bouwen op 2010 

- Aanbesteding en opdrachtgeving van de ontwikkeling van vijf richtlijnen 

- Acht knelpuntanalyses uitgevoerd 

- Aanbesteding van de ontwikkeling van vier richtlijnen 
 
 
 

 

- Jaar van verdere aanbesteding en ontwikkeling van richtlijnen en eerste 
oplevering van conceptrichtlijnen 

- Elf richtlijnen aanbesteed en in ontwikkeling genomen 

- Start van de Cliëntentafel 

- Proefinvoeringen van twee conceptrichtlijnen uitgevoerd in zes organisaties 
 
 

 

- Jaar van eerste geautoriseerde richtlijn (Richtlijn Ernstige gedragsproblemen) 

- De website voor richtlijnen ging online  

- Veertiende richtlijn in ontwikkeling genomen 

- Proefinvoering van zes conceptrichtlijnen uitgevoerd i.s.m. HvA 
 
 
 

 

- Het jaar van ‘goed geoliede machinerie’ en verschuiving van aandacht van 
ontwikkeling naar (proef)invoer van de richtlijnen 

- Vijf richtlijnen zijn opgeleverd en geautoriseerd door de beroepsverenigingen 

- Voor vrijwel alle conceptrichtlijnen vond proefinvoering plaats 

- Twee digitaal gepubliceerde richtlijnen  op de website 
 
 

 

- Het jaar van ‘verbreding van de jeugdhulp’ 

- ‘Richtlijnen jeugdzorg’ werd veranderd in ‘Richtlijnen jeugdhulp en 
jeugdbescherming’ 

- Nieuw aangesloten domeinen (LVB, Jeugd-GGZ en onderwijs) 

- Acht richtlijnen zijn geautoriseerd 
 
 

 

- Start van tweede richtlijnenproject tot 2019 met als doel toekomstig beheer van 
de richtlijnen 

- Aandacht voor het gebruik, en aanhaken van nieuwe spelers in het jeugddomein 

- De cliëntentafel en Richtlijnadviescommissie zijn opnieuw geformeerd 

- Het programma is onderverdeeld in vier deelprojecten: organisatie, (door) 
ontwikkeling, invoering en evaluatie 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 
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Uitgevoerde werkbezoeken in 2017 
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Publicaties en presentaties 
 

Publicaties 
 

Dijkstra, I. & Stals, K. (2017). Aan de slag met de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Utrecht: 
Nederlands Jeugdinstituut. 
 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (diverse data, 2017). Digitale nieuwsbrief 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. 
 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (2017). Draaiboek voor een richtlijnenmarkt. 
Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. 
 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (2017). Factsheet Richtlijn Crisisplaatsing. 
Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. 
 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (2017). Factsheet Richtlijn 
Multiprobleemgezinnen. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. 
 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (2017). Factsheet Richtlijn Problematische 
gehechtheid. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. 
 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (2017). Factsheet Richtlijn 
Stemmingsproblemen. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. 
 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (2017). Factsheet Richtlijn Uithuisplaatsing. 
Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. 
 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (2017). Met je team aan de slag met de 
Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp. Utrecht: Nederlands 
Jeugdinstituut. 
 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (2017). Richtlijnen jeugdhulp en 
jeugdbescherming: ook voor jou. Utrecht: Paperas 
 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming & Stuurgroep Richtlijnen jeugdhulp en 
jeugdbescherming (2017). Jaarverslag 2016, Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut en Stuurgroep.  
 
Spoelstra, J. (2017). Reflecteren met een getallenlijn. Blog op Kennisnet Jeugd: 
https://kennisnetjeugd.nl/blog/436-reflecteren-met-een-getallenlijn  
 
Stals, K. (2017). Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg, 49, 69-
72. 
 
Stals, K. (2017). Zorgvuldige besluitvorming komt niet van de rechter. Blog op Kennisnet Jeugd: 
https://kennisnetjeugd.nl/blog/422-zorgvuldige-besluitvorming-komt-niet-van-de-rechter 
 
 

https://kennisnetjeugd.nl/blog/436-reflecteren-met-een-getallenlijn
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Presentaties en bijeenkomsten 
 

12-01-2017 Werkbezoek Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, Jeugdformaat 
16-01-2017 Presentatie Raad voor de Kinderbescherming, Rotterdam  
30-01-2017  Presentatie AKJ  
23-02-2017 Werkbezoek Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, Gemeente Koggenland 
23-02-2017  Werkbezoek Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, Gemeente Opmeer en 

Medenblik 
23-02-2017 Werkbezoek Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, Gemeente Stede Brock 
13-03-2017  Jeugd in Onderzoek  
23-03-2017 Werkbezoek Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, Veilig Thuis Haaglanden 
27-03-2017 Werkbezoek van Studenten  
28-03-2017 Werkbezoek Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, Oosterpoort 
04-04-2017 Werkbezoek Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, de Rading 
13-04-2017 Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, Utrecht 
20-04-2017 Werkbezoek Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, BJZ Limburg 
23-04-2017 Werkbezoek Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, CJG Rijswijk 
11-05-2017 Werkbezoek Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, Ambiq 
11-05-2017 Werkbezoek Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, Gemeente Lansingerland 
11-05-2017 Werkbezoek Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, Gemeente Zoetermeer 
03-07-2017 Werkbezoek Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, Intervence 
07-09-2017 Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, Utrecht. 
09-09-2017 Pleegzorgsymposium PleegouderSupport,Hoe gebruik je de Richtlijn Pleegzorg, Goes 
12-09-2017  Afstemming Richtlijnenprogramma’s jeugddomein, Utrecht 
14-09-2017 Werkbezoek Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, Care & Able 
15-09-2017  Dag vd jeugdprofessional, Utrecht 
13-10-2017 Werkbezoek Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, Gemeente Delft 
31-10-2017 Werkbezoek Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, Gemeente Wijdemeren 
02-11-2017 Werkbezoek Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, Entrea/Lindenhout 
10-11-2017 NVO congres 
30-11-2017 Festival NKO Aansluiting Richtlijnen jeugdhulp en Zorgstandaarden NKO, Utrecht  
12-12-2017 Werkbezoek Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, Inzowijs 
14-12-2017 Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, Utrecht 
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Financieel overzicht  

Toelichting:  

Toelichting personele kosten 2017: De personele uren zijn op vrijwel alle deelprojecten hoger 

dan begroot. Dit is in oktober besproken en heeft er mee te maken dat: 1) voor sommige 

onderdelen geen uren, maar enkel diensten derden begroot waren en 2) het programmateam 

meer zaken zelf uitvoert en minder uitbesteed.  

 

Toelichting materiele kosten/diensten derden 2017: De materiele kosten en diensten derden 

zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft met name te maken met aanlooptijd op de 

onderdelen herziening en evaluatie. Het zwaartepunt van uitgaven (buiten het programmateam) 

zal in 2018 en 2019 liggen. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1. Ervaringsverhaal 
 

Een gezinsvoogd en een gedragswetenschapper van Regiecentrum Bescherming en 

Veiligheid in Friesland werden in een casus geconfronteerd met een moeilijk dilemma. De 

richtlijnen bleken erg waardevol om goed te wegen en de beslissing gedegen te 

onderbouwen. Dit maakt ook collega’s enthousiast om de richtlijnen in de dagelijkse 

praktijk te gebruiken. Beide professionals kijken samen terug. 

‘We hadden een casus van een jongen van 14 jaar met een autismespectrumstoornis. Tussen de 

ouders is sprake van een langdurige complexe echtscheiding. De jongen had een 

omgangsregeling met zijn vader, maar weigerde sinds enkele maanden naar zijn vader toe te 

gaan. Hij was angstig voor zijn vader en kreeg dusdanige stress van het contact met hem dat hij 

er lichamelijke klachten van kreeg. De vader wilde wel contact en was bezig met een juridische 

procedure om de omgang weer tot stand te brengen. De ouders hadden inmiddels binnen het 

vrijwillige kader verschillende trajecten gevolgd gericht op het verbeteren van de onderlinge 

communicatie, en meerdere interventies waren ingezet. Maar zonder succes. Uiteindelijk is een 

ondertoezichtstellingsmaatregel uitgesproken.’ 

 
Ingrijpend besluit 

‘Als gezinsvoogd heb ik de ouders samen uitgenodigd voor een gesprek. Daarna hebben we de 

omgang van de jongen met zijn vader onder begeleiding opgestart. Dit verliep moeizaam. De 

jongen was erg gespannen, wilde zijn vader niet begroeten en aankijken, en zocht minimaal 

contact met zijn vader. Na drie of vier omgangen was er geen positieve ontwikkeling in het 

contact. Dit hebben we met de ouders en de jongen besproken en we hebben gekeken of hun 

netwerk hierin een rol kon spelen. Maar bij alles wat we deden was het duidelijk: de jongen wilde 

absoluut geen contact en was hier volhardend in.’ 

‘De interventies die de gezinsvoogd had ingezet, hadden niet het gewenste effect. De jongen gaf 

aan er vooral hinder van te ondervinden en vroeg nadrukkelijk om zijn wens te respecteren om 

geen contact te hebben. Dus moesten we een kernbeslissing nemen: gaan we wel of niet door 

met het inzetten van interventies gericht op herstel van de omgang? Dat is nogal een ingrijpend 



 
 
 

 

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming 

 

26 

besluit, omdat het gaat over het contact met een van de biologische ouders, een recht van ieder 

kind. Inmiddels was ik als gedragswetenschapper betrokken bij de richtlijnen en was ik eveneens 

bij een landelijke aanjagersbijeenkomst geweest. Dus ik zei: laten we de richtlijnen erbij pakken.’ 

 
Onbewust bekwaam 

‘We deden dat vooral om de kernbeslissing goed te kunnen wegen en onderbouwen. Maar met 

de richtlijnen konden we ook goed reflecteren op wat we tot dat moment gedaan hadden. En 

toen bleek dat we vanaf de start van de maatregel volgens de richtlijnen ‘Samen beslissen’ en 

‘Scheiding en problemen van jeugdigen’ hadden gewerkt. We waren eigenlijk onbewust 

bekwaam. We waren steeds met iedereen in overleg en hadden alle stappen samen met de 

ouders en de jeugdige gezet. Zeker als je jezelf geplaatst ziet voor zo’n ingrijpende kernbeslissing, 

is het fijn om jezelf te toetsen: hebben we alles gedaan, hebben we niets over het hoofd gezien?’ 

‘In de richtlijnen hebben we vooral kaders gezocht om ons advies te onderbouwen. Wat zegt de 

wet, wat zegt het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind? En ook inhoudelijk: wat 

zijn de ontwikkelingsbelangen van het kind en welk belang is bovenliggend? We vonden mooie 

kaders die we vervolgens hebben getrechterd naar dit individuele kind in deze individuele 

situatie. Ook hebben we vanuit de richtlijn Samen beslissen veel gewicht gegeven aan de stem 

van de jongen. Hij was immers 14 jaar en heel nadrukkelijk in zijn wens. De richtlijnen waren heel 

helpend voor het onderbouwen van ons verzoek aan de rechtbank om, in deze situatie voor dit 

kind, de omgang tijdelijk stop te zetten. Qua inhoudelijke inzichten hadden we misschien ook 

zonder de richtlijnen een verzoek kunnen schrijven. Uiteindelijk is het onze professionele 

afweging op casusniveau. Maar de kaders helpen bij het nemen en onderbouwen van zo’n 

besluit. En nu is het niet alleen iets wat wij bedenken, maar wordt het ondersteund door 

wetenschappelijk onderzoek waarop de landelijke richtlijnen zijn gebaseerd.’ 

 
Sterker het gesprek in 

‘Zo heb ik dat ook gecommuniceerd met de ouders. Het was niet alleen een besluit van deze 

organisatie, maar werd breed gedragen vanuit de richtlijnen. Hierdoor voelde ik me sterker om 

het gesprek met de ouders aan te gaan en hun vragen te beantwoorden. De richtlijnen hielpen 

om de beslissing te onderbouwen en op heldere wijze uit te leggen.’ 
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‘Als gedragswetenschapper vond ik het helpend omdat ik dit een complex besluit vond, waarbij 

we verschillende belangen tegen elkaar moesten afwegen. Het is nogal wat voor alle 

betrokkenen. Maar op basis van de richtlijnen kunnen we zeggen dat we vanuit het belang van 

het kind zorgvuldig hebben gewogen en besloten.’ 

‘Het helpt te objectiveren wat je doet. Dat steunt je onder meer bij het formuleren en indienen 

van een verzoekschrift bij de rechtbank. De kinderrechter ging in op verschillende punten waarbij 

de richtlijnen voor mij als gezinsvoogd helpend waren in de toelichting op het verzoek. Het 

belang van de jeugdige bleef daarmee centraal staan.’ 

 

Meerwaarde in de praktijk 

‘Wij hebben een methodische casuïstiekgroep, waar kernbesluiten worden genomen en 

dilemma’s worden besproken in een multidisciplinaire samenstelling. Daarin hebben wij deze 

casus als good practice ingebracht. Als gedragwetenschappers proberen we op dit soort 

momenten de richtlijnen vanuit de praktijk onder de aandacht te brengen. Zo heeft een 

gezinsvoogd er direct profijt van en ziet er de meerwaarde van. Dat is natuurlijk heel anders dan 

als je een cursus krijgt. Nu hebben we het toegepast op een moeilijk dilemma, en met een 

positief effect. Ik geloof dat dit mensen erg kan motiveren om met de richtlijnen te gaan werken.’ 

‘Gezinsvoogden zijn mensen van de praktijk. Deze casus maakt duidelijk wat je in de praktijk aan 

de richtlijnen kan hebben. Zo is dit een stimulans voor ons allemaal om de richtlijnen er van tijd 

tot tijd bij te pakken, zeker in moeilijke situaties.’ 
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Bijlage 2. Artikel voor Paperas (verenigingsblad van studievereniging PAP, 
pedagogische wetenschappen Utrecht) 
 

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming: ook voor jou 

 

Ongetwijfeld verwacht je als student pedagogiek tijdens je opleiding zo goed mogelijk te worden 

toegerust op het werken met kinderen, jongeren en gezinnen in de praktijk. Én dat dit gebeurt op 

basis van up-to-date kennis. Die kennis vind je in de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. 

De richtlijnen bieden een overzicht van de laatste stand van zaken: op basis van wetenschap, 

praktijk en cliëntvoorkeuren. In dit artikel geven we je informatie over de richtlijnen, over 

gedeelde besluitvorming – belangrijk uitgangspunt van de richtlijnen - en drie tips om richtlijnen 

tijdens je studie te gebruiken.  

 

Houvast 

Welke factoren werken het ontstaan van een problematische gehechtheidsrelatie in de hand? 

Welk type interventie is bij ADHD het meest effectief? Welke rol mogen en kunnen kind en ouders 

spelen in de besluitvorming over uithuisplaatsing en terugplaatsing? Op dit soort vragen geven 

de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming antwoorden. Richtlijnen zijn er om professionals 

in de jeugdhulp en jeugdbescherming te ondersteunen bij hun dagelijkse werk. Het zijn 

aanbevelingen die richting geven aan de professionele afwegingen die zij maken. Richtlijnen 

bieden houvast op momenten dat je niet precies weet hoe te handelen. En als je wel weet hoe je 

het beste kunt handelen, kan een richtlijn je daarin bevestigen. Het werken met richtlijnen is voor 

geregistreerde jeugdprofessionals niet vrijblijvend. Je past een richtlijn toe of legt uit waarom je 

van de richtlijn afwijkt. Dat ben je allereerst aan jezelf verplicht. Zodat je scherp blijft op je eigen 

handelen en je jezelf blijft ontwikkelen. Ook ben je het aan je werkgever verplicht. Want als 

professional moet je kunnen aangeven wat je nodig hebt om de juiste hulp te kunnen bieden. Tot 

slot, en misschien wel het allerbelangrijkste, ben je het aan je cliënten verplicht. Omdat zij de best 

beschikbare hulp verdienen.  

 

Samen beslissen 

Als hulpverlener neem je in het leven van je cliënt een tijdelijke en ondersteunende positie in. Bij 

de afwegingen die je cliënt over zijn of haar leven maakt en beslissingen die hij neemt, treed je op 
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als adviseur. Gedeelde besluitvorming is in alle richtlijnen het uitgangspunt. Dit houdt in dat je 

alle informatie met je cliënt deelt, behandelopties samen met hem of haar weegt én dat de cliënt 

beslist. Door samen met de cliënt te beslissen over wat de best passende hulp is, is de cliënt 

beter geïnformeerd en vaker tevreden over de hulpverlening. Ook zijn er sterke aanwijzingen dat 

het leidt tot betere resultaten van de hulpverlening tegen lagere kosten. Samen beslissen is niet 

altijd even makkelijk. Op www.richtlijnenjeugdhulp.nl/tools vind je allerlei hulpmiddelen om het 

samen beslissen eigen te maken.  

 

Studietijd 

De Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zijn er nog niet zo lang: de eerste richtlijn, over 

ernstige gedragsproblemen, kwam in maart 2014 online. Je kunt je voorstellen dat de richtlijnen 

nog niet overal een plek hebben in het onderwijsprogramma, in de lesstof of het studiemateriaal. 

Daar wordt aan gewerkt. We hopen dat je – bij deze - wél weet dat de Richtlijnen jeugdhulp en 

jeugdbescherming bestaan en waar je ze kunt vinden. Drie tips om tijdens je opleiding verder 

kennis te maken met de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming: 

Pas een of meerdere richtlijnen toe bij het maken van opdrachten, bijvoorbeeld als je casuïstiek 

bespreekt. Of tijdens een stage. Gebruik de richtlijnen als naslagwerk, als literatuur.  

Kun je de inhoud van lessen of werkcolleges beïnvloeden? Op de site vind je bijvoorbeeld een 

kant-en-klare workshop waarmee je met meerdere richtlijnen tegelijk leert te werken. Laptop 

erbij en je kunt zo aan de slag.  

 

Voor meer informatie kunnen jij en je medestudenten terecht op www.richtlijnenjeugdhulp.nl. Je 

kunt docenten verwijzen naar de pagina www.richtlijnenjeugdhulp.nl/voor-opleiders. Heb jij tips 

voor ons hoe we de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming bij jou op de opleiding beter 

onder de aandacht kunnen brengen? Laat het ons weten! Je kunt ons bereiken via 

info@richtlijnenjeugdhulp.nl.  

 

 

 

http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/tools
http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/
http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/voor-opleiders
mailto:info@richtlijnenjeugdhulp.nl
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Bijlage 3. Infografics over het bereik van het programma 
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