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¢  Samen met cliënten beslissen over 
de best passende hulp, daar streeft 
iedere professional in de jeugdhulp 
en jeugdbescherming naar. Maar in 
de praktijk is dit niet altijd eenvoudig. 
De 11e bijeenkomst van het Netwerk 
Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming 
stond daarom in het teken van het 
cliëntperspectief. Met ervaringen en 
adviezen van trouwe aanjagers, nieuwe 
professionals in het netwerk, en cliënten  
en cliëntvertegenwoordigers.

De plek van cliëntperspectief
Samen met, voor en door cliënten
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Cliëntperspectief en de richtlijnen 
Nienke Foolen introduceert vanuit het landelijke programma het thema van deze bijeenkomst: de 
plek van cliëntperspectief. Aandacht voor het clientperspectief komt in verschillende onderdelen van 
het richtlijnenprogramma terug. Zo is gedeelde besluitvorming de basis onder alle richtlijnen en in 
alle richtlijnen verweven. Ook is er een aparte Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over 
passende hulp. Uiteraard gaan we ook bij het werken met richtlijnen uit van samen met, voor en door 
cliënten. Zo heeft het landelijke programma een cliëntentafel waarin jongeren en ouders vanuit hun 
ervaringsdeskundigheid meedenken en adviseren.

Voorzitter van die cliëntentafel is Martine Brouwer. Haar ervaring met de jeugdhulp is goed, maar 
ze ziet dat het bij andere gezinnen soms heel anders gaat. Ze vindt het belangrijk om daar iets aan 
te kunnen doen. Het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en de bijdrage van de 
cliëntentafel daaraan is daadwerkelijk ondersteunend, merkt ze. Niet alleen voor professionals maar 
ook voor ouders en kinderen. “Het is een ijzersterk middel om de jeugdhulpverlening in de goede 
richting te bewegen.” Martine adviseert professionals om in de hulpverlening van begin tot eind actief 
met clienten samen te werken. “Moedig hen aan om mee te denken en blijf hen die stem geven. Hoe 
meer vertrouwen er is tussen cliënt en hulpverlener, hoe beter het traject verloopt.”

Ellen Hazebroek, voormalig lid van de cliëntentafel, onderstreept dit. Zij heeft gezien dat de adviezen 
van ouders en jongeren goed worden meegenomen in de ontwikkeling van richtlijnen. Ook voor haar 
zijn de richtlijnen een belangrijk instrument. “Cliënten hebben zoveel in te brengen als ze weten wat er 
in de richtlijnen staat. Het gaat nog steeds om onze kinderen, we willen allemaal de beste zorg.  
De richtlijnen kunnen daarbij helpen.”

Cliëntperspectief in de praktijk
Een korte inventarisatie in de zaal laat zien dat aanjagers en organisaties op verschillende manieren 
invulling geven aan de plek van cliëntperspectief. Een organisatie voor specialistische jeugdhulp wil dit 
samen met de cliëntenraad doen, maar merkt dat die nog wat terughoudend is om actief betrokken te 
zijn. Een gemeente ziet cliëntperspectief ook als het regelmatig in gesprek gaan met jongeren, bijvoor-
beeld over chillplekken en drugsgebruik. Een Centrum voor Jeugd en Gezin werkt succesvol samen met 
een regionale hogeschool, waarbij studenten een aantal richtlijnen hebben uitgeplozen en die hebben 
gepresenteerd aan teams binnen het CJG. Bij de Raad voor de Kinderbescherming worstelt men met 
het cliëntperspectief in het gedwongen kader. Hoe kun je ouders dan toch een keuze geven? Een lid van 
een cliëntentafel brengt in dat samen beslissen in het gedwongen kader inderdaad lastig is. Het streven 
kan echter ook zijn dat ouders de behandeling als rechtvaardig ervaren. 

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/samen-beslissen-over-passende-hulp/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/samen-beslissen-over-passende-hulp/
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Nieuws vanuit het programma
Ten slotte geeft Nienke een inkijkje in het werk van het landelijke programmateam. Nieuwe richtlijnen 
zijn in ontwikkeling. We zijn gestart met een richtlijn over seksuele ontwikkeling en in 2019 volgt trau-
ma. Andere richtlijnen worden herzien (scheiding). Het team is bezig met werkbezoeken ‘nieuwe stijl’, 
waarbij in een regio samen met partners verschillende bezoeken worden georganiseerd. Er wordt actief 
de verbinding gezocht met andere richtlijnen- en standaardenprogramma’s. En het team ontwikkelt 
met en voor hbo’s nieuwe materialen over richtlijnen die goed aansluiten bij de studenten en docenten. 
Al het nieuws vind je op een rij in de powerpoint van het plenaire deel. 

Deelsessies
Cliëntgericht werken: dat doen we toch al?  
 
Cliëntgericht werken: we willen het allemaal, maar wat betekent dit in de praktijk? Wat vraagt dit van 
de professional? In deze workshop gaan deelnemers hierover in gesprek met leden van cliëntentafels, 
aan de hand van ‘sleutels’: adviezen van kinderen, jongeren, jongvolwassenen, ouders, pleegouders en 
professionals. Ieder advies wordt in de workshop besproken. Een selectie:

- Werk vanuit vertrouwen, eerlijkheid en zorgvuldigheid (advies van ouders).
- Werk vanuit je hart (advies van pleegouders).
- Je mag ook grapjes maken (advies van kinderen).
- Probeer mij als het kan meer vrijheid te geven (advies van kinderen).
- Zet meer ervaringsdeskundigen in de jeugdhulp in (advies van jongvolwassenen).
- Blijf checken of het klopt wat je ziet, hoort of voelt (advies van professionals).
- Geef ons de ruimte om fouten te maken (advies van jongeren).

Alle sleutels tot cliëntgericht werken staan verzameld op de website van het Programma 
Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming. 

‘Ik word enthousiast van 
de praktische tips die hier 
worden aangedragen.  
Dit of dit kun je zeggen 
waardoor een cliënt voelt  
dat hij hem wilt begrijpen.  
Dat vind ik heel 
belangrijk.’

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2018/05/Plenaire-presentatie-netwerkbijeenkomst-19-april-2018.pptx
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/sleutels-van-kinderen-jongeren-jongvolwassenen-en-opleegouders-voor-nog-betere-hulp-3
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/sleutels-van-kinderen-jongeren-jongvolwassenen-en-opleegouders-voor-nog-betere-hulp-3
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Dilemma’s rondom gedeelde besluitvorming

Gedeelde besluitvorming kan er in de praktijk heel verschillend uitzien. Adviseer je alleen de hulpvorm 
die jij het best passend vindt? Laat je een cliënt kiezen uit de twee mogelijkheden die volgens jou 
het meest effectief zijn? Of verken je samen met de cliënt alle mogelijheden, bespreek je de voor- en 
nadelen en volg je vervolgens de wens van de cliënt?

De workshop begint met een interessant gesprek over gedeelde besluitvorming in de praktijk. 
Natuurlijk wil je als professional de wens van de cliënt volgen. Maar je wordt ook geacht om jouw 
expertise in te zetten en professioneel advies te geven. Juist in het bespreken van de voor- en nadelen 
kun je als professional jouw kennis, kunde en ervaring kwijt. Tegelijkertijd is het belangrijk om erop te 
vertrouwen dat de cliënt een goed afgewogen besluit neemt.

De kern van ‘samen beslissen’ is dat er een keuze is en dat de cliënt hierin een belangrijke rol speelt. 
Gedeelde besluitvorming heeft belangrijke voordelen, vertelt Marieke van Kampen van het landelijke 
programmateam. Cliënten zijn beter geïnformeerd, zich meer bewust van de voor- en nadelen van de 
keuze, meer betrokken in de besluitvorming, en vaker tevreden over het besluit. 

Samen beslissen gebeurt in een aantal stappen, aan de hand van drie vragen: Wat zijn mijn 
mogelijkheden? Wat zijn de voor- en nadelen van deze mogelijkheden? En wat betekent dat in onze 
situatie? Je kunt de Checklist Shared Decision Making gebruiken om deze stappen meer in detail door 
te lopen.

In kleine groepen komen vervolgens de dilemma’s van gedeelde besluitvorming in de praktijk aan bod. 
Een greep uit wat er besproken is:

-  Soms willen ouders iets anders dan ik als hulpverlener adviseer. Als dat goed genoeg is, is het voor 
mij prima. Want als ouders niet willen, werkt het niet. Ouders moeten de mogelijkheid hebben om 
te proberen, om te ervaren wat wel en niet werkt, en om binnen bepaalde grenzen fouten te maken. 
Voor mij als professional betekent dat soms laveren.

-  Het is belangrijk om het perspectief van ouders te begrijpen. Zij hebben altijd redenen om te doen 
wat ze doen. Als je daarvoor ruimte en erkenning geeft, voelen ouders zich begrepen. Pas dan 
kunnen ouders een stap zetten, en kun jij als professional iets toevoegen of adviseren.

‘Samen beslissen moet  
eigenlijk niet zo ingewikkeld 
zijn, maar de tijd nemen is  
wel een belangrijke factor.  
Als je ziet dat je zoveel cliënten 
moet helpen, en je hebt maar 
beperkte tijd, dan word je 
automatisch zakelijker. Dat is 
niet de bedoeling, maar het 
is lastig om altijd het gesprek 
goed aan te blijven gaan.’

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2016/11/Tool-Shared-Decision-Making.pdf
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-  Kom niet te snel met oplossingen en oordelen, ga er met een open blik in en ga niet alleen af op wat 
je vooraf hebt gelezen over een gezin. Ga ervan uit dat iedere ouder wil dat zijn kind gelukkig is en 
voor dat doel keuzes maakt. Neem ouders daarin serieus.

-  Het kost veel tijd om op deze manier een goede intake en taxatie te doen. Officieel hebben we een 
uur voor een intake, maar soms is dat niet genoeg. Als je de intake niet goed doet, krijg je daar later 
vaak problemen mee.

-  Als gezinsvoogd probeer ik zoveel mogelijk gezamenlijke grond te vinden. Dat is lastig, maar 
uiteindelijk willen ouders het beste voor hun kind. Die gemeenschappelijke grond is er dus altijd. 
Het gedwongen kader blijft een uitdaging, maar ik besef dat er ook binnen die grenzen verschillende 
mogelijkheden zijn.

-  Bij Veilig Thuis werken we in situaties met onrust en stress. Soms willen ouders dan gewoon dat je 
het oplost. Je kunt dan samen besluiten dat ouders je het mandaat geven om de situatie enigszins 
over te nemen.

-  Als professional loop je soms tegen regels aan. Je kunt niet altijd bieden wat in het belang is van een 
jongere of gezin. Wees daar eerlijk in en geef duidelijk aan wat de nadelen en onmogelijkheden zijn 
van bepaalde opties. Zo hebben ouders vaak geen zicht op wachtlijsten, dus het is belangrijk om 
daar eerlijk over te zijn.

-  Lef is ook belangrijk. Soms zegt je professionele hart dat je door sommige regels heen moet. Dat 
moet je durven, vanuit je professie.

-  Soms ben je achter de schermen aan het werk om opties te verkennen, maar vergeet je dat te 
bespreken met de cliënt. Vertel dus wat je doet en wat er gebeurt.

De powerpoint uit deze workshop kun je hier bekijken. 

    ‘Ik heb gemerkt dat het helpt om het belang van het kind te benoemen.  
Een ouder wil ook dat het goed blijft gaan met zijn kind, dus daar vind je  
elkaar altijd. Je kunt aangeven dat je ziet dat de ouders bezorgd zijn en  
ook willen dat het goed gaat, maar dat het nu niet lukt. Dat werkt altijd.’

Inspiratie-estafette
In de derde workshop draaien deelnemers onder leiding van Jolanda Spoelstra langs drie onderdelen. 
Zo kunnen zij een sneak preview krijgen op twee fictieve films die we hebben gemaakt. In die films 
zien we professionals Ruben en Mirjam aan het werk. Beide films lokken voldoende reactie uit om in je 
team, in opleidingen of in na- en bijscholing gesprekken te kunnen voeren. Natuurlijk over het benutten 
van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Maar ook over andere onderwerpen die te maken 
hebben met vakmanschap. Gedurende de netwerkbijeenkomst worden in hetzelfde gebouw opnames 
gemaakt waarin we ‘echte’ clienten en professionals laten reflecteren op het handelen van Mirjam en 
Ruben. Als alle filmpjes klaar zijn, vind je ze op www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

Een andere nieuwe tool die tijdens de inspiratie-
estafette voorbij komt is de Hulpmap. Een tool die 
Kuseema en Stichting Alexander samen met en voor 
jongeren hebben gemaakt. Met daarop vragen die hen 
helpen om het gesprek met hun hulpverlener aan te 
gaan. De hulpmap vind je onder tools:  
www.richtlijnenjeugdhulp.nl/tools. Tussen 4 juli en  
11 september testen we de Hulpmap uit in de praktijk. 

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2018/05/Workshop-dilemmas-gedeelde-besluitvorming.pptx
http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl
http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/tools
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Martine Brouwer is tijdens de estafette beschikbaar voor deelnemers om over samen beslissen een 
goed gesprek te voeren. Een greep uit wat er besproken is:

-  Gedeelde besluitvorming gaat over transparant zijn, ook bij het samen nemen van moeilijke 
beslissingen. Martine geeft als tip: Vertel als professional waar je mee kan en moet werken. En 
zeg soms dat het moeilijk is, ook voor jezelf. Aangeven dat je het even niet weet mag. Het laat 
zien dat je mens bent! Door aan een ouder uitleg te geven over een richtlijn stimuleer je jezelf 
om met de richtlijn te werken. Een ouder kan jou vragen gaan stellen en zo worden cliënten als 
het ware ambassadeurs van de richtlijnen. Een richtlijn kan jou én cliënten houvast geven. Wist je 
dat er enkele tools zijn over samen beslissen of juist tools gericht op cliënten? Bekijk ze op www.
richtlijnenjeugdhulp.nl/tools. Sommige tools zijn ook tegen kostprijs te bestellen. 

-  Het kan voorkomen dat ouders zich afhankelijk opstellen. Hoe kun je dan samen beslissen? Volgens 
Martine door de tijd te nemen voor kennismaken en het opbouwen van vertrouwen. Maak duidelijk 
dat je allebei een verantwoordelijkheid hebt voor een goede afloop. Leg de verschillende opties 
goed uit. Zorg voor een gedeeld probleembesef. Vraag: Hoe zien jullie dit? En maak duidelijk: Wij 
doen ons best, maar zijn er niet 24/7. Dit en dit verwacht ik van jullie.

-  Adviezen om de cliëntenraad in de eigen organisatie te activeren kwamen ook voorbij. Belangrijk: 
vertel over de totstandkoming van richtlijnen. Dan weet de cliëntenraad dat cliënten vanaf begin af 
aan al betrokken zijn bij richtlijnen en waarom. Het kan helpen om iemand vanuit de Cliëntentafel 
(van het richtlijnenprogramma) te vragen om dit te vertellen. Maak ook duidelijk dat samen 
beslissen niet alleen van toepassing is op de hulp. Het gaat ook over het beleid dat gevoerd wordt 
binnen een organisatie. Dus roep de cliëntenraad op: beslis mee en doe mee! Wil je in contact 
komen met de Cliëntentafel, stuur dan een mail naar info@richtlijnenjeugdhulp.nl.  

Tot de volgende keer!

Dank voor jullie deelname! De volgende netwerkbijeenkomsten vinden plaats op 
13 september en 13 december 2018. Tot dan!

  ‘Ook bij dwangmaatregelen kan er 
gedeelde besluitvorming zijn. 
 Je kunt duidelijk maken waarom  
een maatregel nodig is voor het 
kind, en erkennen dat dit moeilijk 
is voor de ouders. Er zijn dan 
ouders die zeggen: ik vind het niet 
leuk, maar ik snap het wel.’

http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/tools
http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/tools
mailto:info%40richtlijnenjeugdhulp.nl?subject=

