
 

In gesprek met de  
jeugdhulporganisatie  
in jouw gemeente

 

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming dragen bij aan de kwaliteit van jeugdhulp  
in jouw gemeente. De richtlijnen helpen gemeenten om wettelijke verplichtingen na  
te komen: de richtlijnen stellen de cliënt centraal, dragen bij aan het sneller kunnen 
bieden van passende hulp én bieden ruimte aan de professional. Werken met richtlijnen  
is voor veel jeugdprofessionals nieuw. 

Door erop te sturen dat jeugdprofessionals met richtlijnen werken:
¡ Geef je uitvoering aan de Jeugdwet;
¡ Beperk je risico’s op slechte zorg;
¡ Kun je keuzes bij de inkoop van zorg onderbouwen;
¡ Toets je op kwaliteit van jeugdhulp;
¡ Geef je kinderen, jongeren en hun ouders de regie om zelf over hulp te beslissen;
¡ En stimuleer je dat professionals state of the art jeugdhulp bieden.

Ga het gesprek aan
Voor het bieden van goede hulp is jouw rol als opdrachtgever, inkoper, werkgever en/of regisseur 
belangrijk. Ga daarom het gesprek over richtlijnen aan met de jeugdhulporganisatie(s). In deze tool 
vind je voorbeelden van vragen die je in dat gesprek kunt stellen. 

Als een kind hulp of ondersteuning nodig heeft, dan bieden vakbekwame professionals de juiste hulp.  
Die professionals investeren op verschillende manieren in hun vakbekwaamheid. Bijvoorbeeld door het gebruik van richtlijnen. 
En er is veel meer. Denk aan de norm van de verantwoorde werktoedeling of ruimte bieden aan professionele autonomie.  
Kijk voor meer informatie op www.professionaliseringjeugdhulp.nl/gemeenten. 

Meer weten over de Richtlijnen  
jeugdhulp en jeugdbescherming? 

Kijk op www.richtlijnenjeugdhulp.nl voor meer  
info en praktische tools.  

Wat kun je me vertellen over hoe jouw organisatie momenteel werkt met de 
Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming? 
Hoe ver zijn jullie? Wat gaat er goed? Waar loop je tegenaan?

 

 

 

!

Hoe kunnen we samen de kwaliteit van de zorg 
die jullie bieden toetsen en welke rol kunnen de 
richtlijnen daarbij spelen?

 

 

 

!

Wat verwacht je van mij als gemeente? Hoe kan ik 
je faciliteren om je werk goed te kunnen doen?
 

 

 

In de Richtlijnen jeugdhulp en 
jeugdbescherming is samen met de 
cliënt beslissen het devies. Hoe zorgen 
jullie ervoor dat kinderen, jongeren en 
hun ouders beslissen over hulp?

 

 

 

!

Hoe weet ik of jullie de Richtlijnen 
jeugdhulp en jeugdbescherming 
toepassen en als dat nodig is goed 
uitleggen waarom je daarvan afwijkt? 
Welke afspraken maken we daarover 
met elkaar?

!

!

http://www.professionaliseringjeugdhulp.nl/gemeenten
http://richtlijnenjeugdhulp.nl


 

In gesprek met  
de gemeente

 

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ondersteunen jou als jeugdprofessional  
bij je werk. Het zijn aanbevelingen die richting geven aan de professionele afwegingen  
die je dagelijks maakt. Richtlijnen bieden houvast op de 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. 

Door de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming te gebruiken:
¡  Verhoud je je als geregistreerde jeugdprofessional tot de professionele standaarden van je 

beroepsgroep; 
¡ Beperk je risico’s op slechte zorg;
¡ Deel je gemeenschappelijke normen met collega’s;
¡ Blijf je scherp op je eigen handelen en blijf je jezelf ontwikkelen;  
¡ Geef je kinderen, jongeren en hun ouders de regie om zelf over hulp te beslissen;
¡ En bied je state of the art jeugdhulp. 

Ga het gesprek aan
Als opdrachtgever, inkoper, werkgever en/of regisseur speelt de gemeente een belangrijke rol 
om jou in je werk te kunnen faciliteren. Ga daarom het gesprek aan met de gemeente(n) over 
richtlijnen. In deze tool vind je voorbeelden van vragen die je in dat gesprek kunt stellen. 

Als een kind hulp of ondersteuning nodig heeft, dan bieden vakbekwame professionals de juiste hulp. Die professionals investeren 
op verschillende manieren in hun vakbekwaamheid. Bijvoorbeeld door het gebruik van richtlijnen. En er is veel meer. Denk aan 
beroepsregistratie of professionele autonomie. Kijk voor een overzicht op www.professionaliseringjeugdhulp.nl.  

Meer weten over de Richtlijnen  
jeugdhulp en jeugdbescherming? 

Kijk op www.richtlijnenjeugdhulp.nl voor meer  
info en praktische tools.  

Wat hoop je te gaan merken van het feit dat wij ons verhouden  
tot de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming? 

 

 

 

!

Wat verwacht je van onze organisatie?  
Wat heb je van ons nodig?

 

 

 

!

Wat is jullie visie op professionele ruimte?
 

 

 

Hoe zou je ons willen stimuleren  
om de best passende hulp voor  
kinderen, jongeren en hun ouders  
in deze gemeente te bieden?

 

 

 

!

In de Richtlijnen jeugdhulp en 
jeugdbescherming is samen met de 
cliënt beslissen het devies.  
Hoe kijkt de gemeente daar tegenaan? 

!

!

http://www.professionaliseringjeugdhulp.nl
http://richtlijnenjeugdhulp.nl

