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Netwerkbijeenkomst 13 december 2018 
Weten en doen wat werkt 
 
Het einde van het jaar is een mooi moment om te waarderen wat we hebben én om wensen uit te spreken 
voor de toekomst! Daarom hebben we in deze laatste netwerkbijeenkomst van 2018 aandacht voor de 
richtlijnenkennis en -kunde die we het afgelopen jaar samen hebben opgebouwd en krijg je de mogelijkheid om 
je eigen richtlijnen-kerstpakket te vullen met tips en tools voor het nieuwe jaar. Want net als in 2018 willen we 
in 2019 natuurlijk weten en doen wat werkt. Kom naar deze sfeervolle bijeenkomst, deel jouw ervaringen, stel 
je vragen en doe inspiratie op. Je bent van harte welkom! 
 
Locatie  
The Colour Kitchen Zuilen aan de Prinses Christinalaan 1 in Utrecht.  
Let op: kom je met de auto? Navigeer naar de Muinck Keizerlaan in Utrecht. 
 
Voorprogramma 
11.00 – 12.00 uur  Informatiebijeenkomst voor nieuwe netwerkleden 

Sluit je vandaag voor het eerst aan? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst. Daarin 
brengen we je op de hoogte van de belangrijkste ins en outs rondom de richtlijnen. 

11.00 – 12.00 uur Startbijeenkomst voor deelnemers Flexibele pool 
Deze bijeenkomst is voor leden van de Flexibele pool die we rondom de actualisatie 
van richtlijnen hebben samengesteld. In deze bijeenkomst maak je kennis met elkaar 
en met het richtlijnenprogramma. Deelnemers worden hiervoor uitgenodigd door 
het programmateam. 
 

Hoofdprogramma 

12.00 – 12.30 uur Inloop 

12.30 – 13.30 uur Wisdom of the crowd: plenaire en interactieve opening mét lunch 

13.30 – 14.30 uur Pecha Kucha Hour: aan de hand van vier Pecha Kucha presentaties gaan we in op de  

herziene Richtlijn Ernstige gedragsproblemen, de Richtlijn Trauma (in ontwikkeling), 

de Richtlijn Seksuele ontwikkeling (in ontwikkeling) en de meest voorkomende 

implementatievragen.  

14.30 – 15.30 uur  Decembermarkt: vul jouw richtlijnen-kerstpakket op onze decembermarkt. Bezoek 

verschillende kramen om in gesprek te raken, je licht op te steken en input te 

verzamelen voor het werken met richtlijnen in 2019.  

15.30 – 16.00 uur Strik erom: we sluiten gezamenlijk af!   

 
Aanmelden vóór 6 december 
Meld je aan voor bovenstaande bijeenkomst(en) door ons aanmeldformulier in te vullen. Let op: na aanmelding 
houden we rekening met jouw deelname. We stellen het op prijs dat je een collega vraagt jou te vervangen, 
mocht je onverhoopt niet kunnen komen. Bij afmelding en/of vervanging ontvangen wij graag tijdig een bericht 
op info@richtlijnenjeugdhulp.nl. Realiseer je dat no-show vervelend is. Dankjewel!   
 
Accreditatie 
Deelname aan de netwerkbijeenkomst is geaccrediteerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (3,5 
registerpunten). Een certificaat is af te halen aan het einde van de bijeenkomst. 
 
Wie neem jij mee? 
Hoe leuk is het om deze bijeenkomst te bezoeken met een collega (bijvoorbeeld uit jouw team of van de 
afdeling opleiding en innovatie), samenwerkingspartner of stagiair(e)?! Jouw +1 is van harte welkom! Stuur 
deze uitnodiging door zodat hij/zij zich ook kan aanmelden. Zodat jullie het nieuwe jaar – gelijk een goed 
voornemen – samen verder kunnen bouwen aan het werken met richtlijnen.  

Graag tot ziens op donderdag 13 december 2018. Wij kijken uit naar je komst! 
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