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Vandaag van 12.00 - 12.45 uur

• Opening en kennismaken

• Factchecker Richtlijnen: wat weet jij over de 
richtlijnen?

• 5 boodschappen

• Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en 
jeugdbescherming

• Rol aanjager



Opening en kennismaken

Hoe heet je en aan welk woord denk je bij de richtlijnen?



Wat weten we over de richtlijnen?

Even opfrissen!

https://vimeo.com/147612642
151127-NJI-Richtlijnen-jeugdhulp-en-jeugdbescherming-1080p.mp4


14 richtlijnen en 2 nieuwe in ontwikkeling



Waar of niet waar?

Hoe staat het met jullie richtlijnenkennis?



De richtlijnen zijn van het Nederlands 
Jeugdinstituut

Waar Niet waar



De richtlijnen zijn van het Nederlands 
Jeugdinstituut

Waar Niet waar



1. Van en voor professionals 

Richtlijnen zijn ‘van’ de beroepsverenigingen:

• NIP, NVO, BPSW

Ze zijn ‘voor’ de beroepsbeoefenaren. 

• SKJ geregistreerd +

• Wie de schoen past…



De richtlijnen zijn toen deze klaar waren 
ook goedgekeurd door een groep cliënten

Waar Niet waar



De richtlijnen zijn toen deze klaar waren 
ook goedgekeurd door een groep cliënten

Waar Niet waar



2. Het hele proces samenwerken met 
cliënten 

Evidence based (Sacket, 1996)

Best 
beschikbare 
kennis uit 
onderzoek

Ervaringen/ 
voorkeuren 
van cliënten

Expertise/ 
ervaringen 

uit de 
praktijk



Het ministerie van VWS heeft de 

richtlijnonderwerpen vastgesteld

Waar Niet waar



Het ministerie van VWS heeft de 

richtlijnonderwerpen vastgesteld

Waar Niet waar



3. Gemaakt voor (en door) de praktijk

• Onderwerpen n.a.v. 

knelpunten in de praktijk

• In beweging bij 

nieuwe kennis!

Best 
beschikbare 
kennis uit 
onderzoek

Ervaringen/ 
voorkeuren 
van cliënten

Expertise/ 
ervaringen 

uit de 
praktijk



Alle richtlijnen zijn in de praktijk 
uitgeprobeerd middels een proefinvoering

Waar Niet waar



Alle richtlijnen zijn in de praktijk 
uitgeprobeerd middels een proefinvoering

Waar Niet waar



4. Ontwikkeling en invoering samen

Getest in 38 organisaties 

Door meer dan 600 collega’s



Je bent verplicht de aanbevelingen 
uit de richtlijnen op te volgen

Waar Niet waar



Je bent verplicht de aanbevelingen 
uit de richtlijnen op te volgen

Waar Niet waar



5. Pas toe of leg uit

‘Haakjes’

• Professionele 
standaard
- Beroepsethische code 

- Vakinhoudelijke normen 

• Jeugdwet

• Tuchtrecht



Wat moet iedereen weten? 

1. Van en voor professionals

2. Samen met cliënten

3. Gemaakt voor de praktijk 

4. Ontwikkeling en invoering samen

5. Pas toe of leg uit

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming



Netwerk Richtlijnen

Netwerk

• ‘aanjagers’ van invoering 

• Ca 190 personen uit 

140 organisaties lid

Tools

• Tools voor invoering en gebruik
presentaties, werkbladen, tipsheets, vragenkaartjes, flyer, invoerplan…. 

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/


Rol van aanjager

• Wat is je rol?
– Enthousiasme voor het gebruik van richtlijnen; centrale rol 

bij de implementatie: motiveren; verbinden, bewegen, 
inspireren

– Zelf aan de slag in de eigen organisatie

– Samen leren in het netwerk



Veelvoorkomende hoe-vragen + 
antwoorden!

• (Deze kwamen tijdens de bijeenkomst niet aan 
bod, maar sturen we hierbij mee!)



Benutten van bestaande kennis en kunde!

Er is geen standaard recept voor het implementeren 
van een verandering of vernieuwing 

maar we weten wél welke ingrediënten belangrijk zijn!



1. Hoe begin je?

Verdiep je in de 
richtlijnen en 
aanverwante 
producten!

Zoek steun in je 
organisatie

Maak richtlijnen 
toegankelijk!



2. Hoe raadpleeg ik de richtlijnen? 

Ga naar www.richtlijnenjeugdhulp.nl

3 opties:
- Online lezen
- Downloaden als pdf
- Geprint exemplaar 

bestellen



3. Hoe werk je met de richtlijnen 
in je team?

Benut gewone 
momenten!

Reflecteer samen

Maak de richtlijnen 
zichtbaar

Richtlijnen
!!!



4. Hoe kom ik aan de mappen met werkkaarten? 
Deze wil ik graag bij ons op kantoor leggen!

Do it
yourself!



5. Hoe zet ik de 
website van de 
richtlijnen als 

snelkoppeling in 
mijn telefoon? 



6. Hoe en wanneer kan ik met cliënten 
in gesprek gaan over de richtlijnen?

Wanneer? Daar kun je in je eigen organisatie afspraken over maken. 
Veel organisaties zien het begin van de hulp als een goed moment. Je 
kunt bijvoorbeeld bij de intake/het aanmeldproces informatie over de 
richtlijnen meegeven. En er op een later moment weer op terugkomen. 

Op de website kun je een heel aantal hulpmiddelen vinden! Gebruik 
bijvoorbeeld eens het Vragenkaartje. Een kaartje dat je mee kunt geven 
aan ouders waarop staat dat jij met de richtlijnen werkt en waarop je 
ouders informatie geeft over waar zij informatie kunnen vinden. 
Er zijn ook organisaties die de Info voor ouders versie in een kast 
hebben staan in een ontvangstruimte – net zoals je in de wachtruimte 
bij de huisarts folders vindt over allerlei onderwerpen.



7. Hoe (be)noem ik richtlijnen in het 
cliëntendossier?

• Je kunt een kopje ‘Richtlijnen’ aan het dossier 
toevoegen waaronder je beschrijft welke richtlijn(en) 
er in deze casus geraadpleegd/besproken zijn en welke 
afwegingen jullie (ouders, jeugdigen en jij) gemaakt 
hebben. 
Het is aan jullie (jij en je collega’s) om een passende 
manier te vinden. Om bijvoorbeeld met elkaar af te 
spreken dat je in het dossier benoemt welke richtlijnen 
je gebruikt hebt. Hoe dan en waar dat is aan jullie. 



8. Hoe motiveer en inspireer ik collega’s om 
met de richtlijnen te werken?

Laat 
voorbeeldgedrag 

zien

Communiceer 
(positief)!

Maak het leuk

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF7bnahprfAhWKDuwKHVdqBusQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.who-else.nl%2Fcommunicatietips.html&psig=AOvVaw2v-MrWNm1jvIBKn9ZTh5ls&ust=1544695847144452


9. Hoe overtuig ik mijn manager van 
het belang van de richtlijnen? 

Verplaats je in je 
manager: wat is 
belangrijk voor 

hem/haar?

Onderzoek als team 
wat jullie nodig hebben

Boekentip!
Ga in gesprek



10. Hoe lang duurt het om de 
richtlijnen te implementeren?

Wanneer is 
het volgens 
jullie klaar?

Waar merk je 
dat aan?

Waar zie je 
het in terug?



11. Hoe houd ik het werken met 
richtlijnen levend?

Dat doe je bijvoorbeeld door:
• Deel tips en tricks en successen!
• Regelmatige bijscholing aan (nieuwe) professionals
• Herhalen van afspraken
• Reminders geven
• Regelmatig nieuwe informatie sturen: zorgen dat mensen up-to-date zijn. 

Richtlijnen worden herzien en er komen nieuwe tools bij! 
• Zorgen voor collegiale ondersteuning
• Voorbeelden uit de praktijken: een leuke prijsvraag of poll organiseren, wist je 

datjes op intranet zetten. Maak gebruik van de tweets van het richtlijnenaccount 
waar heel veel korte berichtjes (tweets) voorbij komen over de inhoud van 
richtlijnen. 

• Organiseer een kijkje in de keuken: hoe doet een ander team het? Of een andere 
organisatie uit de regio? Leren van elkaar. 



12. Hoe borg je de richtlijnen?

Aanvullend op de dingen die ik net 
noemde kan het helpen om:
- de richtlijnen terug te laten komen in 
handboeken, formats, handleidingen etc. 
van de organisatie
- In audits
- In functioneringsgesprekken
- In supervisie en intervisie

Heel belangrijk:
Kijken wat beter kan en nieuwe acties 
daarop bedenken. Want zo blijft het een 
continue cyclus. 
Dus: monitoren is nodig!!!



13. Hoe kunnen we het werken met de 
richtlijnen monitoren?

Tips:
- Houdt het klein, simpel. Je kunt 
bijvoorbeeld per casuïstiekoverleg 
op de richtlijnenposter aan kruisen 
hoe vaak een bepaalde richtlijn 
terug komt. 
- Maak gebruik van bestaande 
gegevens en reguliere momenten
- Geef direct feedback
- Benut feedback – nieuwe acties!



14. Hoe doen andere organisaties het? 
Hoe ver zijn anderen eigenlijk?

#DIY!
In gesprek gaan tijdens 

netwerkbijeenkomsten en 
contacten leggen!



Tools tools tools …



En onthoud…

Grote veranderingen beginnen klein!



Tot slot

• Richtlijnen zijn een middel, geen doel: 
gedeelde besluitvorming met 
jeugdigen/ouders is essentieel, net als 
reflectie op wat je doet.

• Richtlijnen zijn er door en voor jouw 
beroepsgroep, het gaat over jouw vak:    
benut ze en reageer als er iets niet klopt. 



Meer weten?

• Bekijk www.richtlijnenjeugdhulp.nl

• Volg Richtlijnen op Twitter: @RichtlijnJeugd

• Vragen? Stuur een mail naar 
info@richtlijnenjeugdhulp.nl

http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/
mailto:info@richtlijnenjeugdhulp.nl

