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Welkom bij de 15e bijeenkomst

• Netwerk 

• Team 

• In beweging! 
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Energizer

• Om actief aan deze middag deel te kunnen 
nemen

• All rise!



Stappen zetten

• Hoe vaak ben je bij een netwerkbijeenkomst 
geweest?

Looppas
= 

3 – 6 keer

Schuifelen
=

1e of 2e keer

Powerwalking
=

Heel vaak



Stappen zetten

• Hoe goed ken je de richtlijnen?

Looppas
= 

Schuifelen
=

Powerwalking
=



Stappen zetten

• Heb je er zin in vandaag?

Looppas
= 

Schuifelen
=

Powerwalking
=



Hier zijn wij mee bezig!

Ontwikkeling en herziening van richtlijnen: 

• RL Seksuele Ontwikkeling laatste fase

• RL Scheiding laatste fase

• RL Trauma loopt

• Veel herzieningen bezig: Multiprobleemgezinnen, 
Problematische gehechtheid, Stemmingsproblemen, 
Kindermishandeling



Hier zijn wij ook mee bezig!

Invoering en gebruik van richtlijnen: 

• E-learning

• Interviews en enquête over gebruik

• Factsheet over monitoring (3 
praktijkvoorbeelden) online



Programma vanmiddag

13.30 – 14.30 uur Workshopronde 1

14.30 – 15.00 uur Pauze

15.00 – 16.00 uur Workshopronde 2

16.00 – 16.30 uur Afsluiting (er wordt een mooie 
prijs verloot!)



In de pauze

• Elkaar ontmoeten / netwerken!

• Richtlijnproducten shoppen in de kraam

• Koffie en thee en fris  



Verslag



Fijne middag!
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Plenaire afsluiting

• Tips?!

• Ervaringen?!

• Wensen?!



Spread the word!

• Help je mee de enquête te verspreiden?

We vragen je als aanjager de enquête door te 
sturen naar 3 collega’s of 
samenwerkingspartners



limesurvey.bergop.net/656859

• Stuur 3 collega’s een appje of een mailtje met 
bovenstaande link

• Bedankt aanjagers! 100 
aanjagers

100 
aanjagers

300 
professionals

300 
professionals

https://t.co/qxvbzykyzz


Een cadeautje

• Heb jij ruimte in je tas voor…

Een map met alle werkkaarten?!?

Wie is de gelukkige?

Kijk onder je stoel!



Volgende bijeenkomst

• Donderdagmiddag 28 november 2019

• Andere locatie: Het Huis in Utrecht



Evaluatieformulier in de mail



Meer weten?

• Bekijk www.richtlijnenjeugdhulp.nl

• Kijk vooral bij Tools

• Volg Richtlijnen op Twitter @RichtlijnJeugd

• Volg Richtlijnen op LinkedIn 

• Contact? Mail naar 
info@richtlijnenjeugdhulp.nl

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


Bedankt voor je komst

• Breng de richtlijnen verder!

• Tot de volgende keer


