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Samen stappen zetten 
Verslag bijeenkomst 12 september 2019  
Netwerk Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Op een zonnige nazomermiddag is The Colour Kitchen in Utrecht het 
toneel van de 15e bijeenkomst van het Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en 
jeugdbescherming. Zo’n 100 jeugdprofessionals ontmoeten elkaar en delen 
hun ervaringen. Over het implementeren van de richtlijnen, in hun eigen werk 
en organisatie, en over hun rol als ‘aanjager’ daarbij.

Vandaag draagt Karlijn Stals het projectleidersstokje van het richtlijnenprogramma over aan  
Jolanda Spoelstra. Met trots opent Karlijn deze 15e netwerkbijeenkomst. Ze benadrukt het belang van 
samenwerking, met alle professionals in de praktijk, met jongeren en ouders (ervaringsdeskundigen), 
en met hogescholen en universiteiten.

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/professionals/netwerk-richtlijnen-jeugdhulp/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/professionals/netwerk-richtlijnen-jeugdhulp/
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Jolanda Spoelstra vertelt kort over de nieuwe en de herziene richtlijnen, de lopende ontwikkelingen 
en de nieuwe tools die beschikbaar zijn. Het thema van deze netwerkbijeenkomst is ‘samen stappen 
zetten’. Elkaar ontmoeten, nieuwsgierig zijn, je eigen kennis en ervaring delen, en leren van elkaar.

‘De richtlijnen zijn een heel logisch onderdeel van ons vakmanschap.’

Workshop Stappen zetten voor 7 tips
Stappen zetten, letterlijk en figuurlijk! In een speurtocht gingen deelnemers via zeven verstopte  
QR-codes op zoek naar tips over het werken met richtlijnen. In de bijlage bij dit verslag vind je de 
speurtocht. Idee: je kunt de QR-codes  ophangen in je eigen organisatie en een speurtocht met collega’s 
organiseren! Het doel is natuurlijk niet het speuren zelf, maar om in gesprek te gaan over de richtlijnen. 
We raden je in elk geval aan om de zeven tips te bekijken.  

‘Op de werkvloer merk ik dat 
er veel moet, waardoor de 
richtlijnen makkelijk op een 
zijspoor kunnen komen. Dus 
hoe houd je ze levendig? In 
ons eigen team organiseren 
we scholingsmiddagen, 
bijvoorbeeld over hechting of 
hoogbegaafdheid, waaraan 
we de richtlijnen koppelen. 
Ik zoek naar praktische 
manieren, waarmee het 
logisch wordt om het over de 
richtlijnen te hebben.’
(PMTO-therapeut in een 
jeugdhulpinstelling)

‘We weten dat de richtlijnen 
bestaan. Ik heb de website van 
de richtlijnen zelfs vast in m’n 
internetbalk staan. Maar we 
kunnen er meer gebruik van 
maken. Vandaag wil ik in ieder 
geval meer informatie opdoen, 
ook over de materialen die 
er zijn. Zo hoorde ik dat er 
een implementatieplan is om 
binnen je organisatie in te 
vullen.’
(jeugdconsulent in een 
gemeente)

‘Wij zijn al lang betrokken bij 
dit netwerk, en binnen ons 
team zijn we bezig om de 
richtlijnen zo goed mogelijk 
actueel te houden. Maar je 
merkt toch dat het soms weer 
wegzakt.  
Dus we zijn aan het zoeken: 
hoe houd je de aandacht 
vast? We proberen regelmatig 
een themabijeenkomst te 
plannen over de richtlijnen, 
waarin we kijken hoe we de 
richtlijnen kunnen toepassen 
in casuïstiek.’
(jeugd- en gezinswerker in 
een welzijnsorganisatie)

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2017/04/Implementatieplan.docx
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Workshop samen met de client

In de workshop ‘Samenwerken met je cliënt’ 
staan drie werkwijzen en instrumenten 
centraal. Deze zijn in de praktijk ontwikkeld 
om samen met de cliënt te beslissen over 
passende hulp. Welke ervaringen zijn hiermee 
opgedaan? Hoe kunnen anderen deze tools 
gebruiken in hun eigen werk?

Bijzonder Jeugdwerk heeft de zorg ingericht rondom 
zeven ontwikkelprogramma’s, met bijbehorende centrale 
hulpvragen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat de 
hulp niet aanbodgericht is vanuit bestaande behandelingen 
of groepen, maar zo optimaal mogelijk aansluit bij de 
hulpvraag van een jongere of gezin.

Kijkvorm is een gespreksmethodiek met bijpassend 
materiaal waarmee professionals in gesprek kunnen gaan 
met jongeren en ouders. De methodiek rust op twee pijlers: 
visualiseren en samen beslissen. De methodiek kan ook 
worden gebruikt voor intervisie en supervisie.

BRAM is een digitale ondersteuningstool die helpt bij 
gesprekken met jongeren en ouders. Aan de hand van 
stappenplannen, tools en doorverwijzingen worden 
professionals direct geholpen bij het samen beslissen met 
hun cliënt. BRAM wordt binnenkort als app gelanceerd.

In een snelle carrousel worden inzichten en ervaringen 
gedeeld. Sommige deelnemers laten zich verrassen, 
anderen stellen gerichte vragen om te ontdekken hoe 
zij de tools in hun werk kunnen gebruiken (‘kan je dit 
ook gebruiken bij lvb-ouders?’). Er is veel herkenning, 
enthousiasme en waardering over en weer.

‘Ik vind het interessant om te kijken 
wat ik van de manier van werken van 
Bijzonder Jeugdwerk kan meenemen 
in mijn eigen werk. Ik maak dus veel 
aantekeningen!’
(jeugdconsulent in een gemeente)

‘Het is leuk om onze manier van werken 
hier te presenteren, en om onze ervaringen 
te delen. Het levert ons ook weer nieuwe 
ideeën op. Zo vroeg iemand of onze 
werkwijze de zorg effectiever maakt. Dat 
weten we niet precies, dus daar begin ik 
meteen over na te denken. Ons idee was 
om vandaag vooral met elkaar in gesprek 
te gaan. Dat is goed gelukt.’
(gedragswetenschappers Bijzonder 
Jeugdwerk)

‘Ik vond het drie heel goede voorbeelden 
van praktische hulpmiddelen bij 
samen beslissen. Ik word dan meteen 
getriggerd: hoe is bij ons de aanmelding 
georganiseerd, en hoe vraaggericht 
werken wij?’
(beleidsmedewerker in een 
jeugdhulpinstelling)

‘Wij zijn erg enthousiast, niet alleen 
over onze eigen methodiek, maar ook 
over wat we hebben gehoord in de 
workshop. Bijvoorbeeld van een collega-
professional, die zegt dat Kijkvorm 
ook helpt om samen met de cliënt het 
verleden beter te begrijpen. Dat vind 
ik mooi, zo had ik het zelf nog niet 
bekeken.’ 
(orthopedagoog en ontwikkelaar 
Kijkvorm)

‘Ik haal vooral inspiratie op uit deze 
workshop. Als wij met iemand van de 
gemeente praten over een cliënt is het 
belangrijk dat we dezelfde benadering 
hebben. En dat we met collega-
professionals van andere organisaties 
dezelfde taal spreken. De richtlijnen 
helpen daarbij.’
(jeugdhulpverlener op een 
zorgboerderij)

https://www.bijzonderjeugdwerk.nl/ontwikkelprogrammas/
https://www.kijkvorm.nl/
https://bramtool.nl/
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Workshop samen met je organisatie

Hoe implementeer je de richtlijnen binnen 
je eigen organisatie? Wat maakt dit 
moeilijk, en wat helpt daarbij? 

In de workshop ‘Samen met je organisatie’ wisselen 
deelnemers hun ervaringen uit met het werken met 
de richtlijnen in hun organisaties. Aan de hand van 
grote vellen papier gaan kleine groepen op zoek naar 
de belemmerende en bevorderende factoren. ‘Is dit 
herkenbaar, wat ik net zei? Hoe is dit voor jou? Werkt dit 
bij jullie anders?’

Collega’s zoeken elkaar op om ervaringen uit te 
wisselen die ook voor hun werkcontext bruikbaar zijn. 
‘Fijn om iemand anders van een gemeente te spreken!’ 
Er hangt een goede sfeer, mensen delen gemakkelijk 
hun eigen inzichten en zijn leergierig naar kennis en 
vooral praktische tips van anderen.

Meer weten over hoe je de richtlijnen implementeert in je organisatie? Lees de factsheet Aan de slag 
met de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. 

‘Het was interessant om met elkaar 
hierover door te praten. Ik sprak met 
iemand die op een groep staat, en zich 
hard maakt voor de richtlijnen. Ik dacht 
altijd dat het werken met richtlijnen van 
bovenaf wordt gestuurd. Dat heeft me 
dus geïnspireerd!’
(beleidsmedewerker in een 
jeugdhulpinstelling)

‘Je ziet dat meer mensen worstelen 
met het invoeren van de richtlijnen. 
Dat is ook wel fijn. Iedereen zit nog in 
dat proces, dus we kunnen goed onze 
ervaringen delen.’
(gedragswetenschapper in een 
jeugdteam van een gemeente)

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2017/04/Aan-de-slag-met-de-Richtlijnen-jeugdhulp-en-jeugdbescherming.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2017/04/Aan-de-slag-met-de-Richtlijnen-jeugdhulp-en-jeugdbescherming.pdf
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Workshop samen met je team

Hoe benut je de richtlijnen tijdens een 
casuïstiekbespreking? Wat is een goed 
moment om de richtlijnen in te brengen?  
En wat is een goede manier daarvoor? 

In de workshop ‘Samen met je team’ oefenen 
deelnemers met het gebruiken van de richtlijnen 
tijdens een casuïstiekbespreking. Ervaringen worden 
uitgewisseld, tips worden gedeeld. In kleine groepen 
simuleren deelnemers een casuïstiekbespreking, aan 
de hand van een casus die uitgeschreven op tafel ligt. 
De werkkaarten van de richtlijnen liggen ernaast, en 
de mobiele telefoons met daarop de website van de 
richtlijnen.

De workshop leidt tot een lijst met praktische tips, niet 
alleen voor de casuïstiekbespreking zelf, maar ook voor 
bijvoorbeeld de voorbereiding ervan, of voor het vergroten 
van kennis over de richtlijnen. Een greep uit de tips:

■    Zorg ervoor dat de richtlijnen en/of werkkaarten geprint 
aanwezig zijn of dat je ze kunt bekijken op een laptop, 
tablet of telefoon.

■     Heb je een beamer en scherm: zet de website van de 
richtlijnen op het scherm als herinnering om met elkaar 
door de richtlijnen te bladeren.

■     Spreek af dat per bespreking iemand ‘portefeuillehouder’ 
van de richtlijnen is, en vanuit die rol vragen en ideeën 
inbrengt.

■    Denk van tevoren na over welke richtlijnen relevant 
zijn voor de casus. Verwerk dit bijvoorbeeld in het 
casuïstiekformulier.

■    Stel elkaar de vraag: welke richtlijnen en werkkaarten 
zijn in deze casus relevant? Alleen al het noemen van de 
richtlijnen in een bespreking is waardevol.

■    Noem in de onderbouwing van beslissingen over de hulp 
de relevante richtlijn.

■    Leuk idee: richt een leesclub op waarmee je iedere 
maand gezamenlijk een uurtje leestijd uittrekt om je 
verder te verdiepen in een richtlijn die op dat moment 
voor jou relevant is.

In de bijlage bij dit verslag vind je de presentatie en alle tips 
die in de workshop verzameld zijn!

‘Na deze workshop heb ik meer 
gevoel gekregen bij hoe ik dit zelf 
kan gaan doen. Ik zit meestal de 
casuïstiekbesprekingen voor, dus ik 
krijg hier veel inspiratie van. De tips 
zijn klein en praktisch, dat is handig. 
Ook vind ik de diversiteit in dit 
netwerk erg goed. Ik zat met iemand 
die ver van mijn werkveld staat, en 
in de casuïstiekbespreking legt zij de 
focus op andere dingen dan ik doe. 
Dat is erg waardevol.’
(gedragswetenschapper in een 
jeugdhulpinstelling)

‘Het is goed om te ervaren dat we in 
een casuïstiekbespreking niet te snel 
naar oplossingen moeten zoeken.  
Met de richtlijnen erbij kijken we 
breder, waardoor de inbrenger van 
de casus meer keuzes heeft. Dat  
neem ik vooral mee.’

‘Ik vond deze workshop erg goed, 
vooral omdat het direct met de 
praktijk te maken heeft. Het is fijn 
om van collega’s te horen hoe zij de 
richtlijnen gebruiken. En om dan te 
kijken hoe wij dat in ons eigen werk 
kunnen gebruiken.’



Verslag bijeenkomst 12 september 2019 / pagina 6

Workshop stappenplan

Welke doelen wil je op 
het gebied van richtlijnen 
behalen met jouw team of 
organisatie? Welke stappen 
zijn nodig om daar te 
komen? 

In de workshop ‘Een stappenplan’ 
werken deelnemers door middel 
van een pionnenspel samen aan een 
concreet stappenplan.

Learnings: begin met kleine stappen, 
en maak het werkbaar. Als iedere 
ambassadeur in zijn organisatie drie 
mensen enthousiasmeert ontstaat al 
een olievlekwerking.

In deze workshop brachten wij het 
doel in om in onze eigen organisatie 
vijf collega’s te enthousiasmeren voor 
de richtlijnen. Uiteindelijk hebben we 
ons doel naar voren geschoven, want 
eigenlijk zijn we al goed bezig! Het was 
interessant om van andere mensen 
te horen wat goede stappen zijn om 
hiermee aan de slag te gaan.
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Afsluiting
We sluiten een vruchtbare en actieve bijeenkomst gezamenlijk af, met een korte terugblik op 
alle workshops. Het was een intensieve middag met een vol programma. Met nieuwe ideeën en 
inspiratie gaat iedereen terug naar zijn eigen werkomgeving. We zien elkaar weer bij de volgende 
netwerkbijeenkomst: op 28 november 2019 in Utrecht.

‘Ik had het idee dat ik vooral 
veel zou gaan halen bij deze 
bijeenkomst, maar ik merk 
dat ik toch ook wel wat te 
brengen heb. Dat geeft me 
zelfvertrouwen.’

‘De netwerkbijeenkomst was 
voor mij nieuw, dus ik wist 
niet goed wat ik me moest 
voorstellen. Maar ik vond 
het inspirerend. En het is 
goed om eens een middag 
bij de richtlijnen stil te staan, 
dat doe ik anders nooit. En 
nu spreek ik ook ‘s al deze 
collega’s!’

‘Binnen onze organisatie zijn 
we bekend met de richtlijnen, 
maar we hebben ze nog niet 
helemaal eigen gemaakt. Dus 
we zijn op het goede moment 
bij deze bijeenkomst. In de 
workshops hebben we veel 
praktische tips meegekregen, 
daar kunnen we wat mee. De 
eigenaarschapstool gaan we 
zeker een keer gebruiken in 
ons team.’
(gedragswetenschapper 
in een jeugdteam van een 
gemeente)

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2018/12/Vijf_tips_voor_zelfsturende_teams_om_eigenaar_te_voelen_van_richtlijnen.pdf

