
 
 

 

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zijn een initiatief van:          

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming    

 

Netwerkbijeenkomst 28 november 2019: Richtlijnen in de dagelijkse praktijk  
 
Als professional in de jeugdhulp en jeugdbescherming ga je voor de beste zorg voor het kind en zijn/haar gezin. 
Dat is mooi werk en niet altijd even makkelijk. De richtlijnen kunnen jou ondersteunen! Tijdens deze 
netwerkbijeenkomst wisselen we uit over Richtlijnen in de dagelijkse praktijk. Dit doen we bijvoorbeeld door 
aan de hand van een casus met meerdere richtlijnen aan de slag te gaan. Door van andere professionals te 
leren hoe zij en hun collega’s met richtlijnen werken. En door dilemma’s niet uit de weg te gaan, maar met 
elkaar te bespreken. Omdat de Richtlijn Seksuele ontwikkeling binnenkort gepubliceerd wordt zullen we in één 
workshop deze richtlijn belichten.  
 
Locatie  
Het Huis Utrecht (Boorstraat 107 in Utrecht)  
 
Voorprogramma: Informatiebijeenkomst  
11.30 – 12.00 uur Inloop voorprogramma 
12.00 – 12.45 uur  Informatiebijeenkomst voor nieuwe netwerkleden (met lunch)  
 
Hoofdprogramma: Netwerkbijeenkomst 
12.30 – 13.00 uur Inloop 
13.00 – 13.30 uur Plenaire opening en update programma 

13.30 – 14.30 uur Workshopronde 1 

14.30 – 15.00 uur Pauze en mogelijkheid tot uitwisseling  

15.00 – 16.00 uur   Workshopronde 2 

16.00 – 16.30 uur Afronding 

 
Je kunt tijdens de workshoprondes kiezen uit 4 workshops:   

Vind je weg door het woud aan richtlijnen 
Hoe kun je bij een complexe casus de verschillende richtlijnen gebruiken? We onderzoeken welke richtlijnen en 
aanbevelingen relevant zijn bij de casus. Hoe kijken anderen hiernaar? Wat valt op?  
 

Zo werken wij met richtlijnen  

De Fryske Marren, Middin en Combinatie Jeugdzorg delen deze bijeenkomst hoe zij met de richtlijnen werken. 
Laat je inspireren en stel je vragen! 

 

Dilemma’s en stellingen 

Benieuwd naar de eerste resultaten van het landelijk onderzoek naar de bekendheid van richtlijnen? We 

destilleren hieruit een aantal dilemma’s en stellingen. En gaan met elkaar in gesprek. Denk, doe en deel je 

mee?   

 

Richtlijn Seksuele ontwikkeling 

Begin 2020 is de Richtlijn Seksuele ontwikkeling beschikbaar. Barbara Oud gaat in op deze richtlijn en vertelt in 

vogelvlucht hoe de gewone seksuele ontwikkeling verloopt en op welke punten dit anders is bij bijvoorbeeld 

jongeren met een ASS of LVB. Ook bespreken we hoe jij als aanjager deze richtlijn straks kunt verspreiden in 

jouw organisatie.  

 

Onverhoopt verhinderd?  

Bij afmelding en/of vervanging door een collega 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). Het accreditatieformulier wordt vanaf 16.30 uur uitgereikt bij inlevering van de badge.  
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