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Richtlijnen in de dagelijkse praktijk
Verslag bijeenkomst 28 november 2019  
Netwerk Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Ruim vijf jaar na de allereerste netwerkbijeenkomst vond op 28 november 
2019 de 16e bijeenkomst plaats van het Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en 
jeugdbescherming. Deze keer in Het Huis Utrecht. Het thema van deze editie: 
richtlijnen in de dagelijkse praktijk.

De meeste rode stoelen in de theaterzaal zijn gevuld als Jolanda Spoelstra, projectleider van het 
richtlijnenprogramma, de bijeenkomst opent. Er zitten veel nieuwe aanjagers in de zaal, maar ook 
een flinke groep mensen die er al veel vaker bij waren. Van Zoutkamp tot Maastricht: vanuit alle 
windstreken zijn aanjagers vandaag naar Utrecht gekomen.

Centrale vraag is hoe de richtlijnen een plek kunnen krijgen in de dagelijkse praktijk van 
jeugdprofessionals. Een hoge werkdruk en een groot verloop van collega’s zijn daarin de realiteit.  
De netwerkbijeenkomst brengt aanjagers inspiratie om met richtlijnen te werken, en volop gelegenheid 
tot uitwisseling van kennis en ervaring.

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/professionals/netwerk-richtlijnen-jeugdhulp/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/professionals/netwerk-richtlijnen-jeugdhulp/
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Vanuit het landelijke richtlijnenprogramma geeft Jolanda 
een korte update. Nieuwe richtlijnen worden ontwikkeld, 
bestaande richtlijnen worden herzien, en er wordt gewerkt 
aan een e-learningmodule. Ook zijn de eerste resultaten 
van de landelijke enquête bekend: zo zijn de richtlijnen 
bekend bij meer dan 70 procent van de ruim 1900 
bevraagde jeugdprofessionals.

Workshop: Zo werken wij met richtlijnen 
In deze workshop delen drie aanjagers hun ervaringen met het invoeren van de richtlijnen.

Anne-Fleur Vischer – De Fryske Marren 
Een treffend plaatje van een snelgroeiend oerwoud van bomen dat ieder zicht belemmert, leidt tot veel 
herkenning onder de deelnemers. Jeugdprofessionals ‘moeten’ erg veel in hun werk. Anne-Fleur legt uit 
hoe ze in De Fryske Marren teruggingen naar de basis. Welk gereedschap heeft een jeugdprofessional 
nodig om zijn werk goed te doen? De richtlijnen vormen hier een belangrijk onderdeel van.  
Dat stukje gereedschap moet dan ook altijd zichtbaar, tastbaar en gemakkelijk pakbaar zijn. Zo liggen 
bij casuïstiekbesprekingen de werkkaarten van richtlijnen op tafel en is er een folderdisplay waarin alle 
informatie voorhanden is. Ook is er regelmatig een leesclub: er is een zaal gereserveerd, er ligt wat 
lekkers, en iedereen kan in stilte een uurtje komen lezen over een richtlijn.

Anne-Fleur geeft de zaal tips mee over het implementeren van de richtlijnen:

■     less is more: zorg dat je overzicht creëert
■     veranker de richtlijnen in bestaande structuren, zoals een casuïstiekbespreking
■     maak de richtlijnen zichtbaar en tastbaar (dus verspreid informatie niet alleen online)
■     denk aan de kracht van herhaling
■     plan de benodigde aandacht en tijd voor de richtlijnen
■     maak iemand verantwoordelijk (‘chef richtlijnen’)

‘Het idee van de leesclub vind ik erg mooi. Dat soort dingen moeten wij ook gaan doen.’

‘Ik ben benieuwd hoe anderen met de  
richtlijnen omgaan. In onze casuïstiek-
besprekingen denken we vooral vanuit  
de oplossingen die iedereen zelf in z’n 
rugzak heeft. We kunnen de richtlijnen 
daar beter bij gebruiken. Daarvoor  
hoop ik hier inspiratie op te doen.’
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Marjan van Gameren en Ria Severijns – Middin 

Bij zorgorganisatie Middin (3.500 medewerkers, 5.500 cliënten) zijn Ria en 
Marjan bezig met een uitgebreid implementatietraject voor de richtlijnen. 
Een greep uit de stappen die ze hebben gezet en de ervaringen die ze daarin 
hebben opgedaan:

■    Bij de verschillende afdelingen van de organisatie (beleid, opleiding, 
kwaliteit, communicatie) inventariseren wie nodig zijn voor de 
implementatie, en deze collega’s er direct bij betrekken.

■     Een klankbordgroep vormen met professionals van de werkvloer, om hen 
te bevragen wat zij nodig hebben om met de richtlijnen te gaan werken. 
Leerpunt: haal actief de wensen en ervaringen van gebruikers op en benut 
die.

■     Een selectie maken uit alle informatie en tools die beschikbaar zijn op 
de richtlijnenwebsite, en daarbij steeds de verbinding leggen met de 
specifieke aandachtspunten en methodieken van Middin. Leerpunt:  
maak de informatie klein en kies welke informatie je wel en niet verspreid.

■     Vanaf de start actief naar alle medewerkers communiceren wat ze 
aan het doen zijn, via onder meer de nieuwsbrief, het intranet en twee 
bijeenkomsten. Leerpunt: benut bestaande communicatiekanalen.

■     Een eigen module over de richtlijnen ontwikkelen voor de medewerkers,  
in de vormgeving van Middin die herkenbaar is voor de medewerkers.  
De module biedt een selectie van de informatie op de richtlijnenwebsite, 
en is online voor iedereen beschikbaar.

■     Duidelijke afspraken maken over ieders taken en tools, om te voorkomen 
dat het werken met richtlijnen bij één persoon ligt.

 ‘Het is een goede 
tip om gebruik 
te maken van 
nieuwsbrieven 
en intranet om 
de richtlijnen bij 
collega’s onder 
de aandacht te 
brengen. Ik ga kijken 
hoe wij dat binnen 
onze organisatie 
doen.’’
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Janine Cooijmans – Combinatie Jeugdzorg
Voor Combinatie Jeugdzorg heeft Janine onderzoek gedaan naar het gebruik van de richtlijnen (en de 
beroepscode) in de praktijk. 

Uit haar vooronderzoek bleek dat meer dan de helft van de ondervraagde professionals aangaf de 
beroepsstandaarden niet als een geïntegreerd onderdeel van hun werk te gebruiken.  
Ook in de casuïstiekbesprekingen die Janine observeerde, werden de beroepscode en de richtlijnen niet 
(expliciet) ingezet. Tegelijkertijd heeft Combinatie Jeugdzorg wel een goed implementatieplan en zijn er 
aandachtsfunctionarissen voor de richtlijnen. Het lijkt daarom alsof de richtlijnen vooral worden gezien 
als ‘van de organisatie’, en dat professionals zelf weinig eigenaarschap voelen.

In haar onderzoek heeft Janine een reflectiemodel ontwikkeld dat dit eigenaarschap moet stimuleren. 
Hierdoor moeten de beroepscode en de richtlijnen beter worden geïntegreerd in de dagelijkse 
beroepspraktijk. Dit model is inmiddels getest, en het leidt tot mooie resultaten: bewuster nadenken 
van professionals, professionelere overwegingen en handelingsbesluiten, en meer eigenaarschap en 
toepassing vanuit een intrinsieke motivatie.

In de komende tijd wordt het model verder bijgesteld en breder geïmplementeerd. Op aanvraag is het 
model ook voor andere organisaties en professionals beschikbaar.

Workshop: Dilemma’s uit de praktijk 
 

Uitgangspunt zijn enkele 
stellingen, gebaseerd op 
resultaten uit onderzoek 
naar de bekendheid van 
de richtlijnen. Aan de hand 
hiervan gaan deelnemers in 
gesprek over het gebruik van 
de richtlijnen in de dagelijkse 
praktijk. 
 

‘De richtlijnen zijn met name ondersteunend voor de generalistisch werkende jeugdprofessional.’

Voor de deelnemers aan deze workshop zijn de richtlijnen waardevol voor zowel generalisten als 
specialisten. Wel maken ze een onderscheid: voor generalisten helpen de richtlijnen vooral om 
problematiek te herkennen en te bepalen wanneer er een specialist moet worden bijgehaald.  
Een specialist gebruikt de richtlijnen met name om te bepalen welke interventie geschikt is.  
Daarbij is het voor een specialist goed om te weten op basis waarvan een generalistische 
jeugdprofessional keuzes maakt of tot een bepaalde stap komt.

Ook zien de aanjagers verschillen tussen richtlijnen. Zo zijn de richtlijnen over samen beslissen en 
kindermishandeling voor alle jeugdprofessionals belangrijk. Kennis over andere meer specifieke 
richtlijnen ligt vaak bij bijvoorbeeld gedragsdeskundigen. 

‘Of je generalist of specialist bent, de richtlijnen zijn zo gemaakt dat ze altijd bruikbaar zijn.  
Dus gebruik ervan wat je nodig hebt.’
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‘De cliëntversies worden te weinig onder  
de aandacht gebracht bij cliënten omdat 
jeugdprofessionals hier onvoldoende het  
nut van inzien.’

De aanjagers in de workshop geven aan de 
cliëntversies inderdaad weinig te gebruiken.  
Ze twijfelen niet aan het nut van de 
cliëntversies, maar denken vooral aan de 
vindbaarheid en vorm van de cliëntversies, en 
aan het juiste moment om  
ze in te brengen.

De cliëntversies zijn beschikbaar op de website 
van de richtlijnen. Maar alleen verwijzen naar 
de website lijkt niet voldoende te zijn. ‘Ik ken 
onze doelgroep. De gemiddelde ouder gaat 
ze niet zelf opzoeken, want die heeft wel iets 
anders aan zijn hoofd.’

Sommige professionals hebben veel te maken met cliënten met een taalbarrière of –achterstand, 
waardoor de talige richtlijnen vaak niet goed aansluiten. ‘Het is al een opgave om met deze gezinnen te 
bespreken wie je bent, wat je komt doen en waar je met hen aan gaat werken.’ Er wordt de suggestie 
gedaan om de cliëntversies ook in andere talen beschikbaar te stellen, en in andere vormen, zoals een 
korte video of animatie. Daarbij is een belangrijke vraag wie bepaalt wat de juiste aanspreekmethode 
is. Bij een te ‘simpele’ animatie kunnen bijvoorbeeld jongeren het gevoel krijgen dat ze niet serieus 
genomen worden. Het is dus goed om aan cliënten zelf te vragen wat voor hen een geschikte vorm is. 

‘Inderdaad werken we veel met tekst, maar daarom vind ik de tools zo leuk en nuttig. Bijvoorbeeld de 
bureaulegger voor jongeren.’ 

Ook komt de vraag op wat een geschikt moment is om een cliëntversie met ouders te bespreken.  
Aan het begin van het hulpverleningstraject kan een cliëntversie een mooie ingang zijn om in gesprek 
te gaan over een specifiek thema. Tegelijkertijd moet er al zoveel aan het begin worden gesproken. 

‘Het kan helpen als jeugdprofessionals vaker benoemen dat ze met richtlijnen werken, en dat ouders 
daarnaar kunnen vragen. Dat neem ik mee naar mijn organisatie. Waarom staat eigenlijk niet op onze 
website dat we volgens de richtlijnen werken?’

‘Hoe geef ik onze professionals het inzicht dat de richtlijnen belangrijk en helpend zijn voor hun 
werk?’

Dit dilemma van een van de aanjagers leidt tot de volgende tips van collega-aanjagers:

■    Maak gebruik van ervaringsverhalen en casussen (beschikbaar op de website).
■    Geef professionals de erkenning dat ze vaak al doen wat de richtlijnen ons vertellen, maar vertel ook 

dat de richtlijnen extra handvatten geven voor hun werk.
■    Vraag of iemand in het team aandachtsfunctionaris wil zijn, die de richtlijnen regelmatig inbrengt in 

besprekingen.
■    Kijk naar de kleine successen, en maak gebruik van die ene persoon die er qua enthousiasme net 

bovenuit steekt. Neem die collega ook mee naar een netwerkbijeenkomst!
■    Bij sommige werkers helpt het formele verhaal: als je SKJ-geregistreerd bent, dan heb je je 

gecommitteerd aan het werken met de richtlijnen.

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2018/05/Richtlijnen_Hulpmap_A3.pdf
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Workshop: Vind de weg door het woud aan richtlijnen
 
Hoe pas je verschillende richtlijnen 
naast elkaar toe in de dagelijkse 
praktijk? Aan de hand van een casus 
gaan deelnemers aan de slag. 

De gesprekken zorgen voor verbinding 
en herkenning onder de deelnemers. 
Ook zorgt het voor inzicht in elkaars 
werk, wie werkt waar en met welke 
opdracht? En hoe werkt een andere 
collega met de richtlijnen? De richtlijn 
zorgt voor een gezamenlijke houvast en 
een gevoel van ‘we doen het met elkaar’. 
‘Ik heb nu al zin in morgen, om dit in de 
praktijk toe te gaan passen’, geeft een 
hulpverlener aan.

Wil jij met jouw collega’s ook ervaren 
dat de aanbevelingen uit verschillende 
wrichtlijnen elkaar niet bijten maar 
aanvullen? Dat kan! De workshop is zo 
op papier gezet dat je hem zelf kunt 
doen of geven in je eigen organisatie. 

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2016/11/Workshop_Vind-de-weg-door-het-woud-
aan-richtlijnen.pdf

Workshop Richtlijn Seksuele ontwikkeling 

Barbara Oud is vanuit Rutgers 
betrokken geweest bij deze nieuw 
te verschijnen richtlijn. 

Zij vertelt dat het accent in de richtlijn 
ligt op het stimuleren van een gezonde 
seksuele ontwikkeling. Wat houdt dit 
in voor de verschillende leeftijdsfasen 
en wat betekent dit voor jeugdigen 
met specifieke problemen, zoals een 
licht verstandelijke beperking of een 
autistische stoornis? 

Het werken met de richtlijn heeft alles te 
maken met het bespreekbaar maken van 

seksualiteit met een jeugdige. Hier ervaren jeugdprofessionals soms drempels, die ook weer te maken 
kunnen hebben met hun eigen seksuele ontwikkeling. 

De richtlijn ligt nu ter autorisatie bij de beroepsverenigingen. De aanwezigen zien uit naar de publicatie 
en willen er graag mee aan de slag. 

�

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2016/11/Workshop_Vind-de-weg-door-het-woud-aan-richtlijnen.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2016/11/Workshop_Vind-de-weg-door-het-woud-aan-richtlijnen.pdf


Verslag bijeenkomst 28 november 2019 / pagina 7

Afsluiting

We sluiten de bijeenkomst plenair af met een snelle peiling hoe deelnemers de middag 
hebben ervaren... 

… en wat ze nog willen delen met het richtlijnenteam:

   ‘Fijn georganiseerd. Aan de slag op casusniveau met de richtlijnen is zeer waardevol!’

  ‘Ik had graag een overzicht gehad van de inhoud van de nieuwe richtlijn seksuele ontwikkeling’

       ‘Betrek de bestuurders erbij – een bijeenkomst voor de hoogste laag in een organisatie?’

 ‘Fijne enthousiaste mensen!’

        ‘Geruststellend om te horen dat anderen met dezelfde dingen worstelen’

     ‘Wellicht toch te weinig tijd in de workshops om iets meer verdieping te zoeken’

   ‘Fijn om diverse professionals te kunnen spreken’

  ‘Inspirerend, ik krijg er energie van!’

   ‘Goed om steeds weer ideeën op te doen en een impuls te krijgen om hiermee verder te gaan’

 ‘Interessant om de diversiteit te zien in werkvelden en organisaties die met de richtlijnen bezig zijn!’

Een van de aanjagers vraagt hoe dit netwerk onderling contact heeft en houdt. Jolanda geeft aan dat 
het richtlijnenteam bezig is met een update van het bestand met contactgegevens van de aanjagers en 
daar volgend jaar aandacht aan zal besteden. Tegelijkertijd is het tijdens bijeenkomsten aan iedereen in 
het netwerk zelf om elkaar op te zoeken, gegevens uit te wisselen en contact met elkaar op te nemen.

Ten slotte geeft Jolanda twee take-home messages mee:

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

■    Richtlijnen zijn er door en voor jouw beroepsgroep en gaan over jouw vak: benut ze en reageer als er 
iets niet klopt.

Bedankt voor jullie komst en deelname, tot volgend jaar!


