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Want big 
impact?

3

USE BIG 
IMAGE



“Theorie en praktijk 
verschillen significant.
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BE THE BRIDGE 
;)



HALLO!

Ik ben Anne-Fleur Vischer

Gedragswetenschapper bij

De Fryske Marren.

a.vischer@defryskemarren.nl
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ALTIJD - BASIS RELEVANT - SPECIFIEK

Form.1e

Huisbezoek

RichtlijnenKernbesluit

Proces 

onderzoek

Veiligheid

IVRK

Kindgesprek
Informeel

PGB

Inkoop

Verslag-

legging
Casuïstiek Etc…
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ALTIJD RELEVANT



Borging Richtlijnen De Fryske Marren

Beleid : ‘Samen beslissen’ in werkproces

Werkvormen : Casuïstiek voorbereiding + op 

tafel

Begeleiding : door VF en GW

Inplannen : Leesclub, 

Deskundigheidsbevordering
11



Implementeren algemeen

Less is more: overzicht

Verankeren aan bestaande structuren

Zichtbaar en Tastbaar

Herhalen

Plannen van aandacht

Tijd

Chef (verantwoordelijk)
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BEDANKT!

Oant sjen in

De Fryske Marren?

a.vischer@defryskemarren.nl
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Marjan van Gameren & Ria Severijns, Middin



Toepassing richtlijnen bij Middin

Marjan van Gameren en Ria Severijns
Specialisatie Jeugd & Gezin
28 november 2019



Toepassing richtlijnen bij Middin | 28 november 2019 |  16

Wie zijn wij?

Marjan van Gameren, coördinator Jeugd & Gezin

Ria Severijns, projectleider Projectbureau
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Inhoud

1. Project toepassen richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming

2. Beoogde resultaten
– Richtlijnen bekend maken
– Tools toepassing ontwikkelen

3. Vervolg op project

4. Leerpunten
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Project toepassen richtlijnen

Tot 2018: registratie en verantwoorde werktoedeling

Sept 2018 – sept 2019: projectopdracht toepassing richtlijnen

Betrokkenen:

• Opdracht en regie: opdrachtgever regiodirecteur en regiegroep 
Jeugd & Gezin

• Ontwikkeling door projectgroepen: gedragsdeskundigen, 
coördinator Jeugd & Gezin, adviseur Opleiden en adviseur 
Kwaliteit & Zorgbeleid en adviseur Communicatie

• Wat heb je nodig: klankbordgroep van begeleiders en 
zorgmanagers
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Beoogde resultaten

1. Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming bekend maken 

2. Tools voor de toepassing van de richtlijnen ontwikkelen voor:
– werkwijze tegen het licht houden
– implementatie: juist en volledig gebruik
– borgen: blijvend gebruik

Met gebruik van de website richtlijnenjeugdhulp.nl
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Richtlijnen bekend maken (1)

Selectie uit de website richtlijnenjeugdhulp.nl
• totale richtlijn
• werkkaarten
• werkblad
• presentatie
• informatie voor ouders

Verbinding met aandachtspunten en methodieken van Middin
• analyse door gedragsdeskundigen

Herkenbare vormgeving

Module richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming

https://rise.articulate.com/share/J6gNPQGKW563PlmqS7ycVy50XuuUUz-B
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Richtlijnen bekend maken (2)

Tijdens het project mee begonnen

Bestaande middelen gebruikt:

• nieuwsbrief Jeugd & Gezin

• netwerkbijeenkomsten Jeugd & Gezin: workshop actief met eigen casuïstiek

• intranetpagina Jeugd & Gezin

• ansichtkaart, tastbaar en persoonlijk

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2016/11/Workshop_Vind-de-weg-door-het-woud-aan-richtlijnen.pdf
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Tools toepassing ontwikkelen (1)

Tijdens project ontwikkeld voor gebruik na het project, deels nog verder ontwikkelen.

1. Werkwijze tegen het licht houden

– workshops als methode beschikbaar gesteld

– in module: presentaties, werkbladen, informatie voor ouders

2. Implementatie: juist en volledig gebruik

– scholing per richtlijn: module verder ontwikkelen tot leermodule

– richtlijnen in scholing en groepsgewijze reflectie in methodieken van Middin

– coaching on the job door gedragsdeskundigen

3. Borgen: blijvend gebruik

– werkbladen in module, later opnemen in interne audits

– thermometer van de website: door locatie en specialisatie

– feedback via website

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2018/04/Richtlijnen-Thermometer-gebruiksaanwijzing.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/up-to-date/geef-jouw-feedback/
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Aansturing via 

Overzicht Taken en Tools
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Coördinator specialisatie Jeugd & Gezin

Taken Tools

• Signalen vanuit primair proces en 
ondersteunende diensten betreffende de 
richtlijnen verbinden en deze agenderen bij de 
regiegroep Jeugd & Gezin

• De uitvoering van het implementatieplan van de 
richtlijnen coördineren (document Toepassing 
Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming: 
taken en tools (vaststellen en vormgeven)

• Informatie geven over de Richtlijnen jeugdhulp 
en jeugdbescherming, onder andere via op de 
intranetpagina, nieuwsbrieven en 
netwerkbijeenkomsten 

• De afvaardiging naar en informatie vanuit de 
landelijke netwerkbijeenkomst richtlijnen 
coördineren

• Netwerken met het externe netwerk voor de 
Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Algemeen
• Intranetpagina Kwaliteitskader Jeugd/Richtlijnen
• Toepassing Richtlijnen jeugdhulp en 

jeugdbescherming: taken en tools
• Nieuwsbrief en netwerkbijeenkomsten Jeugd & 

Gezin

Toets werken volgens richtlijnen
• Werkbladen (opgenomen in de module 

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming)
• Richtlijnen Thermometer (gebruiksaanwijzing)
• Richtlijnen Thermometer (stellingen voor 

reflectie)
• Richtlijnen Thermometer

https://intranet.middin.nl/zorg-clienten/kennis/jeugd/Paginas/Richtlijnen.aspx
https://intranet.middin.nl/zorg-clienten/kennis/jeugd/Documenten%20richtlijnenpagina/20190824%20Toepassing%20Richtlijnen%20jeugdhulp%20en%20jeugdbescherming%20taken%20en%20tools.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2018/04/Richtlijnen-Thermometer-gebruiksaanwijzing.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2018/04/Richtlijnen-Thermometer-Stellingen-voor-reflectie-.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2018/04/Richtlijnen-Thermometer-A4-formaat.pdf
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Vervolg op project

• Voorlichting voortzetten

• Werken volgens taken en tools stimuleren en opvolgen

• Interventies uit richtlijnen specificeren voor Middin

• Module tot leermodule ontwikkelen en opnemen in beleid

• Richtlijnen opnemen in methodieken en opleidingen van Middin

• Gebruik richtlijnen monitoren
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Leerpunten

• Wensen en ervaringen van gebruikers ophalen en benutten
• Maak informatie kleiner, kies wat wel en niet
• Bestaande kanalen benutten
• Taken en tools vaststellen

• Geen charmant onderwerp, medewerkers weinig tijd voor
• Geringe betrokkenheid zorgmanagers
• Opleidingsplan niet gereed, richtinggevend kader ontbrak
• Nog teveel losstaand van andere instrumenten, 

methodieken en scholingen
• Pakt iedereen zijn rol?
• Onbewust al heel bekwaam!
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Vragen?

Contactgegevens: Jeugdengezin@middin.nl
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Zorgmanager

Taken Tools

• Vaststellen welke richtlijnen aandacht en prioritering 
nodig hebben in het team en/of locatie

• Nodige ontwikkeling op gebied van richtlijnen opnemen in 
het jaarplan van het team / de locatie en dit opvolgen

Algemeen
• Intranetpagina Kwaliteitskader Jeugd/Richtlijnen

Inhoud richtlijnen
• Module Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Gaan werken met de richtlijnen
• Workshop Vind je weg door het oerwoud van richtlijnen
• Aan de slag met de richtlijnen Jeugdhulp en 

Jeugdbescherming
• Vijf tips voor zelfsturende teams om zich eigenaar te 

voelen van de richtlijnen
• Strategisch opleidingsplan specialisatie Jeugd & Gezin
• Opleidingen en methodieken waarin richtlijnen zijn 

opgenomen (te ontwikkelen)

Toets werken volgens richtlijnen
• Werkbladen (opgenomen in de module Richtlijnen 

jeugdhulp en jeugdbescherming)
• Richtlijnen Thermometer (gebruiksaanwijzing)
• Richtlijnen Thermometer (stellingen voor reflectie)
• Richtlijnen Thermometer

https://intranet.middin.nl/zorg-clienten/kennis/jeugd/Paginas/Richtlijnen.aspx
https://rise.articulate.com/share/J6gNPQGKW563PlmqS7ycVy50XuuUUz-B
https://intranet.middin.nl/zorg-clienten/kennis/jeugd/Documenten%20richtlijnenpagina/Workshop%20Vind%20je%20weg%20door%20het%20woud%20aan%20richtlijnen.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2017/04/Aan-de-slag-met-de-Richtlijnen-jeugdhulp-en-jeugdbescherming.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2018/12/Vijf_tips_voor_zelfsturende_teams_om_eigenaar_te_voelen_van_richtlijnen.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2018/04/Richtlijnen-Thermometer-gebruiksaanwijzing.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2018/04/Richtlijnen-Thermometer-Stellingen-voor-reflectie-.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2018/04/Richtlijnen-Thermometer-A4-formaat.pdf
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Begeleider 5, geregistreerde jeugdprofessional (SKJ / BIG)

Taken Tools

• Regiehouder ondersteuning cliënt*
• Risico’s bij cliënt afwegen, indien nodig i.s.m. 

gedragsdeskundige
• (Mede) besluiten welke richtlijnen van toepassing zijn bij 

de cliënt i.s.m. de cliënt en indien nodig de 
gedragsdeskundige

• In de ondersteuning van de cliënt werken volgens de 
richtlijnen

• Begeleider 3 en 4 instrueren en coachen in het gebruik 
van de richtlijnen 

• Het team informeren en instrueren over de richtlijnen
• Actualiteiten en veranderingen betreffende de richtlijnen 

bijhouden

* Waar cliënt staat kan ook cliëntsysteem worden gelezen.

Algemeen
Intranetpagina Kwaliteitskader Jeugd/Richtlijnen

Inhoud richtlijnen
• Module Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
• Overzicht richtlijnen, instrumenten en interventies (te 

ontwikkelen)
• Informatie voor ouders (opgenomen in de module 

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming)
• Opleidingen en methodieken waarin richtlijnen zijn 

opgenomen (te ontwikkelen)

Gaan werken met de richtlijnen
• Workshop Vind je weg door het oerwoud van richtlijnen
• Aan de slag met de richtlijnen Jeugdhulp en 

Jeugdbescherming
• Vijf tips voor zelfsturende teams om zich eigenaar te 

voelen van de richtlijnen

Toets werken volgens richtlijnen
• Werkbladen (opgenomen in de module Richtlijnen 

jeugdhulp en jeugdbescherming)
• Richtlijnen Thermometer (gebruiksaanwijzing)
• Richtlijnen Thermometer (stellingen voor reflectie)
• Richtlijnen Thermometer

https://intranet.middin.nl/zorg-clienten/kennis/jeugd/Paginas/Richtlijnen.aspx
https://rise.articulate.com/share/J6gNPQGKW563PlmqS7ycVy50XuuUUz-B
https://intranet.middin.nl/zorg-clienten/kennis/jeugd/Documenten%20richtlijnenpagina/Workshop%20Vind%20je%20weg%20door%20het%20woud%20aan%20richtlijnen.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2017/04/Aan-de-slag-met-de-Richtlijnen-jeugdhulp-en-jeugdbescherming.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2018/12/Vijf_tips_voor_zelfsturende_teams_om_eigenaar_te_voelen_van_richtlijnen.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2018/04/Richtlijnen-Thermometer-gebruiksaanwijzing.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2018/04/Richtlijnen-Thermometer-Stellingen-voor-reflectie-.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2018/04/Richtlijnen-Thermometer-A4-formaat.pdf


Janine Cooijmans, Combinatie Jeugdzorg



Janine Cooijmans, 

• Student Master of Education, Human Resource 

Development  

• Trainer Beroepscode, tuchtrecht, Richtlijnen bij

Combinatie Jeugdzorg Eindhoven 

Aanleiding tot onderzoek? 

Wat doen jeugdzorgprofessionals eigenlijk met de 

kennis over de beroepscode en richtlijnen in de 

praktijk? Gebruiken ze de beroepsstandaard? 

Wie ben ik? 



Vooronderzoek 
- Enquête (120 professionals): “Ik gebruik de beroepsstandaarden 

als een geïntegreerd onderdeel van mijn werk”

43,33% eens 

56,67% oneens: te weinig bewust, niet eigen gemaakt, 

geen onderdeel van werksysteem, geen effectieve 

methode, werkdruk

- Observatie bespreking van 23 casussen (waarvan 4 dilemma’s) 

0% beroepscode en 0% richtlijnen waargenomen

Motivatie onderbouwing handelingsbesluiten: kennis en 

ervaring in het team, persoonlijke visie en inzicht, advies 

van collega’s, voelt het beste 



Professionals: 

• Geloven meer in de “oude manier” van sparren  met elkaar i.p.v. de nieuwe 

manier waar sparren wordt aangevuld met toetsen aan de 

beroepsstandaarden

• Nemen onvoldoende ruimte/tijd voor professioneel onderbouwde 

beslissingen 

• Positioneren en versterken het beroep te weinig

• Laten impliciete kennis zien, onvoldoende expliciet

• Hebben nog te weinig professionele identiteit en voelen zich geen 

persoonlijk eigenaar van de beroepsstandaarden

• Hebben geen methode om beroepstandaarden effectief te gebruiken 

Diagnose



Onderzoek bij expertisecentrum 

Beroepsontwikkeling Combinatie Jeugdzorg  

Onderzoeksvraag: 

Hoe kan methodische reflectie bijdragen aan het 

integreren van de beroepsstandaarden in de 

beroepspraktijk door Jeugd- en 

gezinsprofessionals? 



Eigenaarschap
Beroepsstandaarden

Model Methodisch Casuïstiek Overleg

Integreren van de 
beroepsstandaard in de 

beroepspraktijk 



Observatie gebruik beroepsstandaarden zonder reflectiemodel: 

Datum: 11 juni 2019 
Tijd: 12.30-14.30 
Plaats: Eindhoven
Observator: Janine Cooijmans 

GW JZW 1 JZW 2 JZW 3 JZW 5 JZW 6 JZW 7 S 1 S 2 

Voorbereidingsformulier ingevuld met richtlijnen?  - - - - - - - -

Wie nam initiatief tot bespreken beroepscode? - - - - - - - - -

Hoe vaak heeft de medewerker over de beroepscode 
gesproken?

- - - - - - - - -

Hoe vaak heeft de medewerker de beroepscode 
geïnterpreteerd bij een casus?

- - - - - -- -- -

Hoe lang heeft de medewerker over de beroepscode 
gesproken?

- - - - - - - - -

Heeft de medewerker de beroepscode bij zijn 
handelingsbesluit betrokken?  

- - - - - - - - -

Wie nam initiatief tot bespreken richtlijnen? - - - - - - - - -

Hoe vaak heeft de medewerker over de richtlijnen 
gesproken?

- - - - - - -- - -

Hoe vaak heeft de medewerker de richtlijnen 
geïnterpreteerd bij een casus?

- - - - - - - - -

Hoe lang heeft de medewerker over de richtlijnen 
gesproken? 

- - - - - - - - -

Heeft de medewerker de richtlijnen bij zijn 
handelingsbesluit betrokken? 

- - - - - - - - -



Reflectiemodel 
1. Situatie en aanleiding: Er wordt gereflecteerd op het handelen 
waarbij de eigen ervaringen het uitgangspunt vormen en aandacht is 
voor de omstandigheden die hebben geleid tot het probleem

2. De vraag:  De vraagstelling van de casusinbrenger staat centraal 

3. Relevante bronnen: De professionele en persoonlijke opvattingen en 
waarden van de inbrenger staan centraal. Praktijkkennis wordt expliciet 
en bewust gebruikt. 
RICHTLIJNEN EN BEROEPSCODE! 

4. Opties en weging : Er worden suggesties gedaan, nieuwe 
perspectieven bekeken. 

5. Beoordeling en besluit:  Op basis van opties en weging worden 
keuzes gemaakt

6. Effect:  Er wordt kritisch gekeken naar het effect van het 
professioneel handelen



Datum: 25 juni 2019 
Tijd: 12.30-14.30 
Plaats: Eindhoven
Observator: Janine Cooijmans 

PB GW JZW 1 JZW 2 JZW 3 JZW 4 JZW 5 JZW 6 S1 S2

Voorbereidingsformulier ingevuld met 
richtlijnen?  

- - - - - - - -

Wie nam initiatief tot bespreken 
beroepscode? 

5x

Hoe vaak heeft de medewerker over de 
beroepscode gesproken?

8x 1x 1x 8x 1x 1x 

Hoe vaak heeft de medewerker de 
beroepscode geïnterpreteerd bij een 
casus? 

1x 1x 6x 1x 1x 

Hoe lang heeft de medewerker over de 
beroepscode gesproken?

3,5 min 20 sec. 50 sec. 5,5 min 20 sec 40 sec

Heeft de medewerker de beroepscode bij 
zijn handelingsbesluit betrokken?  

ja

Wie nam initiatief tot bespreken 
richtlijnen?

3x

Hoe vaak heeft de medewerker over de 
richtlijnen gesproken?

3x 1x 3x 3x

Hoe vaak heeft de medewerker de 
richtlijnen geïnterpreteerd bij een casus? 

2x 2x

Hoe lang heeft de medewerker over de 
richtlijnen gesproken? 

2,5 min 10 sec 1 min 1 min

Heeft de medewerker de richtlijnen bij zijn 
handelingsbesluit betrokken? 

ja ja

Observatie gebruik beroepsstandaarden met reflectiemodel: 



Met reflectiemodel= Beter! 

- Bewuster nadenken 

- Professionelere overwegingen en handelingsbesluiten 

- Meer eigenaarschap (toepassen vanuit intrinsieke 

motivatie) 

Conclusie 



• Externe procesbegeleiding 

• Breder implementeren 

• Een regelmaat afspreken, wanneer met het model 

werken 

• Evalueren en bijstellen 

Aanbevelingen 



Bedankt voor jullie komst!

Inspiratie opgedaan?

Heb je ook een inspirerend voorbeeld, geef je bij op voor de 
volgende inspiratiesessie!’


