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‘Samen lerend doen wat werkt’

Verslag netwerkbijeenkomst 26 november 2020
Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

De 17e bijeenkomst van het Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en 
jeugdbescherming was een primeur: voor de eerste keer online! Vanwege de 
coronamaatregelen kon er helaas geen fysieke bijeenkomst plaatsvinden. 
Maar online biedt voordelen: maar liefst 200 mensen namen deel aan deze 
netwerkbijeenkomst.

Onder de deelnemers zijn jeugd- en gezinswerkers, gedragswetenschappers, wijkteammedewerkers, 
onderzoekers, opleiders, leden van cliëntenraden, managers, teamleiders, ervaringsdeskundigen, 
zorgcoördinatoren, beleidsmedewerkers, schoolmaatschappelijk werkers, wethouders, 
raadsonderzoekers en stagiaires. Ruim 60 procent neemt voor de eerste keer deel aan een 
netwerkbijeenkomst.

Het thema van deze bijeenkomst: samen lerend doen wat werkt. Hoe stimuleren en faciliteren we het 
werken met richtlijnen in de dagelijkse praktijk? Maar ook: hoe faciliteren we inspiratie, uitwisseling en 
kennisdeling in een online netwerkbijeenkomst?
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De Richtlijnen jeugdhulp en 
jeugdbescherming bestaan  
10 jaar, en dat is reden voor een 
feestje! Voor deze gelegenheid is 
een speciaal lied gemaakt: een 
grote dankjewel naar iedereen 
die in de afgelopen tien jaar 
hard heeft gewerkt aan het  
werken met de richtlijnen.

10 jaar
Tien jaar Richtlijnen jeugdhulp 
en jeugdbescherming: een goed 
moment om de balans op te  
maken. Waar staan we?  
Lees meer daarover in  
deze brochure.

Update van het programmateam
Marije Verhoeks (Nederlands Jeugdinstituut) neemt de deelnemers mee in enkele recente 
ontwikkelingen binnen het richtlijnenprogramma:

■     Ken je de learning byte al? In deze online leerinterventie ontdek je snel wat de richtlijnen zijn en hoe 
jij ermee kunt werken. Een goede opfrisser voor iedere jeugdprofessional, en een handige aanvulling 
voor inwerkprogramma’s voor aankomende jeugdprofessionals. Je vindt de learning byte op  
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/hoezithet/.

■     Begin oktober heeft het programmateam een webinar georganiseerd over de richtlijn Scheiding en 
problemen van jeugdigen, voor zo’n 350 deelnemers. Je kunt het webinar hier terugkijken.

■     Sinds 2010 zijn er 15 richtlijnen ontwikkeld. De 16e richtlijn (Signaleren traumagerelateerde 
problemen) is in ontwikkeling: deze bevindt zich in de fase van de proefontwikkeling. De 
totstandkoming van een nieuwe richtlijn is een zorgvuldig traject: dit duurt gemiddeld 30 maanden.

■     Op dit moment worden knelpuntenanalyses uitgevoerd voor twee mogelijke nieuwe richtlijnen: 
Radicalisering en Toekomstgericht werken. Wil je op de hoogte blijven van de uitkomsten van deze 
knelpuntenanalyses? Abonneer je dan op de nieuwsbrief.

Ook een online omgeving biedt gelukkig ruimte voor vraag-en-antwoord. Hoe worden de thema’s voor 
nieuwe richtlijnen bepaald, vraagt een van de deelnemers. Kan er bijvoorbeeld een richtlijn komen over 
autisme? Marije legt uit dat regelmatig bij o.a. jeugdprofessionals wordt gepeild over welke thema’s er 
behoefte is aan een richtlijn. Daarbij komt autisme regelmatig terug. Het thema heeft de aandacht van 
het richtlijnenprogramma. Tegelijkertijd is op andere plekken al veel informatie beschikbaar over het 
werken met kinderen en jongeren met autisme. Het programmateam kiest er daarom voor om er op 
dit moment niet mee verder te gaan. Voor nieuwe richtlijnen wordt overigens ook gekeken naar actuele 
ontwikkelingen in de samenleving. Daaruit volgt bijvoorbeeld de richtlijn Radicalisering.

https://vimeo.com/478824867/c6e3bdf65a
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2020/11/10-jaar-Richtlijnen-jeugdhulp-en-jeugdbescherming.pdf
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/hoezithet/
https://www.youtube.com/watch?v=P90uI6-BeqY
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/achtergrond/nieuwsbrief/
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Herziene richtlijn:  
Gezinnen met meervoudige en complexe problemen
Afgelopen jaar is de richtlijn Multiprobleemgezinnen herzien. Mariska van der Steege, die samen met 
het Nederlands Jeugdinstituut de richtlijn heeft herzien, presenteert de belangrijkste aanpassingen. 
Ook schetst ze hoe professionals de herziene richtlijn kunnen gebruiken in hun dagelijkse praktijk.

De belangrijkste aanpassingen:
■     De naam van de richtlijn is veranderd: Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.
■     Er is meer aandacht gekomen voor het belang van planvorming samen met gezinsleden.  

Het familiegroepsplan wordt nu expliciet genoemd in de richtlijn, naast andere mogelijke 
hulpmiddelen en werkwijzen.

■     De kenmerken van gezinnen met meervoudige en complexe problemen zijn verder aangescherpt. 
Hierbij is er meer aandacht voor psychische problematiek, trauma of een lichte verstandelijke 
beperking van ouders. Ook is er meer aandacht voor armoede en schuldenproblematiek bij 
gezinnen.

■     De term ‘goed genoeg ouderschap’ is aangepast naar ‘goed genoeg opvoederschap’. Ouders 
blijven immers altijd ouders, maar zijn soms niet langer in staat de opvoeders van hun kind te zijn. 
In de richtlijn worden 14 voorwaarden uitgewerkt die een kind nodig heeft om zich optimaal te 
ontwikkelen (zie werkkaart 3). Jeugdprofessionals kunnen deze voorwaarden als kapstok gebruiken 
om informatie te verzamelen en beoordelen over ‘goed genoeg opvoederschap’. 
In de praktijk blijkt er behoefte te zijn aan prioritering van deze voorwaarden. Hoe bepaal je waar je 
als eerste mee aan de slag gaat? Daarvoor zijn in de herziene richtlijn de 14 voorwaarden geordend 
in een behoeftenpiramide (piramide van Maslow). Hiermee hebben professionals een handvat om 
zelf te beoordelen wat als eerste aangepakt moet worden in de hulp aan gezinnen.

■     De informatie over instrumenten en interventies is geactualiseerd, waarbij nieuwe interventies zijn 
opgenomen.

Hoe gebruik je de richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen in de praktijk? 
Mariska geeft twee adviezen:
■     Maak een invulformulier met de 14 condities voor goed genoeg opvoederschap. Dit kan helpen 

om overzicht te krijgen en afwegingen te maken, en die te onderbouwen met feitelijke informatie. 
Belangrijk is wel dat je zo’n formulier gebruikt als hulpmiddel voor reflectie met collega’s en voor  
het samen beslissen, en niet als een afvinklijst.

■     Gebruik de werkkaart over het stellen van doelen met gezinsleden en het monitoren van de 
voortgang (werkkaart 2). Leg de werkkaart naast de doelen die je met het gezin hebt gesteld, en 
bekijk hoe je de doelen kunt verbeteren. En bedenk welke voortgang je wilt monitoren en hoe je dat 
kunt doen.

Richtlijnen zijn nooit definitief af, dus suggesties uit het richtlijnennetwerk zijn altijd welkom.  
Zo vraagt iemand of er in de richtlijn voldoende aandacht is voor medische problematiek bij ouders,  
als een factor die opvoederschap kan beïnvloeden. Volgens Mariska komt dit in de herziene richtlijn 
niet uitgebreid terug. Een goede aanvulling dus!

Een andere deelnemer vraagt of deze richtlijn ook goed te gebruiken is met ouders met een laag IQ.  
De richtlijn is talig en bevat moeilijke woorden, dus hier is zeker een vertaalslag nodig door 
professionals. Bijvoorbeeld door de richtlijn in stukjes met gezinnen te bespreken, en de informatie 
beeldender te maken. Zoals bij alle richtlijnen geldt ook voor deze richtlijn: geen enkel gezin is 
hetzelfde, dus het vraagt vakmanschap van professionals om een richtlijn op maat in te zetten.

https://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2020/06/Richtlijn-Gezinnen-met-meervoudige-en-complexe-problemen-Werkkaarten.pdf
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2020/06/Richtlijn-Gezinnen-met-meervoudige-en-complexe-problemen-Werkkaarten.pdf
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Gebruik van richtlijnen in de praktijk – William Schrikker

Hoe breng je in je eigen organisatie de richtlijnen onder de aandacht? Hoe maak je de richtlijnen 
toegankelijk, en hoe ondersteun je medewerkers bij het werken met de richtlijnen? William Schrikker 
(onderdeel van Partners voor Jeugd) is jaren geleden al begonnen met het ontwikkelen van eigen 
(educatief) materiaal voor haar medewerkers. Petra Stienstra, hoofd Leren & Ontwikkelen bij 
Expertisecentrum William Schrikker, legt uit dat er in de praktijk op drie manieren aandacht wordt 
besteed aan de richtlijnen:

■     gedragswetenschappers worden ‘eigenaar’ gemaakt van een richtlijn
■     de werkkaarten over de richtlijnen worden verspreid in de teams en besproken in teamoverleggen 

en casuïstiekbesprekingen
■     de informatie uit de richtlijnen is verzameld in een praktische app, samen met informatie over 

andere kaders voor jeugdzorgwerkers

Tegelijkertijd bleef de vraag: hoe helpen we onze jeugdzorgwerkers om snel en overzichtelijk de 
belangrijkste informatie uit een richtlijn tot zich te nemen? De ervaring bij William Schrikker laat zien 
dat drie factoren essentieel zijn:

■     de informatie moet kernachtig zijn
■     de informatie moet toegespitst zijn op het werk van de professional
■     de professional moet zelf kunnen bepalen waar en wanneer die de informatie tot zich neemt

Op basis hiervan heeft het Expertisecentrum korte filmpjes (essentials) ontwikkeld, waarin een expert 
de kern van een richtlijn uitlegt. Onlangs zijn essentials gemaakt over de richtlijnen ‘Pleegzorg’ 
en ‘Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’. De essentials zijn te vinden op 
Jeugdzorgleert Online (betaald abonnement).

De richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zijn gemaakt voor een grote en diverse groep 
professionals. Vaak is daarom een vertaling nodig naar de context van specifieke professionals. Eva 
Beekman, gedragswetenschapper bij William Schrikker Gezinsvormen, vertelt hoe zij de richtlijnen 
onder de aandacht brengen bij hun pleegzorgwerkers:
 
■     Op een landelijke intervisiedag voor pleegzorgwerkers hebben ze een workshop gegeven over de 

richtlijnen. Hierbij hebben ze ervoor gekozen niet alleen de richtlijn Pleegzorg te behandelen, maar 
ook de andere richtlijnen. Doel van de workshop was niet zozeer om nieuwe informatie te geven, 
maar om de pleegzorgwerkers meer bewust bekwaam te maken.

■     Ze hebben een eigen implementatieplan opgesteld voor het werken met de richtlijnen. Het 
Implementatieplan van het richtlijnenprogramma is hiervoor als basis gebruikt (beschikbaar bij de 
tools op de website).

■     De essentials zijn beschikbaar gesteld voor pleegzorgwerkers en opgenomen in het 
inwerkprogramma.

■     Duo’s van pleegzorgwerkers worden ‘eigenaar’ van een richtlijn, en brengen die regelmatig in tijdens 
casuïstiek- en teambesprekingen.

http://jeugdzorgleertonline.nl
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/tools
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Afsluiting

In een korte peiling wordt de deelnemers gevraagd hoe zij de inhoud van deze netwerkbijeenkomst 
beoordelen (schaal 1 t/m 10). 85% van de stemmers heeft de netwerkbijeenkomst met een 7 of hoger 
beoordeeld.

Enkele reacties van deelnemers: 

‘Duidelijk verhaal, mooie tools en aanknopingspunten die ik kan meenemen.’

‘Inspirerend, leuke mix tussen inhoudelijk ingaan op specifieke richtlijnen en algemene tips voor 
implementatie. Knap gedaan zo online en het toch een beetje interactief houden.’

‘Fijn dat jullie de richtlijnen weer op mijn netvlies hebben gezet. Ik ga ze weer vaker gebruiken in mijn werk!’

‘Fijn om in sneltreinvaart te horen wat er aangepast is in de richtlijn.  
Daarnaast vind ik het leuk om na te denken over wat we kunnen doen met de  

implementatie binnen onze organisatie. Voorbeeld van de WSG was inspirerend.’

‘Heldere presentaties, duidelijke uitleg, fijn dat er enige interactie mogelijk was.’

‘Fijne afwisseling van theorie en praktijk (en polls). Inspirerend waardoor ideeën ontstaan om  
de richtlijnen verder te implementeren in de organisatie.’

Bedankt voor jullie online deelname, tot volgend jaar!


