
Webinar Richtlijn Samen met ouders en jeugdige 
beslissen over passende hulp
23 juni 2022

Algemene introductie Richtlijnen



Programma

Algemene introductie richtlijnen

Richtlijn Samen met ouders en 
jeugdige beslissen over 
passende hulp

Kern van de richtlijn

Dilemma 1: Meningsverschillen over wat er 
aan de hand is

Dilemma 2: Meningsverschillen over de 
nodige hulp

Tips voor gebruik van de richtlijnen



17 richtlijnen 

De richtlijnen ondersteunen om samen met 
ouders en kinderen te beslissen over de best 
passende hulp.

Geautoriseerd door de beroepsverenigingen

Voor de jeugdprofessionals  

• SKJ geregistreerd +

• Wie de schoen past…



Samen beslissen over passende hulp

3 type richtlijnen:

• Problematiek

• Hulpvorm/type zorg 

• Proces



Ontwikkelproces

Wetenschap, praktijk en 
ervaringskennis komen samen

Richtlijn werkkaarten

Info voor 
ouders

Onderbouwing



Gebruik van de richtlijn

MAATWERK SAMEN MET 
TEAM   

REFLECTIE  



Richtlijn Samen met ouders 
en jeugdige beslissen over 

passende hulp
Cora Bartelink en Bas Harding



Opzet

1. Kern van de richtlijn 

• Uitgangspunten

• Nieuwe onderdelen

2. Dilemma 1: Hoe ga je om met meningsverschillen 
tussen jou als professional en ouders/jeugdigen 
over wat er aan de hand is in het gezin? 

3. Dilemma 2: Hoe ga je om met meningsverschillen 
over de hulp die nodig is in het gezin? 
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Poll

o Vraag 1: Heb je ooit de richtlijn Samen beslissen ooit in zijn geheel 

gelezen? 

ja/nee 

o Vraag 2: Gebruik je de werkkaarten van de richtlijn Samen beslissen in 

je werk? 

nooit/zelden/soms/vaak/altijd
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Kern van de richtlijn (1) 

Uitgangspunten 

1. Gezamenlijke besluitvorming met ouders en jeugdigen 

2. Gestructureerd besluitvormingsproces

• Cyclisch proces 
• Onderscheid tussen

• informatie verzamelen (welke elementen/kanten zitten er 
aan de situatie) => vraagverheldering, probleem- en 
krachtenanalyse // evaluatie en monitoring

• inschatting van situatie (wat is er aan de hand) => 
samenhangend beeld 

• beslissen over hulp (wat moet er gebeuren) => doelen 
opstellen, beslissen over hulp 
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Uitgangspunten: Samen met ouders 
en jeugdige beslissen (1)

Gedeelde besluitvorming is “het proces waarbij het gaat om 

uitwisseling van informatie, zowel van de hulpverlener naar de 

cliënt, als van de cliënt naar de hulpverlener. Deze uitwisseling 

moet leiden tot een gezamenlijk genomen beslissing over 

diagnostiek, behandeling of zorg”

Ouwens, Van der Burg, Faber, & Van der Weijden, 2012
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Uitgangspunten: Samen met ouders 
en jeugdige beslissen (2)

o Van professional naar jongere en ouder(s): informatie over de 

diagnose, de prognose, de behandel- en zorgmogelijkheden en de 

voor- en nadelen ervan

=> In eenvoudige bewoording: wat is er aan de hand, hoe gaat dat zich verder 

ontwikkelen als we niets doen en wat kunnen we eraan doen

o Van jongere en ouder(s) naar professional: in welke mate de cliënt

betrokken wil zijn bij de besluitvorming en zijn persoonlijke voorkeuren 

met betrekking tot de interventie-opties

=> In eenvoudige bewoording: welke rol wil hij of zij in het besluitvormingsproces, 

wat is belangrijk voor de jongere/ouder(s), wat wil hij of zij
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Uitgangspunten: Gestructureerd 
beslissen 

1. Vraagverheldering 

2. Probleem- en krachtenanalyse (indien nodig) 

3. Doelen opstellen 

4. Beslissen over passende hulp 

a. Verkennen en mobiliseren van eigen mogelijkheden 

b. Verkennen en mobiliseren van sociaal netwerk 

c. Beslissen over inzet van professionele hulp 

5. Evaluatie en monitoring 
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Kern van de richtlijn (2)

Nieuw toegevoegd bij de herziening

o Gezamenlijke besluitvorming in het gedwongen kader 

o Gezamenlijke besluitvorming bij complexe problemen waar een 

multidisciplinaire/integrale aanpak nodig is 

o Advisering over casuïstiek in het team 
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Samen beslissen in gedwongen 
kader

o Waarom? 

• Het bevordert de samenwerkingsrelatie en herstelt vertrouwen in 
de hulpverlening

• Het versterkt de positie van ouders en jeugdigen (zeggenschap, 
verantwoordelijkheid)  

• Het activeert en motiveert ouders en jeugdigen

o Hoe? 

• Engageren en positioneren 

• Traumasensitief werken 
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Samen beslissen bij complexe 
problemen 

o Waarom? 

• Het activeert en motiveert ouders en jeugdigen 
• Het helpt om focus en prioritering in keuzes aan te brengen
• Onderzoek wijst uit dat juist in deze gezinnen het effect van de hulp 

beter lijkt als ze goed meedenken over wat er ingezet wordt 

o Hoe? 

• Beperk het aantal hulpverleners om tafel 
• Vertrouwenspersoon voor ouders/jeugdige 
• Goede voorbereiding samen met ouders/jeugdige en door 

professionals 
• Goede structurering van multidisciplinair overleg met ouders en 

jeugdige aan tafel 
• Goede nabespreking met ouders/jeugdige
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Advisering door het team

o Waarom? 

• Kwetsbaarheid voor valkuilen (bijv. groepsdenken, tunnelvisie, polarisatie) 

o Hoe? 

• Toestemming van ouders/jeugdige voor bespreking in het team 

• Goede voorbereiding vooraf (korte casusbeschrijving voor collega’s) 
• Voorzitter 

• Gestructureerde bespreking: (1) verheldering van de casus, (2) analyse van de 
casus en (3) advisering over de casus

• Verschillende perspectieven en aandacht voor alternatieve verklaringen en aan 
mogelijke voor- en nadelen van verschillende opties. 

• Emoties en intuïtie van de inbrenger.

• Reflectie op eerdere adviezen, bij voorkeur gevoed door systematische 
feedback van verschillende betrokkenen (uitvoerend jeugdprofessional zelf, 
ouders, jeugdige, andere professionals). 
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Implementatie

• Welke vraag heb jij aan de richtlijn?

• Gebruik de werkkaarten of hoofdstukindeling van de richtlijn 
als navigatie door de richtlijn heen

• Tools voor invoer richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

• Info voor ouders

https://richtlijnenjeugdhulp.nl/tools/


Tools

Ondersteunend aan samen beslissen

• Voor professionals: Tool-Shared-Decision-Making.pdf 

(richtlijnenjeugdhulp.nl)

• Voor ouders en jeugdigen: Tools-Keuzehulp-ouders-en-jeugdige.pdf 

(richtlijnenjeugdhulp.nl)

Workshop: Vind de weg door het woud aan richtlijnen

• Aan de slag met het toepassen van verschillende richtlijnen in de 

dagelijkse praktijk

• Staat zo op papier dat je de workshop zelf kan geven!

https://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2016/11/Tool-Shared-Decision-Making.pdf
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2016/11/Tools-Keuzehulp-ouders-en-jeugdige.pdf
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2016/11/Workshop_Vind-de-weg-door-het-woud-aan-richtlijnen.pdf


Heb je vragen over dit webinar 
of wil je verder in gesprek?

De online community van Platform 
Vakmanschap Jeugdprofessionals is een 
plek om je vragen te stellen aan mede-
professionals en deskundigen op het 
gebied van Samen Beslissen

https://www.voordejeugdenhetgezin.nl/projecten/platform-vakmanschap-jeugdprofessionals


Meer weten? 

Website

www.richtlijnenjeugdhulp.nl

E-mail

info@richtlijnenjeugdhulp.nl

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief - Richtlijnen jeugdhulp 

en jeugdbescherming

http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/
mailto:info@richtlijnenjeugdhulp.nl
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/achtergrond/nieuwsbrief/


Bedankt voor de aandacht!

Terugkijken?

Webinar Goed van start met de richtlijnen

Webinar over de richtlijn Problematische 
gehechtheid

Webinar over de richtlijn Signaleren 
traumagerelateerde problemen

https://richtlijnenjeugdhulp.nl/nieuws/nu-terug-te-kijken-webinar-goed-van-start-met-de-richtlijnen/
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/nieuws/nu-terug-te-kijken-webinar-problematische-gehechtheid/
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/nieuws/nu-terug-te-kijken-webinar-richtlijn-trauma/

