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Inleiding
Namens de toen nog vier beroepsverenigingen in de Jeugdzorg werd op 1 april 2010 door het
Nederlands Jeugdinstituut (NJi) bij het voormalige ministerie voor Jeugd en Gezin een
subsidieaanvraag ingediend voor het Programma Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg. Dit werd
toegekend op 15 juni 2010. Eind 2010 werd Phorza, beroepsvereniging voor sociaal-agogisch
werkers, opgeheven. De overblijvende beroepsverenigingen, het Nederlands Instituut van
Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de
Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) vervolgden het programma. Zij
hebben de uitvoering daarvan bij het NJi ondergebracht.
Het jaar 2010 was het jaar van de voorbereidingen. Een programmaleiding werd gevormd, de
Richtlijnadviescommissie Jeugdzorg (RAC-J) en de Stuurgroep Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg (SRJ)
werden samengesteld. Er werden vijf knelpuntenanalyses uitgevoerd en de voorbereidingen voor de
aanbesteding van de ontwikkeling van drie richtlijnen werden afgerond.
In het jaar 2011 kon op het fundament dat in het voorgaande jaar was neergezet, verder worden
gebouwd. De aanbesteding en het vervolgens in opdracht geven van de ontwikkeling van vijf
richtlijnen werd in 2011 uitgevoerd. Bovendien werden acht knelpuntenanalyses voorbereid en
uitgevoerd, waarmee het materiaal verzameld werd voor de besluitvorming over de meeste overige
te ontwikkelen richtlijnen. In 2011 werden nog vier andere richtlijnen aanbesteed.
Het jaar 2012 was opnieuw een jaar waarin een aantal richtlijnen werd voorbereid en in ontwikkeling
genomen. Daarmee werd bereikt dat eind 2012 in totaal elf van de dertien richtlijnen van het
programma waren aanbesteed en in ontwikkeling genomen. Werkenderwijs werd ook een aantal
inhoudelijke dilemma’s en vragen over de richtlijnontwikkeling zichtbaar die telkens om studie,
keuzes en oplossingen vroegen. Nieuw in 2012 was de start van de Cliëntentafel Richtlijnontwikkeling
Jeugdzorg, een vaste werkgroep van cliënten die meekijkt en commentaar geeft tijdens de
ontwikkeling van de richtlijnen. Dit was ook het jaar waarin professionals in de jeugdzorg voor het
eerst kennismaakten met conceptrichtlijnen. Door middel van proefinvoeringen in zes organisaties
werden de eerste twee richtlijnen voor de jeugdzorg in de praktijk getest op bruikbaarheid en
toepasbaarheid.
In het jaar 2013 was het dan zo ver dat de eerste definitieve richtlijn voor de jeugdzorg, de Richtlijn
Ernstige gedragsproblemen werd geautoriseerd door de beroepsverenigingen. Daarmee werd deze
de vakinhoudelijke standaard voor de professionals in de jeugdzorg. Met hulp van een extern bureau
werd een aantrekkelijke en eenvoudig toegankelijke digitale omgeving gebouwd waar deze richtlijn
als eerste in kon worden gepubliceerd. In 2013 werd het programma uitgebreid met het in
ontwikkeling nemen van een veertiende richtlijn, over kindermishandeling. Door deze late
uitbreiding zou het technisch onhaalbaar worden deze opgeleverd en geaccepteerd te hebben voor
de geplande afloop van het totale programma in april 2015. In overleg met het ministerie van VWS is
besloten om de looptijd van het programma op te rekken tot 31 december 2015, om zo de
ontwikkeling van deze veertiende richtlijn binnen de looptijd van het programma afgerond te krijgen.
Het jeugdzorgveld heeft in 2013 voor het eerst kunnen kennismaken met de inhoud en het gebruik
van richtlijnen, zij het nog met conceptversies. Een zestal conceptrichtlijnen werd in een aantal
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geselecteerde teams van jeugdzorgprofessionals uitgeprobeerd en de ervaringen daarmee werden
systematisch geëvalueerd in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Dat leverde
niet alleen zeer bemoedigende reacties en nuttige aanpassingen van de richtlijnen zelf op, maar
leerde ons ook veel over de benodigde strategieën voor de toekomstige invoer van alle richtlijnen die
verwerkt werden in het invoerprogramma.
In het jaar 2014, onderwerp van dit jaarverslag, is het programma inmiddels een goed geoliede
machinerie geworden, waarin alle betrokken partijen zo op elkaar en op de eigen taak zijn ingespeeld
dat de wat krappe en dwingende tijdsplanning te hanteren was. De programmaleiding zorgde er
daarbij voor dat de vele processtappen van de dertien nog in ontwikkeling zijnde richtlijnen goed
gevolgd en doorlopen werden. In 2014 werden nog eens vijf richtlijnen opgeleverd en in een
zorgvuldig begeleid bestuurlijk proces geautoriseerd door de betrokken beroepsverenigingen. Dit
bracht de stand eind 2014 op zes geautoriseerde richtlijnen jeugdzorg brengt. Nog acht te gaan in het
laatste jaar.
De meeste proefinvoeringen van conceptrichtlijnen vonden plaats in 2014. Drukke tijden dus voor
het invoerteam, dat voor iedere proefinvoer weer op jacht gaat naar een aantal geschikte
organisaties, de deelnemende professionals uitgebreid instrueert over de betreffende richtlijn, en na
een aantal maanden de resultaten van het werken met de conceptrichtlijn systematisch verzamelt.
Deze resultaten worden vervat in onderzoeksrapporten, die informatie bevatten die eigenlijk altijd
aanleiding geven om de conceptrichtlijn aan te passen en informatie die van nut is voor de latere
invoerstrategie van de richtlijn. Het uitgebreid uitproberen van een conceptrichtlijn in de praktijk van
de jeugdzorg, is niet iets dat standaard bij richtlijnontwikkeling wordt uitgevoerd. Voor ons
programma, waarin de bruikbaarheid van de aanbevelingen voor het jeugdveld zo op de voorgrond
staat terwijl de evidence niet altijd even dwingend is, is het integreren van proefinvoer in het proces
van het ontwikkelen van een richtlijn essentieel.
De autorisatie van de richtlijnen kan gezien worden als sluitstuk van een geslaagd
ontwikkelingsproces, de kers op de taart. Daarmee krijgt de richtlijn de status van vakinhoudelijke
standaard voor de betrokken beroepsverenigingen. In het verleden kampten richtlijnontwikkelaars in
andere sectoren nogal eens met problemen om de autorisatie van richtlijnen goed rond te krijgen.
Onze analyse daarvan was destijds dat dit vrijwel altijd veroorzaakt wordt door een onzorgvuldig
ingericht en gelopen proces. Voor het Programma Richtlijnen Jeugdzorg hebben wij samen met de
betrokken beroepsverenigingen het proces wat anders en strakker ingericht dan te doen
gebruikelijk1. En dat lijkt te werken. In ieder geval werden zo de eerste zes richtlijnen zonder veel
problemen, maar met en dankzij serieuze inbreng van de beroepsverenigingen geautoriseerd.
1

Procedure:
- Leden van de ontwikkelwerkgroep op voordracht van beroepsverenigingen vanwege het vertrouwen in hun
deskundigheid, maar niet met last en ruggespraak omdat dit onhaalbaar is vanwege ondoenlijke bestuurlijke drukte en
verkeerde verwachtingen wekt.
- Commentaarfase van het concept is het formele moment waarop beroepsverenigingen feedback kunnen geven op de
inhoud van de richtlijn. Deze wordt door beroepsvereniging serieus ingevuld d.m.v. instellen van een ad hoc werkgroep die
dit commentaar verzorgt.
- Standaard commentaartabel waarin door ontwikkelaar kan worden aangegeven hoe deze het commentaar adresseert.
- Autorisatie kan daardoor in grote lijnen op een goed en zorgvuldig gelopen proces, waarin de commentaren naar behoren
zijn behandeld, worden afgegeven.
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Voor de publicatie van de richtlijnen werd in 2014 samen met een extern bureau een digitale
omgeving ontworpen waarin inmiddels de eerste twee richtlijnen op aantrekkelijke en toegankelijke
wijze werden gepubliceerd.
In het jaar 2014 groeide de bekendheid van professionals met het richtlijnenprogramma behoorlijk
hoewel er feitelijk nog maar met twee digitaal gepubliceerde richtlijnen kon worden kennisgemaakt.
We werden daarbij geholpen door een aantal geslaagde presentaties, zoals op het congres Jeugd in
Onderzoek, het Voor de Jeugd congres, op een door ons georganiseerde en goed bezochte
werkconferentie voor beleidsmedewerkers van zorgaanbieders, op bijeenkomsten met docenten uit
het HBO onderwijs en de Inspectie Jeugdzorg, op studiemiddagen van de beroepsverenigingen en
blogs op kenniswebsites, en natuurlijk dankzij de door het hele land heen uitgevoerde proefinvoer
van bijna alle conceptrichtlijnen. We kregen daarbij een belangrijke steun in de rug van brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland, die besloot het gebruik van richtlijnen, als belangrijke
vakinhoudelijke standaarden van hun professionals, te gaan faciliteren. We liftten bovendien
dankbaar mee op alle gevoerde acties rond de professionalisering van de jeugdzorg, en zijn plan van
dit voort te zetten dankzij de per 1 januari 2015 ingevoerde verplichting voor werkgevers om in de
jeugdhulp geregistreerde professionals in te zetten. Vakinhoudelijke en ethische standaarden, zoals
respectievelijk richtlijnen en beroepscodes, zijn onlosmakelijk verbonden met de afwegingen die
beroepsgeregistreerde professionals maken, en ze raken direct aan het vakmanschap dat daarmee
gemoeid is. Om die reden zijn de richtlijnen (via een weblink) te vinden op de website van het
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en op de websites van de verschillende beroepsverenigingen.
Stap voor stap wordt zo het draagvlak voor het gebruik van richtlijnen groter. In 2014 is een begin
van een discussie gevoerd over de richtlijnen in het kader van de transitie van de jeugdzorg, waarbij
de zorgplicht een gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt. Het is van belang dat deze discussie in
2015 verder wordt gevoerd, met name omdat het jeugdveld verandert en breder is gedefinieerd,
waardoor ook een grotere groep professionals in nieuwe samenwerkingsverbanden zich op termijn
zal gaan verhouden tot de richtlijnen, en de gemeenten een nieuwe partij zijn in het zorgsysteem
waar richtlijnen onderdeel van uitmaken.
We verwachten dat alle veertien richtlijnen binnen de aangepaste looptijd van het programma,
d.w.z. lopend tot 31 december 2015, ontwikkeld en gepubliceerd zullen zijn en dat de landelijke
invoering van een groot deel van de richtlijnen gaande is. Financieel zijn er geen overschrijdingen en
lopen de uitgaven in de pas met de voortgang van het programma.
Op een aantal belangrijke deelonderwerpen wordt hieronder nader ingegaan.

Stuurgroep (SRJ)
Vertegenwoordigers van de drie beroepsverenigingen vormen samen de Stuurgroep
Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg, waar de besluitvorming over het programma plaatsvindt, of van
waaruit besluiten kunnen worden teruggelegd bij de besturen van de beroepsverenigingen.
De Stuurgroep kende in 2014 de volgende leden:
- H.J. (Hester) de Boer, voorzitter
(namens de NVMW)
- Prof. dr. J.E.H. (Hans) van Luit
(namens de NVO)
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- Drs. R.K. (Roland) Koning

(namens het NIP)

De Stuurgroep is in 2014 zeven keer bij elkaar gekomen, op de volgende data: 13 januari, 24 februari,
14 april, 30 juni, 22 september, 3 november en 8 december.
De aandacht in de vergaderingen is vooral uitgegaan naar besluitvorming over zaken die verband
houden met de voortgang en de projectbeheersing, de acceptatie van opgeleverde richtlijnen, het
deelprogramma Invoering en de communicatie over het programma. De Stuurgroep is bovendien
besluitvormend op de door de Richtlijnadviescommissie Jeugdzorg gegeven adviezen.

Richtlijnadviescommissie Jeugdzorg (RAC-J)
De Richtlijnadviescommissie Jeugdzorg is het inhoudelijk adviesorgaan van het programma. Zij
adviseert ten behoeve van besluitvorming in de Stuurgroep. De leden hebben een bijzondere
expertise op het terrein van richtlijnontwikkeling en implementatie en de diverse facetten van de
praktijk van de jeugdzorg en hebben zitting zonder last of ruggespraak van organisaties waarvan ze
mogelijk ook deel uitmaken. De grote en diverse inhoudelijke kennis van de leden van de RAC-J bleek
ook in 2014 weer van groot belang voor het programma.
De RAC-J vervulde een belangrijke rol bij het denken en adviseren over de methodiek van
richtlijnontwikkeling en de daarbij benodigde aanpassingen om de jeugdzorgsector goed te kunnen
bedienen. Met hulp van leden van de RAC-J is onder andere de wijze van beoordelen van studies
aangepast aan die van de sector door het beoordelingskader van de Erkenningscommissie Databank
Effectieve Jeugdinterventies hierbij te introduceren. De RAC-J is richtinggevend geweest in het
denken over gedeelde besluitvorming als wijze waarop cliëntenparticipatie in het gebruik van
richtlijnen kan worden bevorderd. De RAC-J heeft dit jaar bovendien een aantal conceptrichtlijnen en
rapporten van proefinvoer voorgelegd gekregen en deze telkens van belangrijke inhoudelijke
adviezen voorzien. Een belangrijk aandachtspunt daarbij was telkens de relatie tussen de richtlijn en
de toepasbaarheid voor de praktijk. Veel aandacht van de RAC-J ging in 2014 uit naar de vormgeving
van het invoer van de richtlijnen en de daarbij te bewandelen strategieën.
De RAC-J kent de volgende leden:
- Drs. C.A.P. (Cees) Weeda (voorzitter)
- Dr. L. (Leonieke) Boendermaker
- Dr. M.A.H. (Margot) Fleuren
- M. (Marianne) van de Laar
- Drs. H. (Hans) Matthaei
- Drs. Y. (Yvonne) Meijer
- Drs. W.J.A.M. (Wim) Spierings
- Drs. H. (Haske) van Veenendaal
- C. (Carla) Verkooyen
- Prof. dr. T.A. (Tom) van Yperen

(partner bij adviesbureau MastR)
(Hogeschool van Amsterdam, R.U. Groningen)
(TNO, kwaliteit van leven)
(adviseur cliëntenparticipatie)
(adviseur Jeugdzorg)
(Leger des Heils)
(Flexus Jeugdplein)
(CBO)
(William Schrikker Groep)
(NJi, Universiteit Groningen)

De Richtlijnadviescommissie is in 2014 zes keer bij elkaar gekomen. Het betreft de data: 4 februari, 1
april, 13 juni, 2 september, 7 oktober en 18 november.
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Cliëntentafel Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg
Het meenemen van het cliëntenperspectief is onontbeerlijk bij de ontwikkeling van bruikbare
richtlijnen en behoort tot één van de drie kennisbronnen waaruit een richtlijnontwikkelaar put voor
het opstellen van aanbevelingen. In de praktijk wordt cliëntenraadpleging vaak ingevuld door een
enkele cliënt toe te voegen aan een werkgroep van professionals en wetenschappers. Het probleem
daarvan is, dat die daar in zijn eentje meestal onvoldoende uit de verf komt. Met de oprichting in
2012 van de Cliëntentafel Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg, die als een vaste werkgroep/expertgroep
aan het richtlijnenprogramma is toegevoegd, draaien we die situatie om: het is de
richtlijnontwikkelaar die wordt uitgenodigd om gerichte vragen voor te leggen tijdens één van de
bijeenkomsten van de verzamelde cliënten. Indien nodig kan de Cliëntentafel tussentijds met
aanvullende vragen per e-mail benaderd worden en kunnen zij als kerngroep hun achterban
raadplegen (bijvoorbeeld vanuit Moedige Moeders (landelijk) of United Voices (Zwerfjongeren Den
Haag)).
Richtlijnontwikkelaars rapporteren telkens onder de indruk te zijn van de vaak zeer persoonlijke
betrokkenheid van de leden van de Cliëntentafel bij het onderwerp zonder dat dit afbreuk doet aan
de advisering voor een algemeen belang.
Uit een blog (november 2014) van richtlijnontwikkelaar Remy Vink (TNO):
Onlangs was ik als mede-ontwikkelaar van de Richtlijn Kindermishandeling voor het eerst van mijn leven bij
een cliëntentafel. Nadien las ik de blog van Ellen Hazebroek, lid van deze groep jeugdzorgervaringsdeskundigen. ‘Die kwetsbaarheid maakt de bijeenkomsten van de Cliëntentafel bijzonder’ schreef zij.
Ineens viel het kwartje: DAT is wat ik had gevoeld tijdens de bijeenkomst! Die openheid en het vertrouwen van
de deelnemers waarmee zij over hun eigen ervaringen praatten, raakte me.
Bij het schrijven van een richtlijn probeer je je in te leven in ouders die te maken hebben met jeugdzorg. Dat
doe je bijvoorbeeld via de professionals in de werkgroep, door kennis en werkervaring en gewoon door je eigen
ouderschap. Maar de impact is veel groter wanneer je het uit eerste hand hoort! De aanbeveling in de
conceptrichtlijn Kindermishandeling om met ouders niet te spreken in termen van ‘risicofactoren’ (dat is dus
jargon) en in veel gevallen ook niet over ‘kindermishandeling’, komt rechtstreeks van de cliëntentafel. Ouders
willen niet gezien worden als ‘risicofactor’ of als pleger van kindermishandeling. Zij willen uiteindelijk, net als
alle ouders, het beste voor hun kind. Zij hebben ook niet voor die risicofactoren gekozen en maken zich net als
de professional zorgen.
Taal en formulering zijn zo belangrijk. Dit moet vanaf het eerste contact goed zitten tussen professional en
ouders. Deelnemers aan de cliëntentafel gaven ook voorbeelden van de kwaliteit van schriftelijke taal (dit
wordt vaak vergeten) en hoe belangrijk het daarbij is om feiten en interpretaties heel precies te onderscheiden.
De uitspraak van een van de deelnemers: ‘Aannames zijn dodelijk’ zal me bijblijven.

Het is niet alleen een bijzondere ervaring, maar ook een nuttige exercitie om een groep hierop
voorbereide cliënten gericht te laten reflecteren op de richtlijnen. Het levert behalve een veelheid
aan praktische verbeteringen in de beoordeelde teksten, ook een goed en consistent beeld op van
wat cliënten beschouwen als goede jeugdzorg. Opvallend daarbij blijkt dat professionals/
richtlijnontwikkelaars zich soms onvoldoende bewust zijn van de impliciete negatieve lading die
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sommige teksten en overzichten (zoals risicotaxatie-lijsten) voor cliënten kunnen hebben, vooral
waar het raakt aan de ongelijkheid in de relatie van cliënt en hulpverlener, de ouder-/
opvoedingsrelatie en de zorgen om het kind. Cliënten hameren er bovendien iedere keer op hoe
belangrijk het is dat zij regie blijven houden op hun eigen hulpverleningsproces.
Behalve dat de Cliëntentafel specifieke suggesties voor verbetering formuleerde over de
verschillende richtlijnen in de ontwikkelingsfase, blijkt zij ook voor het programma als geheel van
waarde. Op aanbeveling van de Cliëntentafel wordt er van alle richtlijnen een aparte cliëntversie
vervaardigd. In afstemming met de Cliëntentafel is een vast format (met een aantal
standaardteksten) gemaakt en is het schrijven van de cliëntversies aan de redacteur overgedragen.
Zij overlegt per richtlijn met de cliënten over de verdere inhoud.
De Cliëntentafel heeft ook een grote inbreng gehad in het opstellen van een paragraaf over gedeelde
besluitvorming (van cliënt en professional). Deze paragraaf is een standaardtekst in alle richtlijnen en
zet daarmee ook de toon voor het gebruik van richtlijnen in de hulpverleningsrelatie.
Verder, en zeker vanaf het jaar 2015, denkt de Cliëntentafel met het invoerteam mee over de
landelijke invoering van de richtlijnen en de website.
De samenstelling van de Cliëntentafel Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg in 2014 is als volgt:
- L. (Leonie) Daalderop
- M. (Martine) Brouwer
- B. (Brigitte) van Egmond
- E. (Ellen) Hazebroek
- E. (Eliza) Huizinga
- J.T. (Johan) Schuurman
- H.J.A.M. (Henrie) Theunisse
- C.M. (Tiny) Tol of H. van Leeuwen (vervanging)
- C.G.A. (Tineke) Voogd (ook namens de LOC)
- J. (Judith) Wessels
De Cliëntentafel wordt voorgezeten door Marianne van de Laar.
De Cliëntentafel is in 2014 drie keer een dagdeel samengekomen, te weten op 6 februari, 15 mei en 9
oktober. Inmiddels zijn alle conceptrichtlijnen en een groot deel van de cliëntversies besproken en
van advies voorzien.

Kwartaaloverleg richtlijnontwikkelaars jeugdzorg
Om de verschillende betrokken richtlijnontwikkelaars de gelegenheid te geven van elkaar te leren en
met elkaar en de programmaleiding voortgang en knelpunten uit te wisselen, is een kwartaaloverleg
ingesteld. Daar zijn alle richtlijnontwikkelaars (zie voor hun namen de tabel op pag. 11-12), de
programmaleiding en de redactionele ondersteuner van het programma aanwezig. Een belangrijk
onderdeel van de bijeenkomsten is gewijd aan methodische vraagstukken, nieuwe ontwikkelingen,
het afstemmen en komen tot uniformiteit in de aanpak, de tijdsplanning en het raamwerk van de op
te leveren producten. Het vervult een onmisbare functie in het richtlijnenprogramma.
Het kwartaaloverleg heeft in 2014 plaatsgevonden op 13 maart, 5 juni, 4 september en 27 november.
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Programmateam
De dagelijkse uitvoering van het Programma Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg berust bij het
Nederlands Jeugdinstituut. De volgende personen zijn hierbij betrokken:
Programmaleiding
- Flip Dronkers (extern): programmamanager, verantwoordelijk voor de organisatie van het totale
programma en het Deelprogramma Ontwikkeling;
- Karlijn Stals: coördinator Deelprogramma Invoering Richtlijnen (invoerteam), vanaf november 2014
vanwege zwangerschapsverlof tijdelijk vervangen door Nienke Foolen.
Programmamedewerkers
- Anneke van As: ondersteuning programmamanager, planning richtlijnontwikkeling, coördinatie
Cliëntentafel Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg;
- Nienke Foolen: betrokken bij proefinvoeringen en landelijke invoering, en vervanger i.v.m.
zwangerschapsverlof van Karlijn Stals (invoerteam);
- Jolanda Spoelstra: betrokken bij proefinvoeringen en landelijke invoering (invoerteam);
- Marion van Bommel: betrokken bij proefinvoeringen en landelijke invoering (invoerteam);
- Stefanie Abrahamse: betrokken bij proefinvoeringen en landelijke invoering (invoerteam);
- Meike Koopman: stagiaire Universiteit Utrecht (invoerteam);
- Gea Koedam: ondersteuning invoerteam;
- Suzanne Hardeman: ondersteuning invoerteam op het gebied van online en offline communicatie;
- Herma Ooms: adviserend lid invoerteam.
In 2014 waren verder betrokken: Marianne Berger (intern projectleider NJi), Francis Mastwijk
(financial controller) en Iris Dijkstra (redactionele ondersteuning, extern). Voor de evaluatie van
proefinvoeringen is samengewerkt met de Hogeschool van Amsterdam, met Leonieke
Boendermaker, Olaf Goorden en Pieter Jelle Moenandar.

Deelprogramma Richtlijnontwikkeling (RLO)
In 2014 hoefden in het kader van het programma geen nieuwe richtlijnen meer in ontwikkeling
genomen te worden. Alle aandacht in het deelprogramma richtlijnontwikkeling ging uit naar de
zorgvuldige begeleiding bij de verschillende processtappen richting autorisatie van de dan nog
dertien in ontwikkeling zijnde richtlijnen. Het jaar konden we zo afsluiten met zes geautoriseerde
richtlijnen. De andere acht richtlijnen bevonden zich toen nog in verschillende stadia van
ontwikkeling.

1

in ontwikkeling genomen
2011
Problematische gehechtheid

2

Ernstige gedragsproblemen

3

ADHD

4

Uithuisplaatsing

projectleider

voorzitter werkgroep

Dr. M.S. (Marianne)
de Wolff (TNO)
Drs. M.I. (Marjan) de
Lange (NJi)
Dr. G. (Geurt) van de
Glind (Trimbos)
Drs. R.T. (René) van
Vianen (NJi)

Prof. dr. H.J.A. (Hedwig) van
Bakel
Prof. dr. N.W. (Wim) Slot

geautoriseerd
door de bv’s
2014
2013

Prof. dr. F. (Frits) Boer
Prof. dr. T. (Tjalling)
Zandberg

2014
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5

Drs. R.T. (René) van
Vianen (NJi)

Prof. dr. T. (Tjalling)
Zandberg

projectleider

voorzitter werkgroep

6

in ontwikkeling genomen
2012
Stemmingsproblemen

Drs. J.A.C. (Jolanda)
Meeuwissen (Trimbos)

Drs. Y.A.J. (Yvonne)
Stikkelbroek

2014

7

KOPP
Scheiding en problemen
van jeugdigen

Prof. dr. C.M.H. (Clemens)
Hosman
Dr. I.E. (Inge) van der Valk

2014

8

9

Pleegzorg

10

Middelengebruik

11

Multiprobleemgezinnen

Drs. J.A.C. (Jolanda)
Meeuwissen (Trimbos)
Drs. I. (Inge) Anthonijsz
(NJi) / Dr. A.P. (Ed)
Spruijt (UU)
Drs. M.I. (Marjan) de
Lange (NJi)
Drs. G. (Geurt) van de
Glind (Trimbos)
Drs. M. (Mariska) van
der Steege (NJi)

projectleider

voorzitter werkgroep
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in ontwikkeling genomen
2013
Residentiële jeugdzorg

Drs. M.I. (Marjan) de
Lange (NJi)
C. (Cora) Bartelink MSc
(NJi)
Dr. A. (Annelies)
Broerse (TNO)

Prof. dr. N.W. (Wim) Slot

13
14

Crisisplaatsing

Samen beslissen over
passende hulp
Kindermishandeling

2014

Prof. dr. H.W.E. (Hans)
Grietens
Prof. dr. T.A.H. (Theo)
Doreleijers
Dr. M. (Majone) Steketee

Dr. H. (Huub) Pijnenburg
Dr. I.J. (Ingrid) ten Berge

Alle richtlijnen doorlopen na het schrijven van de concepttekst in 2014 de fase van commentaar en
proefinvoering. Dat wil zeggen dat het concept wordt getoetst door het voor commentaar voor te
leggen aan een aantal partijen en door het uit te proberen in het veld in een zogeheten
proefinvoering. Op basis van de op deze wijze verkregen feedback zijn/worden de definitieve versies
van de richtlijnen geschreven en vastgesteld.
De volgende partijen is gevraagd om commentaar te leveren:
- De Richtlijnadviescommissie Jeugdzorg (RAC-J) bekijkt de richtlijnen vanuit het perspectief van het
projectplan en de opdrachtverstrekking, en beoordeelt globaal de inhoud, en in samenspraak met
het invoerteam ook de geschiktheid voor de proefinvoering.
- De beroepsverenigingen NVMW, NIP en NVO buigen zich over te tekst van de richtlijnen en de
daarbij behorende onderbouwing en leveren hun inhoudelijke commentaren systematisch geordend
en gemotiveerd aan bij de ontwikkelaar van de richtlijn.
- Defence for Children Nederland adviseert het programma op conformiteit met het VN-verdrag
inzake de Rechten van het Kind.
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- Pharos, kenniscentrum voor diversiteitsvraagstukken, heeft na bestudering en commentaren op
drie richtlijnen, een algemene paragraaf gemaakt over de cultuursensitiviteit van de richtlijnen. Deze
werd in alle richtlijnen standaard ingevoegd.
- Het Expertisecentrum van de William Schrikker Groep gaat zorgvuldig na of de richtlijnen en
aanbevelingen ook van toepassing zijn op kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking en
hun ouders.
Hoewel teksten door de ontwikkelaar als voldoende eindproduct moeten worden afgeleverd, wordt
door ons additioneel ook nog redactionele feedback geboden. Dit is van belang om er voor te zorgen
dat de verschillende richtlijnen eenduidige taal spreken en eenzelfde opbouw kennen. Daartoe is een
redactie-format gemaakt en wordt iedere richtlijn door dezelfde redacteur bovendien twee maal
doorgenomen. In een eerste redactieslag wordt vooral gelet op de opbouw van het stuk, op de
interne consistentie (zijn de uitgangsvragen overal hetzelfde geformuleerd, en worden ze überhaupt
wel – in een logische volgorde – beantwoord), wordt nagegaan of het format is gevolgd en de
standaardteksten zijn opgenomen, en wordt de rode draad genoeg vastgehouden (geen oeverloze
uitstapjes). De aanbevelingen en uitgangsvragen worden dan wel heel precies (dus ook tekstueel)
bekeken, maar verder vindt de eerste redactie meer op hoofdlijnen plaats. Pas bij de tweede redactie
wordt de hele tekst doorgenomen. Het document met de onderbouwing van de richtlijn wordt
slechts globaal redactioneel getoetst aan het voorgeschreven format en op de conformiteit met de
richtlijn.

Deelprogramma Invoering Richtlijnen (DIR)
Voor de invoering van richtlijnen is een apart deelprogramma ontwikkeld, waarbij de focus ligt op het
gebruik van ontwikkelde richtlijnen in de praktijk van de jeugdzorg. Hoewel het woord ‘invoering’
doet vermoeden dat dit begint wanneer een richtlijn klaar is, weten we inmiddels dat aandacht voor
de invoering nodig is vanaf de start, direct wanneer een richtlijn in ontwikkeling is genomen. Het
invoerteam denkt mee met de werkgroep over de formulering van aanbevelingen en stuurt aan op
concrete, praktische en handelingsgerichte aanbevelingen voor de professionals in het veld.
Daarnaast houdt het invoerteam al bij conceptversies van de richtlijn voor ogen wat dit betekent
voor gebruik van de richtlijn door professionals in het veld: wat is er nodig aan communicatie,
scholing, coaching, randvoorwaarden etc. Een professionals verwoordt het bijvoorbeeld als volgt:
‘Bijvoorbeeld “in gesprek gaan met ouders”, dat is heel breed. Ik zou het fijner vinden om het nog
concreter te maken. Ik mis meer het antwoord op “hoe dan? Wat is specifiek van belang bij deze
problematiek?”.’
Een onmisbaar onderdeel van de invoering betreft de proefinvoering. Tijdens de proefinvoering
experimenteert een groot aantal professionals met de richtlijnen gedurende drie maanden in de
context van hun jeugdzorginstelling. De informatie die dit oplevert is bedoeld om zicht te krijgen op
wat er nodig is voor brede invoering van de richtlijn in de jeugdzorg. Daarnaast levert de
proefinvoering informatie op over de richtlijn zelf. Duidelijk wordt waar aanpassing, bijstelling en/of
verduidelijking nodig is. Al deze feedback op de richtlijnen wordt door de ontwikkelaars gewogen en
leidt altijd tot een aantal aanpassingen van de conceptrichtlijnen. Het al of niet aanpassen naar
aanleiding van ingediende commentaren wordt door de ontwikkelaar in het kader van de opdracht in
een separaat document gemotiveerd.
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In algemene zin is 2014 een jaar geweest waarin het invoerteam kon profiteren van de eerder
opgedane ervaringen bij de invoering. Daarnaast hebben de plannen voor landelijke invoering steeds
concreter vorm gekregen. In 2012 is met de twee eerste richtlijnen ervaring opgedaan met
proefinvoeringen van conceptrichtlijnen in het jeugdveld, in 2013 is de aanpak op basis daarvan
bijgesteld en in 2014 verlopen de proefinvoeringen doorgaans optimaal. Niet alleen de
proefinvoeringen profiteren van de door het invoerteam opgedane ervaringen, ook het adviseren
van werkgroepen bij de ontwikkeling van volgende richtlijnen verloopt in 2014 goed. Steeds
duidelijker wordt hoe belangrijk het voor de uitvoerende professionals in het jeugdveld is, dat
aanbevelingen heel praktisch en handelingsgericht zijn, en dat duidelijk is voor wie welke
aanbeveling precies bedoeld is. Al doende leren we ook steeds beter wat er nodig is om ervoor te
zorgen dat professionals (en organisaties en cliënten) de richtlijnen straks daadwerkelijk gaan
gebruiken. Praktische en goed vormgegeven werkkaarten voor professionals helpen daar
bijvoorbeeld bij, net als heldere informatie voor ouders (de cliëntversie).
De plannen voor landelijke invoering zijn in eerste instantie gemaakt met de ‘smalle jeugdzorg’ in het
achterhoofd, terwijl de jeugdzorg door transitie en transformatie een enorme verbreding ondergaat.
Deze veranderende context vraagt om bijstelling van de invoerplannen. De primaire doelgroep blijft
de bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geregistreerde (HBO of WO) professionals in de jeugdzorg,
maar de plek van waaruit deze professionals werken zal vanaf 2015 een grotere diversiteit kennen
dan ten tijde van de opzet van het programma. Voor het programma gaan we hierbij uit van het idee:
‘Wie de schoen past, trekke hem aan’. Vooralsnog zijn de invoerplannen echter niet primair gericht
op de nieuwe branches die samen met de ‘smalle jeugdzorg’ onderdeel uitmaken van de huidige
jeugdhulp. Maar waarom zou een professional die te maken krijgt met problematieken als ADHD,
problematische gehechtheid of stemmingsproblemen geen gebruik maken van een richtlijn, als deze
voorhanden is?
Proefinvoeringen
In 2012 is gestart met de proefinvoeringen van de eerste twee richtlijnen voor de jeugdzorg. In 2013
zijn deze afgerond en zijn er nog eens vier proefinvoeringen gestart. In 2014 vind er een piek plaats
waar het gaat om de proefinvoeringen: in totaal vinden de proefinvoeringen van elf
conceptrichtlijnen (deels) plaats. In totaal zijn er ruim 400 professionals direct betrokken bij de
proefinvoeringen, afkomstig uit 36 organisaties. Omdat het veld en het richtlijnenprogramma zich in
2014 volop voorbereidt op de transformatie en transitie van de jeugdzorg, zijn er in 2014 ook
wijkteams betrokken bij de proefinvoeringen. In totaal gaat het om wijkteams vanuit elf gemeenten.
In voorgaande jaren is er veel ervaring opgedaan door het invoerteam, waardoor de
proefinvoeringen in 2014 optimaal verlopen. Na een voorbereidingsbijeenkomst voor alle
organisaties samen en instructiebijeenkomsten per deelnemende organisatie hebben de
professionals drie maanden ‘proefgedraaid’ met de richtlijn. Tussentijds is er contact met de
deelnemende teams om feedback uit de teams op te halen en te adviseren over de aanpak in de
proefinvoer.
Over het algemeen melden organisaties zich zelf aan voor proefinvoering, omdat zij via bestaande
communicatiekanalen (beroepsverenigingen, Twitter, SEJN) hebben gehoord van de richtlijn en
omdat het thema hun interesse heeft. Bij een aantal richtlijnen is door het invoerteam intensief
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geworven om aan voldoende organisaties te komen. Met name bij de proefinvoeringen die starten in
het najaar was het een uitdaging om voldoende teams bereid te vinden. De transformatie en
transitie zijn op dat moment zo dichtbij dat veel organisaties in de veelheid van taken geen ruimte
zien om er nóg iets nieuws bij te doen. Gelukkig zijn er ook organisaties die de richtlijnen juist
aangrijpen om te benutten bij alle veranderingen in het veld, waardoor het toch lukt om voldoende
deelnemers te betrekken. Altijd is het streven om een voldoende diverse proefgroep (in verschillende
vormen van hulpverlening (zoals ambulant, residentieel), in leeftijd van cliënten en in functie van
professionals) te hebben, zodat de richtlijnen in verschillende contexten en bij verschillende
doelgroepen uitgeprobeerd kunnen worden.
Een blog van het invoerteam (Nienke Foolen & Jolanda Spoelstra, NJi):
Het ontwikkelen van een richtlijn is een vak apart en dat geldt ook voor de invoering van een richtlijn. Het één
kan niet zonder het ander. Het invoerteam denkt daarom met de ontwikkelaars van richtlijnen mee over de
aanbevelingen in een richtlijn. Zijn de aanbevelingen duidelijk: wie moet een aanbeveling uitvoeren, wanneer,
en wat moet de professional concreet doen? Heldere en ondubbelzinnige aanbevelingen zijn nodig, als we
willen dat richtlijnen daadwerkelijk gebruikt gaan worden.
En dan, als er een conceptrichtlijn is, gaan we ‘de boer op’. Elke richtlijn wordt namelijk in een proefinvoering
getest bij drie jeugdhulporganisaties. Samen met de richtlijnontwikkelaar instrueren we de professionals die
gedurende drie maanden met de richtlijn zullen werken. Tijdens een instructiebijeenkomst hebben we
aandacht voor de inhoud van de richtlijn en bespreken we wat de proefinvoer precies inhoudt en hoe ervoor
gezorgd kan worden dat de richtlijn op het netvlies blijft.
We merken vanzelfsprekend dat de jeugdhulp volop in beweging is. Teams die ineens toch niet mee kunnen
doen aan de proefinvoer. Of teams die door reorganisatie qua samenstelling veel veranderen. Dit is de realiteit
en de context waarbinnen straks de richtlijnen landelijk ingevoerd moeten worden.
Gelukkig overheerst het positieve geluid. Professionals vinden het fijn om, juist in deze tijd van transitie en
transformatie van de jeugdhulp, met elkaar aandacht te hebben voor inhoudelijke zaken. Een proefinvoer biedt
de kans om alvast kennis te maken met richtlijnen voor de jeugdhulp die er straks tóch aankomen.
En, heel belangrijk: de proefinvoer levert zeer waardevolle feedback op. In samenwerking met de Hogeschool
van Amsterdam worden professionals, managers en cliënten geïnterviewd. Op basis van hun feedback kan de
richtlijn worden aangescherpt. Ook geven de proefinvoeringen veel inzicht in wat nodig is voor landelijke
invoer.

13

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
Richtlijnen Jeugdzorg aanbevelingen voor de praktijk

Richtlijn
1 Ernstige gedragsproblemen

2 Problematische gehechtheid

3 ADHD
4+ 5 Uithuisplaatsing + Crisisplaatsing

6 Scheiding en problemen van jeugdigen

7 Kinderen van Ouders met Psychiatrische
Problematiek (KOPP)
8 Stemmingsproblemen

9 Pleegzorg

10 Middelengebruik

11 Multiprobleemgezinnen

12 Residentiële jeugdzorg

13 Samen beslissen over passende hulp

14 Kindermishandeling

Proeflocaties

Regio

Entréa
Spirit
Almata
Trajectum (Youké)
OCK Het Spalier
LSG Rentray/Joozt
Oosterpoort
Entréa
Altra
Jeugdhulp Friesland
BJZ Gelderland
BJZ Haaglanden, Zuid-Holland
Ouder-Kind Adviesteams, Amsterdam
FlexusJeugdplein
Lindenhout
Youké
MOC ’t Kabouterhuis
TriviumLindenhof
Youké
Pluryn Hoenderloo Groep
Combinatie Jeugdzorg
De Rading
Jeugdformaat
Youké
Jeugdhulp Friesland
Pameijer, LVG setting
Stek Jeugdhulp
Trivium Lindenhof
Wijkteam Charlois
Flexus Jeugdplein
William Schrikkergroep
BJZ Gelderland
Rubicon
GRIP team (gemeente Hengelo)
Jeugdformaat
Entrea
Pactum
Wijkteams regio Apeldoorn
Wijkteams Zeeland
Wijkteams regio Utrecht
Fier Fryslan
Timon
Jarabee

Oost
West
Midden
Midden
Noord
Midden
Zuid
Oost
West
Noord
Oost
West
West
West
Oost
Midden
West
West
Midden
Zuid
Zuid
Midden
West
Midden
Noord
West
West
West
West
West
Oost
Oost
Zuid
Oost
West
Oost
Oost
Oost
Zuid
Midden
Noord
Midden
Oost
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Voor de evaluatie van de proefinvoering wordt samengewerkt met de Hogeschool van Amsterdam en
met TNO. Er is samen met deze organisaties een opzet gemaakt, gericht op hoe de richtlijn wordt
gebruikt, het signaleren van knelpunten in het gebruik, suggesties voor verbetering van de richtlijn en
suggesties voor landelijke invoering van de richtlijn. Ten behoeve van de evaluatie zijn
kernelementen van de richtlijn bepaald in afstemming met de ontwikkelaar, zijn er
registratieformulieren ontwikkeld en (groeps)interviews gehouden met de uitvoerende professionals,
cliënten en managers. Feedback wordt geordend langs de determinanten genoemd in de MIDI2.
In 2014 zijn er negen rapportages opgeleverd over de proefinvoeringen van de richtlijnen KOPP,
Stemmingsproblemen, ADHD, Uithuisplaatsing, Crisisplaatsing, Scheiding en problemen van
jeugdigen, Multiprobleemgezinnen, Middelengebruik en Pleegzorg.
De professionals, cliënten en managers die deelnemen aan de proefinvoeringen leveren bruikbare
suggesties voor verbetering en zijn positief over de komst van richtlijnen. Een professional noemt: ‘Ik
ben heel blij met de richtlijn als handvat, want in de praktijk merk ik dat het nog niet altijd zo gaat’.
Een ouder zegt over richtlijnen: ‘Als de ene het zus doet en de ander zo, dan kan er nooit tot een
goede conclusie gekomen worden. En dan is het wel fijn als er algemene richtlijnen zijn’. En een
manager zegt hierover: ‘Wij vinden het belangrijk dat ze er zijn, dat is ook de reden dat wij hieraan
mee zijn gaan doen. Wij willen graag richtlijnen, duidelijkheid hebben. Dat hoort bij het
professionaliseren van de zorg’.
Landelijke invoering
Met de landelijke invoering wordt beoogd dat professionals in de jeugdzorg de richtlijnen gaan
gebruiken. De primaire doelgroep waar het programma zich van oorsprong op richt zijn de 22.000
professionals die nu werkzaam zijn in circa 75 organisaties. Daarnaast houden we steeds voor ogen
dat de groep professionals, die zich bezig houdt met hulp aan jeugdigen, veel groter is (lokale zorg
voor jeugd, wijkteams, lvb, jeugd-ggz). Deze groep krijgt in de jaren 2014 en 2015 in totaal veertien
richtlijnen ter beschikking. Het is echter alles behalve vanzelfsprekend dat beschikbaarheid van de
richtlijnen tot daadwerkelijk gebruik leidt, zo leert ons kennis en praktijk over invoeringsprocessen.
Professionals moeten de richtlijnen gaan kennen en kunnen vinden (verspreiding), een positieve
intentie tot gebruik ontwikkelen (adoptie), in staat gaan zijn de richtlijnen te gebruiken zoals bedoeld
(implementatie) en de richtlijnen blijvend gaan gebruiken (continuering).
Door een aantrekkelijke en toegankelijke digitale omgeving te creëren waar professionals richtlijnen
kunnen vinden en doorzoeken, werken we vanuit het programma aan verspreiding en adoptie van de
richtlijnen. Begin 2014 ging de vernieuwde website live. Gedurende het jaar is de site aangevuld met
nieuwe informatie, zoals richtlijnteksten, informatie over werkgroepleden, diverse oproepen (onder
andere voor deelname aan proefinvoer), ervaringsverhalen uit de praktijk en informatie over de
eerste netwerkbijeenkomst. Ook werd het in 2014 mogelijk om de verschillende beschikbare
downloads per richtlijn kosteloos te downloaden of tegen kostprijs in gedrukte vorm te bestellen. In
2014 is de website bezocht door 21.159 bezoekers (gemeten van 1 april 2014-1 januari 2015). Over
de oude website (januari-maart 2014) zijn geen gegevens bekend. Gemiddeld werden per bezoek
drie pagina’s bekeken. Bezoekers blijven gemiddeld twee minuten op de site. Van alle pagina’s is de
2

Fleuren, M., Paulussen, T.G.W.M., Dommelen, P. van., & Buuren, S. van (2012). Meetinstrument voor determinanten van
innovaties (MIDI). Leiden: TNO.
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openingspagina van de Richtlijn Problematische gehechtheid het beste bekeken. Communicatie over
de richtlijnen liep ook via Twitter (@RichtlijnJeugd). In 2014 was er een groei van 1100 naar 1900
volgers aan het einde van het jaar. De nieuwsbrief van de Richtlijnen Jeugdzorg telt eind 2014 bijna
1200 abonnees.
De daadwerkelijke implementatie en continuering moet plaatsvinden in het dagelijks werk van
professionals: de gesprekken tussen professionals en hun cliënten en in gesprekken tussen
professionals en hun begeleiders. Gedurende de proefinvoeringen blijkt eens te meer dat het
inspanning in de directe werkomgeving van de professionals vergt om de richtlijnen een plek in het
dagelijks werk te geven. ‘Je moet binnen de organisatie een startpunt markeren. De
gedragswetenschappers moeten op de hoogte zijn, zodat zij weer anderen kunnen informeren en
begeleiden. Het begint met voorlichten’, aldus één van de professionals tijdens de proefinvoering.
Naast het belang dat aan dit startpunt wordt gehecht, vinden professionals dat zij steun van hun
management en van hun directe collega’s nodig hebben om het werken met richtlijnen te kunnen
continueren. Het gaat dan om inhoudelijke steun (werkbegeleiding, scholing, coaching), maar ook om
formele bekrachtiging (het verplicht stellen als norm voor goed hulpverlenerschap). ‘Het is één van
de vele dingen die belangrijk zijn en als het niet verplicht is verdwijnt het snel naar de achtergrond.’
Die verplichting voor de vanaf 2015 beroepsgeregistreerde professionals om zich te verhouden tot
richtlijnen (vakinhoudelijke standaarden van de beroepsgroep) vloeit voort uit de aangegane binding
met een van de beroepscodes waarin dit geregeld is. De in 2014 door de beroepsverenigingen van
kracht geworden Jeugdwet laat zich in dezelfde zin hier over uit (artikel 4.1.1.): ‘De hulpverlener
neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede hulpverlener in acht en handelt daarbij in
overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor die
hulpverlener geldende professionele standaard’. Een professioneel statuut dat de relatie tussen
professional en organisatie met betrekking tot de omgang met professionele standaarden beschrijft,
kan hierbij behulpzaam zijn. In 2013 ontwikkelden Jeugdzorg Nederland en de beroepsverenigingen
hiervoor een eerste model.
In 2014 zijn de plannen voor landelijke invoering van de richtlijnen voor de jeugdzorg verder
uitgewerkt. Zo is er in 2014 een onderbouwing voor de landelijke invoering geschreven (Fleuren,
Stals, Ooms & Weeda, 2014). Dit document biedt een theoretische en empirische onderbouwing
voor het systematisch ontwikkelen, invoeren en evalueren van richtlijnen. Uit onderzoek en ervaring
in andere sectoren weten we dat een goed uitgevoerd invoerprogramma de kans op daadwerkelijk
gebruik van de richtlijnen vergroot, zodat jeugdigen en ouders de best beschikbare hulp krijgen. In de
onderbouwing wordt geschetst welke landelijke ondersteuning nodig is voor succesvolle invoering
van de richtlijnen. Daarbij gaat het om het uitvoeren van landelijke invoeringsactiviteiten (zoals het
beschikbaar stellen van de richtlijnen via de website en het bijhouden van scholingsbehoeften
rondom de richtlijnen), het faciliteren van lokale invoeringsactiviteiten (bijvoorbeeld
promotiemateriaal beschikbaar stellen zodat organisaties hun eigen professionals kunnen
informeren) en het verbinden van betrokken partijen (zoals een netwerkbijeenkomst voor
afgevaardigden uit organisaties). De onderbouwing voor landelijke invoering is vervolgens vertaald
naar een concreet actieplan. Hierin is per betrokken doelgroep (cliënten en cliëntorganisaties,
professionals, beroepsverenigingen, opleidingsinstituten, organisaties voor jeugdzorg) beschreven
welke acties nodig zijn om de invoering in gang te zetten.
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De relatie van het programma met de beroepsverenigingen
Voor de beroepsverenigingen NVO, NIP en NVMW zijn zowel de vakinhoudelijke als de ethische
professionele standaarden belangrijke instrumenten voor de beroepsvorming en de zelfregulering
van de beroepsgroepen. Zij hebben hierin vanuit hun doelstellingen een rol en verantwoordelijkheid
waaraan ze wat betreft de vakinhoudelijke standaarden invulling geven door als eigenaren van het
programma vertegenwoordigd te zijn in het besluitvormende orgaan, de Stuurgroep
Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg.
De beroepsverenigingen hebben echter meer taken en verantwoordelijkheden die verband houden
met het programma en de daarbinnen te ontwikkelen en in te voeren richtlijnen. Zij zijn en worden
geconsulteerd over geschikte deelnemers aan knelpuntenanalyses, aan ontwikkelwerkgroepen en
klankbordgroepen. Verder worden ze geacht op systematische wijze commentaar aan te leveren op
conceptrichtlijnen en deze richtlijnen na een goed verlopen proces uiteindelijk te autoriseren. Dat is
nogal wat, en zeker als dit bijna gelijktijdig voor een groot aantal richtlijnen aan de orde is. Bovendien
hebben de beroepsverenigingen een rol bij het verspreiden en borgen van richtlijnen, en staat het
toekomstig beheer van de jeugdzorgrichtlijnen uitgebreid op de agenda.
Dat dit bij elkaar een fors beslag legt op bestuursleden, beleidsmedewerkers en
communicatiemedewerkers van de beroepsverenigingen, moge duidelijk zijn. Vooral voor het relatief
kleine NVMW is dat niet gemakkelijk. Vanuit het programma proberen we de betrokken
vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen hier zo goed mogelijk in te ondersteunen. Dat doen
we door overzichten van de richtlijnen en geplande acties van de zijde van de beroepsverenigingen
te verstrekken, heldere afspraken te maken, formats en sjablonen te ontwikkelen, de
commentaarfase zo persoonlijk mogelijk te begeleiden en daarvoor per richtlijn
instructiebijeenkomsten te beleggen, en door in overleg knelpunten weg te helpen nemen. De
programmamanager is in dat kader ook betrokken geweest bij een invitational conference van het
NIP over richtlijnen op 14 april 2014, heeft toelichting gegeven over het programma aan de
Commissie Kwaliteit en Opleiding van het NVO op 27 november 2014 en heeft inleidingen verzorgd
bij enkele studiemiddagen van de gezamenlijke beroepsverenigingen over specifieke richtlijnen.

Overleg met derden in 2014
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Op 4 maart 2014 werd het jaarverslag 2013 besproken. Belangrijke onderwerpen waren onze zorgen
over de financiering van een beheerstructuur voor de richtlijnen na afloop van het huidige
programma en het voortschrijdend inzicht wat betreft de invoering van richtlijnen. De proefinvoer
leerde ons dat invoering niet (alleen) langs de verschillende specifieke richtlijnen moet, maar dat
vooral en voorafgaand aandacht gegeven moet worden aan het algemenere ‘werken met richtlijnen’.
Ook hebben wij voorgesteld op basis van ervaringen elders de ondersteuningsstructuur voor het
invoerprogramma aan te passen. In een brief van 13 mei 2014 is het ministerie van VWS akkoord
gegaan met het jaarverslag 2013, met de door ons voorgestelde aanpassingen van het
invoerprogramma, en heeft ons laten weten het toekomstige beheer van de richtlijnen op de agenda
van VWS te hebben staan.
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Twee volgende bijeenkomsten met VWS (Monique Limpens, Nathalie Jonkers, Youp van Zorge) met
de programmaleiding (Flip Dronkers) waren op 12 mei en 16 september 2014. Besproken zijn de
inpassing van de richtlijnen in de transitie jeugdzorg en het toekomstige draagvlak daarvoor, en
scenario’s voor de structuur en de financiering van het toekomstig beheer van de richtlijnen
jeugdzorg.
Met het ministerie van VWS is in 2014 verder enkele keren met de programmaleiding contact
geweest, onder andere naar aanleiding van het project de-medicalisering in relatie tot de Richtlijn
ADHD en over het verdwijnen van het begrip jeugdzorg in de nieuwe Jeugdwet, nieuwe benamingen
voor professionals in de jeugdzorg, en een nieuw beroepsregister. Dit vergde een aanpassing van de
benaming van het programma en de richtlijnen, en een veelheid aan tekstuele aanpassingen van de
inhoud van de richtlijnen zelf.
Jeugdzorg Nederland (JN)
We ervaren dat Jeugdzorg Nederland belang hecht aan de onderscheiden rollen en
verantwoordelijkheden van beroepsbeoefenaren en organisaties waar het gaat om het gebruik van
richtlijnen. En dat JN betrokken wil zijn bij de communicatie en invoering van de richtlijnen
jeugdzorg. In september 2014 heeft het bestuur van JN een positief standpunt ingenomen over hoe
zij zich verhoudt tot de richtlijnen jeugdzorg:
Jeugdzorg Nederland vindt dat richtlijnen een essentieel onderdeel zijn van professionalisering van de
jeugdzorg. Richtlijnen dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Richtlijnen zijn altijd
richtinggevend, een aanbeveling voor de praktijk. De professional geeft invulling aan de richtlijn in het proces
van ‘shared decision making’ binnen de kaders van zijn professionele autonomie en de organisatorische kaders
van zijn werk- of opdrachtgever. De richtlijnen die nu ontwikkeld worden door het Programma Richtlijnen
Jeugdzorg worden op een zorgvuldige manier ontwikkeld, getoetst en gevalideerd. Jeugdzorg Nederland zal de
invoering van deze richtlijnen bij haar leden faciliteren.

Met Jeugdzorg Nederland is in 2014 ook enkele malen overleg geweest over een door de branche in
ontwikkeling genomen typeringsmodel Jeugdzorg+ en hoe zich dat model verhoudt tot de
aanbevelingen in de richtlijnen.
Guidelines International Network GIN (Nederlandse afdeling GENEVER)
Zowel Karlijn Stals als Flip Dronkers hebben zich aangesloten bij het internationale richtlijnen
netwerk GIN. Op 23 mei en 7 november 2014 is geparticipeerd in een bijeenkomst/studiedag van de
Nederlandse afdeling. In oktober 2015 vindt het jaarlijkse internationale congres van GIN plaats in
Nederland. We willen er enkele bijzondere aspecten van het richtlijnenprogramma jeugdzorg voor
het voetlicht brengen. Te denken valt aan de wijze waarop we cliëntenparticipatie en gedeelde
besluitvorming hebben vormgegeven in het programma, en proefinvoeringen als een integraal
onderdeel van de ontwikkeling van de richtlijnen.
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Het NCJ initieert en beheert de richtlijnontwikkeling voor de jeugdgezondheid (consultatiebureaus en
schoolartsen). Een goede afstemming met het NCJ in verband met de afbakening van
richtlijnonderwerpen, het continuüm van zorg en samenwerking op de werkvloer is noodzakelijk. Er
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is daarom regulier overleg met Trudy Dunnink, beleidsmedewerker van het NCJ. Dit heeft in 2014
plaatsgevonden op 26 augustus. In dit overleg is ook verkend hoe samengewerkt kan worden bij de
ontwikkeling van enkele richtlijnen. Het NCJ wordt bovendien altijd uitgenodigd te participeren in
knelpuntenanalyses, als het onderwerp zowel de jeugdzorg als de jeugdgezondheidszorg raakt.
Tussen NCJ en het richtlijnenprogramma zijn een aantal samenwerkingsafspraken gemaakt, die er
voor moeten zorgen dat we geen werk dubbelop doen en inhoud van richtlijnen waar nodig goed
met elkaar afstemmen. Op het congres Jeugd in Onderzoek 2014 hebben we met het NCJ samen een
richtlijnentafel ingericht. Eind 2014 hebben we de Richtlijnadviescommissie (RAC) van de
jeugdgezondheidszorg gevraagd met ons te willen onderzoeken of de Richtlijn Samen beslissen over
passende hulp geschikt gemaakt kan worden voor beide vakgebieden. Met het NCJ oriënteren we
ons inmiddels ook op een toekomstige samenwerking op het gebied van beheer van richtlijnen voor
het jeugdveld.
ZonMw
Bij het zoeken naar evidence voor aanbevelingen van de richtlijnen, stuiten ontwikkelaars op
deelonderwerpen, waar onvoldoende onderzoek naar is gedaan. De witte vlekken in het
kennisdomein. Deze kennislacunes die tijdens de ontwikkeling van een richtlijn blijken, worden ten
behoeve van de toekomstige onderzoeksagenda van ZonMw per richtlijn verstrekt , direct nadat deze
zijn opgesteld. In 2013 konden overzichten van kennislacunes van vier richtlijnen worden
overhandigd. In 2014 volgden overzichten van kennislacunes van nog eens vijf richtlijnen. Tussen
programmaleiding en ZonMw is ook op andere wijze contact vanwege het lidmaatschap van Karlijn
Stals van de programmacommissie Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018 van ZonMw.
Inspectie Jeugdzorg
De Inspectie Jeugdzorg was vanaf het begin betrokken bij het programma, onder andere door
deelname aan een aantal knelpuntenanalyses. Op 23 januari 2014 werd door de programmaleiding
een presentatie gegeven over de richtlijnen jeugdzorg voor alle inspecteurs van het Samenwerkend
Toezicht Jeugd. De Inspectie heeft het gebruik van professionele standaarden (waaronder richtlijnen)
nadrukkelijk opgenomen in het eind 2014 gepubliceerde Toetsingskader Verantwoorde hulp voor
jeugd dat vanaf 2015 wordt toegepast.
Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC)
Met het LOC zeggenschap in Zorg zijn op 12 augustus 2014 afspraken gemaakt over een
vertegenwoordiging bij de Cliëntentafel Richtlijnen Jeugdzorg. De Cliëntentafel komt vier keer per
jaar een dagdeel bij elkaar onder voorzitterschap van Marianne van de Laar, en wordt geconsulteerd
door ontwikkelaars en door medewerkers invoering. Deelnemers van de Cliëntentafel ontvangen
vacatiegelden uit het programmabudget. Ook de organisatie van de vergaderingen en het maken van
notulen hebben wij opgenomen in ons programma.
Professionalisering / STIP-J
Het gebruik van richtlijnen is een vanzelfsprekend onderdeel van de professionaliseringsslag die in de
jeugdzorg wordt gemaakt. Er is sprake geweest van regelmatige uitwisseling met de Stuurgroep
Implementatie Professionalisering Jeugdzorg (STIP-J). Flip Dronkers was lid van de STIP-J en Cees
Weeda, voorzitter van de RAC-J, was projectleider implementatie van de professionalisering. Ook
met Marianne Berger (coördinator van het professionaliseringsprogramma) is regelmatig overleg.
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STIP-J kon eind 2014 volgens plan worden opgeheven met als belangrijkste wapenfeit de wetgeving
die werkgevers verplicht om vanaf januari 2015 met beroepsgeregistreerde professionals te werken.
In 2014 is deze verplichting in verband met de geplande verbreding en decentralisatie van het
jeugddomein in deze nieuwe context geplaatst door alle veldpartijen onder leiding van het
adviesbureau Anderson, Elffers en Felix (AEF). Flip Dronkers maakt deel uit van de begeleidingsgroep
van dit ‘Programma Professionalisering Jeugdhulp en jeugdbescherming’. Op 19 juni is overleg
geweest met Marco Florijn, voorzitter van de Stuurgroep van dit programma, o.a. over het hieraan
verbinden van professionele standaarden.
Defence for Children NL (DCI)
DCI is de ‘waakhond’ van het VN kinderrechtenverdrag. Met Mirjam Blaak en Ytje Hokwerda, beide
senior adviseurs van DCI, is afgesproken dat in het kader van de ontwikkeling van richtlijnen, iedere
conceptrichtlijn door DCI bekeken wordt vanuit het kinderrechtenperspectief en daarover wordt
geadviseerd. Tot eind 2014 is deze zogenaamde ‘kinderrechtentoets’ bij elf richtlijnen met grote
zorgvuldigheid uitgevoerd.
Expertisecentrum William Schrikker Groep (WSG)
Met de WSG is afgesproken dat alle conceptrichtlijnen door hen worden bekeken op toepasbaarheid
voor cliënten met een licht verstandelijke beperking. Zij gebruiken daartoe het door ons ontwikkelde
commentaarsjabloon. Dat heeft telkens tot zinnige suggesties voor verbetering geleid, die zijn
teruggekoppeld naar de ontwikkelaar. Op 27 januari 2014 hebben we de samenwerking tussentijds
geëvalueerd. Dat heeft niet tot aanpassingen van de procedure geleid.
Stichting Alexander
Met Stichting Alexander is overleg gevoerd over het uitbrengen van jongeren- en kinderversies van
de richtlijnen. Daarvoor is het nodig dat externe financiering wordt gevonden. Dit krijgt in 2015
vervolg is de vorm van een projectvoorstel.
Sektesignaal
Op verzoek van het ministerie van V&J is op 22 juli 2014 overleg gevoerd met de telefonische
hulpdienst Sektesignaal over mogelijke opname van de praktijkkennis van deze organisatie in de
Richtlijn Kindermishandeling. De evidence bleek daarvoor echter nog onvoldoende.
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SJK)
Met directeur Jacky Stuifmeel van het register is overleg gevoerd over de mogelijkheid om de
richtlijnen via beroepsregistratie bij het SKJ zichtbaar te maken. Er is inmiddels een link geplaatst op
de website van het SKJ in het kader van flankerend inhoudelijk beleid bij de beroepsregistratie.
Transitiecommissie Jeugd
Met de secretaris van de transitiecommissie, Leon Poffé, is op 23 oktober 2014 overlegd over o.a.
vakinhoudelijke standaarden (richtlijnen) van professionals in het kader van de toekomstige borging
van kwaliteit van het jeugdstelsel. Dit werd gevolgd door een gedachtewisseling met de gehele
commissie op 19 november 2014 ten behoeve van hun eindrapportage van december 2014.
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Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC ) en Kenniscentrum
Met directeur Dirk Verstegen is op 22 mei 2014 een eerste overleg gevoerd over de toekomstige
aansluiting van de LVB sector bij het richtlijnenprogramma, mede in het kader van de veranderingen
in de nieuwe Jeugdwet. In 2015 zal dit worden vervolgd.
Tamtam
Met het webdesignbureau Tamtam is intensief samengewerkt bij de ontwikkeling van formats en
sjablonen ten behoeve van een toegankelijke digitale publicatie van de richtlijnen.
Geïnteresseerde organisaties voor proefinvoering
In 2014 is voortdurend gesproken met organisaties (jeugdzorgorganisaties, maar ook gemeenten,
CJG’s, praktijken van psychologen/pedagogen) die geïnteresseerd zijn in de proefinvoering van
diverse richtlijnen. Een groot aantal organisaties participeert na zo’n gesprek uiteindelijk in een
proefinvoering, andere organisaties worden geïnformeerd over de richtlijnontwikkeling en invoering
en op de hoogte gehouden via mailings en de website.
Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN)
Bij het SEJN is herhaaldelijk aandacht geweest voor de richtlijnontwikkeling en invoering. Dit
samenwerkingsverband wordt ook benut voor het leveren van deelnemers aan klankbordgroepen,
werksessies en proefinvoering.
Kennispraktijknetwerk HBO docenten
Dit kennispraktijknetwerk, gecoördineerd door het NJi, bestaat uit docenten van HBO instellingen die
zich bezig houden met het uitstroomprofiel ‘jeugdzorgwerker’. Zij worden door het NJi op de hoogte
gehouden van de laatste stand van kennis op het gebied van deze professionals, de richtlijnen en de
transitie en transformatie. In 2014 is er tweemaal aandacht besteed aan de richtlijnen voor de
jeugdzorg: één keer over de richtlijnen KOPP en Stemmingsproblemen en één keer over de richtlijnen
Uithuisplaatsing, Crisisplaatsing en Multiprobleemgezinnen. Met de deelnemers van dit netwerk is
contact over verspreiding van (het gedachtegoed van) richtlijnen onder collega-docenten in het HBO.
Lectoraat ‘Kwaliteit en effectiviteit in de zorg voor jeugd’ van de Hogeschool van Amsterdam
Het lectoraat onder leiding van Leonieke Boendermaker maakt zich sterk voor goede implementatie
in de jeugdzorg en is bij Richtlijnen Jeugdzorg betrokken als lid van de RAC-J. Andere medewerkers
van haar lectoraat werken mee aan de evaluatie van de proefinvoeringen. De ambitie is om in 2015
gezamenlijk te publiceren over de proefinvoeringen van de richtlijnen in de jeugdzorg.
FCB (Fonds Collectieve Belangen)
FCB wordt bestuurd door de werkgevers- en werknemersorganisaties Jeugdzorg Nederland,
MOgroep, Brancheorganisatie Kinderopvang, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. FCB
stimuleert en ondersteunt werkgevers en werknemers bij de ontwikkeling van het werk, onder
andere via stimuleringsregelingen, ondersteuning van innovatieve projecten, trainingen, workshops
en andere collectief ontwikkelde instrumenten. Karlijn Stals en Stefanie Abrahamse houden vanuit
het deelprogramma invoering richtlijnen periodiek contact met medewerkers van FCB waar het gaat
om het ondersteunen van de sector bij het werken met professionele standaarden.
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IJsbrekers
Met deze werkgroep van startende psychologen bij het NIP, is gebrainstormd over de mogelijkheden
tot samenwerking bij de invoer van richtlijnen. In 2015 krijgt dit een vervolg.

Presentaties en publicaties in 2014
Publicaties
Abrahamse, S., Spoelstra, J., Stals, K., Moenandar, P., & Goorden, O. (2014). Rapport evaluatie
proefinvoering richtlijn ADHD. Utrecht / Amsterdam: Nederlands Jeugdinstituut / Hogeschool van
Amsterdam.
Abrahamse, S., Stals, K., & Moenandar, P. (2014). Rapport evaluatie proefinvoering richtlijn
Multiprobleemgezinnen. Utrecht / Amsterdam: Nederlands Jeugdinstituut / Hogeschool van
Amsterdam.
Dronkers, F. (2014). Richtlijnen jeugdzorg: klaar voor de transitie, blog op www.voordejeugd.nl.
Foolen, N. (2014). Waarom worden effectieve interventies zo weinig gebruikt? Blog op Kennisnet
Jeugd, ruim 3200 keer gelezen.
Foolen, N., Stals, K., & Moenandar, P. (2014). Rapport evaluatie proefinvoering richtlijn
Uithuisplaatsing en richtlijn Crisisplaatsing. Utrecht / Amsterdam: Nederlands Jeugdinstituut /
Hogeschool van Amsterdam.
Foolen, N., Stals, K., Moenandar, P., & Goorden, O. (2014). Rapport evaluatie proefinvoering richtlijn
Scheiding en de problemen van kinderen. Utrecht / Amsterdam: Nederlands Jeugdinstituut /
Hogeschool van Amsterdam.
Foolen, N., Stals, K., Moenandar, P., & Goorden, O. (2014). Rapport evaluatie proefinvoering richtlijn
Middelengebruik. Utrecht / Amsterdam: Nederlands Jeugdinstituut / Hogeschool van Amsterdam.
Foolen, N., Koopman, M., Moenandar, P., & Goorden, O. (2014). Rapport evaluatie proefinvoering
richtlijn Pleegzorg. Utrecht / Amsterdam: Nederlands Jeugdinstituut / Hogeschool van Amsterdam.
Programma Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg (maart 2014). Jaarverslag 2013, Utrecht: Nederlands
Jeugdinstituut en Stuurgroep Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg.
Spoelstra, J., Stals, K., Moenandar, P., & Goorden, O. (2014). Rapport evaluatie proefinvoering
richtlijn KOPP. Utrecht / Amsterdam: Nederlands Jeugdinstituut / Hogeschool van Amsterdam.
Spoelstra, J., Stals, K., Moenandar, P., & Goorden, O. (2014). Rapport evaluatie proefinvoering
richtlijn Stemmingsproblemen. Utrecht / Amsterdam: Nederlands Jeugdinstituut / Hogeschool van
Amsterdam.
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Stals, K. (2014) Vakgenoten: stel je op als ambassadeur van je richtlijnen, blog op Kennisnet Jeugd,
ruim 1000 keer gelezen.
Presentaties
23-1-2014 Dronkers, F., & Stals, K., Presentatie t.b.v. Inspectie Jeugdzorg, Utrecht.
10-3-2014 Kamphuis, M., & Dronkers, F., Workshop Richtlijnen Jeugdzorg en Cliëntenparticipatie,
Congres Jeugd in Onderzoek, Nieuwegein.
10-3-2014 Lange, M. de, Workshop Richtlijn Ernstige gedragsproblemen: onderzoek en praktijk,
Congres Jeugd in Onderzoek, Nieuwegein.
10-3-2014 Stals, K., Dunnink, T., & Fleuren, M., Workshop Invoeren vergt vakmanschap: model voor
invoering van jeugdrichtlijnen, Congres Jeugd in Onderzoek, Nieuwegein.
22-4-2014 Spoelstra, J., College Richtlijnen Jeugdzorg, Rijksuniversiteit Groningen.
27-5-2014 Stals, K., & Foolen, N., Workshop richtlijnen jeugdzorg en richtlijn Multiprobleemgezinnen,
docenten Hogeschool Windesheim, Zwolle.
3-6-2014 Spoelstra, J., & Goorden, O., Workshop richtlijnen Jeugdzorg. Netwerk effectieve jeugdzorg
Amsterdam (NEJA).
20-6-2014 Spoelstra, J., & Stikkelbroek, Y., Workshop richtlijn KOPP en richtlijn Stemmingsproblemen.
Kennispraktijknetwerk HBO-docenten, Utrecht.
18-9-2014 Foolen, N., Workshop richtlijnen voor de jeugdzorg, bijeenkomst voor
gedragswetenschappers en managers jeugdzorgorganisatie Entrea, Nijmegen.
29-09-2014 Netwerkbijeenkomst voor bestuurders en beleidsmedewerkers van JZ organisaties
(gehele programmateam), Utrecht. Zie bijlagen 1 en 2.
27-10-2014 Dronkers, F., Debat over richtlijnen op VNG congres Voor de Jeugd, Amsterdam.
4-11-2014 Abrahamse, S., Brabants Platform Kinderen en Scheiden. Presentatie Richtlijn Scheiding en
problemen van kinderen, Schijndel.
14-11-2014 Spoelstra, J. Rondetafelgesprek over Richtlijnen Jeugdzorg. Effectiviteitsplatvorm SEJN
(Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland), Utrecht.
Website en sociale media
Website www.richtlijnenjeugdzorg.nl (zie bijlage 3) is regelmatig geactualiseerd. Omdat we sinds
begin april met de vernieuwde website werken, beschikken we wat betreft 2014 over gegevens van 1
april 2014 tot 1 januari 2015. In die periode telde de website 21.159 bezoekers en zijn er 95.000
pagina’s bekeken. Twitter: een groei van 1100 naar 1900 volgers.
Informatiepakket voor deelnemende organisaties aan proefinvoering
Dit pakket wordt benut voor informeren van organisaties over het Programma Richtlijnontwikkeling
Jeugdzorg. In dit pakket zitten publicaties, flyers en informatie over recente ontwikkelingen.

23

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
Richtlijnen Jeugdzorg aanbevelingen voor de praktijk
Instructiebijeenkomsten
30 januari 2014 – Instructiebijeenkomst Richtlijn ADHD bij Entréa (Nienke Foolen (NJi), Geurt van der
Glind (Trimbos)).
10 februari 2014 – Instructiebijeenkomst Richtlijn Scheiding bij Lindenhout (Jolanda Spoelstra, Inge
Anthonijsz (NJi)).
13 februari 2014 – Instructiebijeenkomst Richtlijn ADHD bij Oosterpoort (Nienke Foolen (NJi), Geurt
van der Glind (Trimbos)).
27 februari 2014 – Instructiebijeenkomst Richtlijn Scheiding bij Flexus Jeugdplein (Jolanda Spoelstra
(NJi), Ed Spruijt (UU)).
6 maart 2014 – Instructiebijeenkomst Richtlijn Scheiding bij Ouder-Kindteams (Jolanda Spoelstra,
Karlijn Stals, Inge Anthonijsz (NJi)).
27 mei 2014 – Instructiebijeenkomst GRIP-team Hengelo (Nienke Foolen, Mariska van der Steege
(NJi)).
28 mei 2014 – Instructiebijeenkomst Richtlijn Middelengebruik bij gemeente Rotterdam (Marion van
Bommel, Karlijn Stals (NJi), Elske Wits (IVO)).
3 juni 2014 – Instructiebijeenkomst Richtlijn Multiprobleemgezinnen bij Rubicon ( Nienke Foolen,
Mariska van der Steege (NJi)).
5 juni 2014 – Instructiebijeenkomst Richtlijn Multiprobleemgezinnen Bureau Jeugdzorg en William
Schrikker Groep (Nienke Foolen, Mariska van der Steege (NJi)).
10 juni 2014 – Instructiebijeenkomst Richtlijn Pleegzorg bij De Rading (Marion van Bommel, Jolanda
Spoelstra, Mariska de Baat (NJi)).
17 juni 2014 – Instructiebijeenkomst Richtlijn Pleegzorg bij Elker (Marion van Bommel, Jolanda
Spoelstra (NJi)).
18 juni 2014 – Instructiebijeenkomst Richtlijn Middelengebruik bij Jeugdhulp Friesland (Marion van
Bommel, Karlijn Stals (NJi), Elske Wits (IVO)).
1 juli 2014 – Instructiebijeenkomst Richtlijn Pleegzorg bij Youké (Marion van Bommel, Jolanda
Spoelstra, Mariska de Baat (NJi)).
15 september 2014 – Instructiebijeenkomst Richtlijn Residentiële Jeugdzorg bij Pactum (Marion van
Bommel, Anne Addink (NJi)).
18 september 2014 – Instructiebijeenkomst Richtlijn Residentiële Jeugdzorg bij Jeugdformaat
(Marion van Bommel, Anne Addink (NJi)).
30 september 2014 - Instructiebijeenkomst Richtlijn Residentiële Jeugdzorg bij Entréa (Marion van
Bommel, Anne Addink (NJi)).
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Korte vooruitblik op 2015
In het komende jaar, het laatste jaar dat dit programma loopt, verwachten we dat alle veertien
richtlijnen zullen zijn ontwikkeld en dat de invoering ervan gaande is. Het is mogelijk dat één of twee
richtlijnen nog net niet zijn gepubliceerd. De wet op de Jeugdzorg is dan vervangen door de
Jeugdwet, waarbij het begrip jeugdzorg vervangen wordt door het iets breder gedefinieerde
jeugdhulp en professionals in beroepsregisters zijn opgenomen. Ook de richtlijnen worden in die zin
aangepast. Nieuwe partijen dienen zich aan in het kader van de Jeugdwet. Dit vraagt om verbreding
van het draagvlak voor het werken met richtlijnen en mogelijk op termijn ook om vakinhoudelijke
aanpassingen van de richtlijnen zelf om andere beroepsgroepen en werksoorten goed te kunnen
bedienen. De richtlijnen zullen dit jaar aangemeld worden bij de bibliotheek van het Zorginstituut
Nederland en waar mogelijk onder de controle en normering van dit instituut worden gebracht.
We willen het jaar 2015 en daarmee het huidige programma gaan afsluiten met in ieder geval een
drietal publicaties in vakbladen en een bijdrage aan het internationale richtlijnencongres GIN in
oktober in Amsterdam, om ons zo ook te verantwoorden naar het veld en naar het
wetenschappelijke forum van richtlijnmakers en methodologen. Tot slot plannen wij een feestelijke
werkconferentie voor in ieder geval alle betrokkenen bij het programma. Daarbij zullen we ook de
nieuwe partijen in het kader van de Jeugdwet meenemen. De beroepsverenigingen NIP, NVO en
NVMW zullen bij het ministerie van VWS een aanvraag indienen voor subsidieverlening van het
toekomstige beheer van de geautoriseerde richtlijnen jeugdhulp, beginnend op 1 januari 2016.
Utrecht, maart 2015

Flip Dronkers, programmamanager Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg
Karlijn Stals / Nienke Foolen, coördinator Deelprogramma Invoering Richtlijnen
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Bijlage 1: Programma netwerkbijeenkomst 29 september 2014

Programma netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg
13.30 uur
Inloop
U kunt zich melden bij de aanmeldbalie, waar u wordt ontvangen met
koffie en thee.
14.00 uur
Welkom
Dagvoorzitter Karlijn Stals (coördinator Deelprogramma Invoering
Richtlijnen) geeft de aftrap voor de eerste landelijke netwerkbijeenkomst
Richtlijnen Jeugdzorg.
Introductie Richtlijnen Jeugdzorg
Programmamanager Flip Dronkers vertelt over de ontwikkeling en
invoering van 14 richtlijnen voor de jeugdzorg.
Ideeën voor invoering
Karlijn licht toe welke activiteiten altijd van belang zijn bij invoering en
welke aanwijzingen en dilemma’s de proefinvoering van richtlijnen in de
praktijk heeft opgeleverd.
That’s the question!
Stel uw vraag aan één van de leden uit het vragenpanel. Het panel
bestaat uit betrokkenen bij de ontwikkeling en invoering van richtlijnen,
die afkomstig zijn uit verschillende geledingen van de jeugdzorg.
15.00 uur

Pauze

15.15 uur
Aan tafel!
Wat vindt u van de ideeën voor invoering en wat heeft u (nog meer)
nodig? Aan tafel wisselt u met elkaar uit.
16.15 uur
Afsluiting
Karlijn zal de bijeenkomst afsluiten en evalueren hoe de bijeenkomst
ervaren is. Wat zijn vervolgacties?

Wanneer?
Maandag 29 september
2014 van 13.30-17.00
uur.

Waar?
Cursus- en
Vergadercentrum
Domstad aan de
Koningsbergerstraat 9
in Utrecht.

Voor wie?
Directeur zorgbeleid of
hoger management en
medewerkers afdeling
kwaliteit, onderzoek,
opleiding of
personeelsbeleid.
Richtlijnen Jeugdzorg,
actief op Twitter:
@RichtlijnJeugd

16.30 uur
Borrel
Na afloop zullen we onder het genot van een hapje en een drankje op
informele wijze de dag afsluiten.

Richtlijnen Jeugdzorg is een initiatief van de beroepsverenigingen NVMW, NIP en NVO.
De richtlijnen zijn bedoeld om professionals te ondersteunen in hun dagelijks werk. Ze moeten er toe bijdragen dat
jeugdigen en ouders de best beschikbare hulp ontvangen. Richtlijnen bieden hiertoe een overzicht van de laatste stand van
kennis en geven praktische aanbevelingen over hoe deze kennis is toe te passen. De kennis is altijd afkomstig uit diverse
bronnen: wetenschap, praktijkervaring en cliëntvoorkeuren.
De dagelijkse uitvoering van het Programma Richtlijnontwikkeling (2011-2015) berust bij het Nederlands Jeugdinstituut.

www.richtlijnenjeugdzorg.nl
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Bijlage 2: ‘Menukaart’ bij de netwerkbijeenkomst 29 september 2014

www.richtlijnenjeugdzorg.nl

In ontwikkeling voor organisaties:
· Halffabricaten zoals PowerPoint,
invoerplan, instructies, werkbladen.
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Landelijke activiteiten:
· Vragen en ondersteuning
· Halffabricaten ontwikkelen
· Coördinatie, regie

Invoering
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Ondersteuning, coördinatie
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Heb je aanvullingen?

Tr

Beschikbaar voor organisaties:
· Link/banner voor op het intranet
· PowerPoints
· Webinars (online colleges)

Aan tafel!

Training en coaching op maat
Landelijke activiteiten:
· Webinars (online college)
· Opname in curriculum van HBO en WO
· Geaccrediteerde bij- en nascholing
· Bijhouden scholingsbehoeften
In ontwikkeling voor organisaties:
· Koppeling tussen richtlijnen en
beroepscompetenties
· Analyse van determinanten
Heb je aanvullingen?

Uitwisseling ervaring/feedback
Landelijke activiteiten
· Opstart landelijk netwerk
· Verzamelen feedback via website
In ontwikkeling voor organisaties
· Handreiking voor intervisie/casuïstiek

er

Landelijke activiteiten:
· Website richtlijnenjeugdzorg.nl
· Nieuwsbrief
· Twitter @RichtlijnJeugd
· Presentaties

be Voo
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Voorlichting, materialen

Heb je aanvullingen?
Heb je aanvullingen?
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www.richtlijnenjeugdzorg.nl

Mijn top 3

Opmerkingen

Van alle invoerplannen vind ik het belangrijkst:

1.

2.

3.
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Bijlage 3: Website www.richtlijnenjeugdzorg.nl
(d.d. 12-3-15)

29

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
Richtlijnen Jeugdzorg aanbevelingen voor de praktijk

30

