Over het bereik van
de Richtlijnen
jeugdhulp en
jeugdbescherming
Richtlijnen zijn bedoeld om professionals te ondersteunen in hun dagelijks werk.
Om ervoor te zorgen dat zij, sámen met cliënten, op basis van wetenschappelijke
kennis, praktijkkennis en ervaringen van cliënten gaan voor de best passende hulp.
We zetten stevig in op de bekendheid met richtlijnen en het stimuleren tot gebruik
van richtlijnen. De Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zijn er nog niet zo
lang, de eerste kwam in 2014 online. Wat weten we sindsdien over het bereik?
Daarover gaat deze infographic.
Beschik jij over andere data
die iets zeggen over het
gebruik of bereik
van de richtlijnen?
Laat het ons weten!
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Van welke richtlijn ben je inhoudelijk
het beste op de hoogte? De top 5:
Problematische gehechtheid
Pleegzorg

In hoeverre ben jij
op de hoogte?

Residentiele jeugdhulp
Multiprobleemgezinnen
Scheiding en problemen van jeugdigen
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Bron: Praktikon (2015)

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2016/07/Peiling_Praktikon_Factsheet.pdf
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Aantal volgers op Twitter
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In gesprek over richtlijnen
Wist je dat er zo’n
200 vragen per jaar aan
info@richtlijnenjeugdhulp.nl
worden gesteld?

Opmerkingen
en vragen
over richtlijnen

Vragen van
professionals
over gebruik

Hulpvragen
van ouders/
verzorgers

Overig

Hulpvragen
van
kinderen

Wist je dat we de meeste feedback in 2017 kregen op:
• Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen
• Richtlijn Pleegzorg
• Richtlijn Problematische gehechtheid
Jouw feedback is essentieel om de
richtlijnen levend te houden.
Deel je feedback via de site.

Tijdens werkbezoeken vullen organisaties
zelf een thermometer in om te kijken waar
de organisatie op dat moment staat.
Wat gaat er goed?

Waar is werk aan de winkel?

Het zorgen voor de
bekendheid van de
richtlijnen in de hele
organisatie.

Cliënten op de hoogte
brengen van het werken
met richtlijnen.

'Wat goed én confronterend
om per aanbeveling in
het team te reﬂecteren
op het werken met
de richtlijn!'

Bron: werkbezoeken (2017)

In 2017
verzorgden we:

18

Hier stonden
we in 2017

werkbezoeken

6 presentaties/workshops
3 netwerkbijeenkomsten
2

bijeenkomsten leernetwerk hbo

1

meet up na- en bijscholers

Dit is het Netwerk Richtlijnen jeugdhulp
en jeugdbescherming
Grootte van het Netwerk

Waar komen
de aanjagers
vandaan?

Organisaties

Aanjagers
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60

100

2016

74

127

2017

144

170

Hoeveel procent van jouw
collega’s kennen de richtlijnen in 2017?
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In welke fase van implementatie zit
jouw organisatie in 2017?
We geven voorlichting
over richtlijnen

46%

We bepalen hoe de
richtlijnen zich
verhouden tot
onze werkwijze

59%

We maken een
implementatieplan

20%

We werken met
de richtlijnen

39%

We monitoren de
implementatie van
richtlijnen en het
werken met richtlijnen

17%

We zijn onze plannen
aan het bijstellen

15%

Samen leren
in kleine groepen

2015
Over het implementeren
van richtlijnen in het
algemeen. Resultaat:
tool voor maken
implementatieplan

2017
2016
Over de Richtlijn Samen
met ouders en jeugdige
beslissen over passende
hulp. Resultaat: tool over
hoe je met deze richtlijn
aan de slag kunt gaan.

10 HBO-opleidingen
maken tools waarmee
ze professionals van
de toekomst al tijdens
hun opleiding kennis
kunnen laten maken
met het werken met
richtlijnen. Tools
verwacht in 2018.

