
Weet jij hoe het werken met de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ervoor staat in jouw 
organisatie? Om een eenvoudige en snelle peiling te kunnen doen, stellen wij de Richtlijnen 
Thermometer ter beschikking. Door de Richtlijnen Thermometer te gebruiken, krijg je een 
antwoord op hoe het ervoor staat en kun je met elkaar over het gebruik van richtlijnen reflecteren. 

Hoe gebruik je de Richtlijnen Thermometer?
De Richtlijnen Thermometer is bedoeld om te peilen. Er zijn dus geen goede of slechte antwoorden 
te geven! Het gaat erom wat jullie op dit moment vinden en wat daarop jullie eigen reflectie is. De 
thermometer is dus niet bedoeld om harde cijfers te meten. Daarom hebben we ervoor gekozen om 
niet met cijfers te werken, maar met kleur. Jij bepaalt of je het oneens of eens bent met een stelling en 
kleurt naar eigen inzicht de thermometer in. Van rood (oneens) naar groen (eens). 

De Richtlijnen Thermometer is op verschillende manieren te gebruiken. We geven je een aantal tips en 
ideeën. Waarbij uiteraard geldt: daarvan afwijken mag! Pas ‘m toe zoals dat bij jouw of jullie situatie en 
werkomgeving past. 

-  Vul de Richtlijnen Thermometer in. Dit kun je individueel doen of in kleine groepjes. Bespreek de uitkomsten 
vervolgens met elkaar. Dat kan als duo of in groter verband, hang ze in dat geval naast elkaar op. 

-  Gebruik voor de bespreking de reflectievragen die per stelling worden gegeven. Dat is ook de reden waarom  
we bij de vragen voor ‘jullie’ als aanspreekvorm hebben gekozen: reflecteren doe je het liefste samen. 

-  Het kan interessant zijn om de Richtlijnen Thermometer te 
laten invullen door verschillende betrokkenen: professionals, 
leidinggevenden, staf, management. Hebben jullie met elkaar 
hetzelfde beeld of lopen er beelden uiteen? En wat kunnen jullie 
daarmee doen? We zijn ons ervan bewust dat de stellingen en 
bijbehorende reflectievragen vooral betrekking hebben op de 
mensen die met de richtlijnen werken. Dat neemt niet weg  
dat je er ook vanuit een andere functie of hoedanigheid iets  
van kunt en mag vinden. Soms zal je daar wat doorheen  
moeten kijken. 

-  Je kunt de Richtlijnen Thermometer periodiek invullen, 
bijvoorbeeld elk half jaar. Vergelijk de uitkomsten met die van 
de vorige keer: wat zie je dan? Bewaar de ingevulde Richtlijnen 
Thermometer(s) in de tussentijd ergens of maak er een foto  
van en bewaar die.  

-  Je kunt collega’s bevragen op alle stellingen, maar je kunt er  
ook een aantal uitpakken die het beste passen bij jullie situatie. 
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