Richtlijnen en de bedoeling
Verslag netwerkbijeenkomst 11 april 2019
The Colour Kitchen Utrecht

Tijdens deze netwerkbijeenkomst
stonden we stil bij de bedoeling van
de richtlijnen binnen de jeugdhulp en
jeugdbescherming. Met een interactief
programma samen aan de slag!
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Informatiebijeenkomst
Voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst
was er een informatiebijeenkomst voor
nieuwe netwerkleden en leden van de
flexibele poule. Zij kregen een introductie
op richtlijnen en de tools die er zijn om
richtlijnen te implementeren. Middels de
‘Fact-Checker’ kwamen er verrassende
weetjes over de richtlijnen naar boven!

Even opwarmen voordat we beginnen!
Waar kom je vandaan en wat doe jij binnen het werkveld? Blijkt dat ons netwerk collega’s van noord
Groningen tot zuidelijk Sittard kent, van Zeeland tot Overijssel. Ook qua bloedgroepen is het netwerk
heel divers. Zo waren er opleidingsadviseurs, gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers,
jeugdconsulenten, jeugdbeschermers en ervaringsdeskundigen aanwezig.
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Pay it forward Café
Tijdens de vorige netwerkbijeenkomsten
hebben we vragen en antwoorden
met elkaar uitgewisseld via het Pay it
Forward Café. Een mooie manier van
kennisdelen en elkaar helpen binnen het
richtlijnennetwerk. Heb je ook iets aan te
bieden? Of juist iets te vragen aan collega’s
in het land?
Deel het met ons, dan vermelden we het in
de volgende nieuwsbrief.

Richtlijnen zijn geen keurslijf
Samen in gesprek over hoe de richtlijnen je kunnen helpen en hoe je ze kunt gebruiken als aanvulling
op je vakmanschap en goede hulp die je biedt. Want hoe zorg je dat je ondanks alle wet- en regelgeving
en richtlijnen toch altijd dicht bij de bedoeling blijft?
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Deel je ervaring!
Collega’s Sas Hombroek en Wies Bredemeijer van Delft Support deelden hun praktische en creatieve
aanpak met het implementeren van de richtlijnen in hun teams. Hoe zorg je dat het gaat werken? Waar
zit de weerstand? Waar liepen we tegen aan? Sas en Wies hebben samen met hun collega’s een zestal
filmpjes gemaakt om de stappen in de Richtlijn Kindermishandeling te introduceren bij hun collega’s.
Interesse? Stuur ons een mail en we brengen jullie met elkaar in contact.

Ook Diana Wethley en Rachelle van Scheijndel
vanuit Samen Veilig Midden Nederland deelden
hun ervaringen met richtlijnen. Wie is aan zet bij
het werken met richtlijnen? Van wie is het nou
eigenlijk? Interessante vragen waarvan bleek dat
velen daar mee zaten. Verder hebben we ervaringen gehoord van Kim Deelen van Jeugdbescherming
Rotterdam Rijnmond en Suzanne Dekker van JGZ Almere.
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Workshops
Na een lekkere lunch van de Colour Kitchen en het plenaire deel gingen de deelnemers uiteen voor
inspirerende workshops. Er kon gekozen worden voor:

Ervaringsverhalen vanuit de cliëntentafel
Twee oud-cliënten deelden hun eigen ervaringen
met het ‘samen beslissen’ in de jeugdhulp- en
bescherming. Heftige verhalen, die de deelnemers
direct stimuleerden met elkaar in gesprek te
gaan over de mogelijkheden om gezamenlijke
besluitvorming te realiseren. Hoe dachten zij over
deze situatie? Wat hadden zij anders gedaan?
Het werd een levendige discussie die veel stof tot
nadenken gaf!

Van #hoedan? Naar #Zodus!
Vanuit verschillende rollen en achtergronden hebben we samen benoemd wat we echt willen met de
richtlijnen. Met behulp van gekleurde pionnen, een stapel post-its, wat stiften en een lekkere grote
ruimte hebben we een concreet stappenplan uitgezet én gevisualiseerd om dit doel ook echt te kunnen
gaan realiseren!
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Tuchtrecht en de bedoeling
Aan de hand van een actuele casus
hebben we gekeken of er één of
meerdere richtlijnen op van toepassing
zijn. Na afloop bleek dat iedereen de
richtlijnen heel steunend vond om de
casus verder uit te werken. Met name
om het eigen handelen te kunnen
onderbouwen. De professionals die nog
niet met de richtlijnen werkten zagen hier
kansen!

Netwerken en ontmoeten
In de pauze tussen de workshops was er volop ruimte voor ontmoeting: ervaring en inspiratie delen
met anderen uit het land. Verder konden deelnemers hun ideeën kwijt over een nog te ontwikkelen
e-learning over het werken met richtlijnen.

Verslag bijeenkomst 11 april 2019 / pagina

6

