10 jaar Richtlijnen
jeugdhulp en
jeugdbescherming:
Waar staan we nu?
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BPSW, NIP en NVO zijn er sinds 2010 met

1

subsidie vanuit het ministerie van VWS

De vragenlijst is in totaal 2288 keer ingevuld: 1927

Bij alle doelgroepen is de richtlijn Samen beslissen

jeugdprofessionals, 244 werkgevers, 84 opleiders

over passende hulp een van de bekendste richtlijnen.

Op initiatief van de beroepsverenigingen

verschillende richtlijnen ontwikkeld voor
de jeugdhulp en jeugdbescherming. Het

Hoe bekend zijn de richtlijnen?

en 33 cliënten hebben deelgenomen. Een ruime

programmateam Richtlijnen jeugdhulp en

meerderheid van de respondenten is bekend

jeugdbescherming draagt zorg voor de

met de website richtlijnenjeugdhulp.nl. Ongeveer

ontwikkeling, implementatie, evaluatie en

driekwart van de jeugdprofessionals, werkgevers

herziening van de richtlijnen. In de afgelopen
jaren is een stevig fundament gelegd: er zijn
vijftien richtlijnen ontwikkeld, aangevuld
met praktijkgerichte materialen. Een schat
aan kennis vanuit wetenschap, praktijk en
ervaring is beschikbaar voor (aankomende)
professionals en kinderen, jeugdigen en

en opleiders en ruim de helft van de cliënten zijn in

‘Ik vind de richtlijnen erg prettig. Ze geven

meer of mindere mate op de hoogte van (één van)

inzicht in de hulpverlening volgens de

de richtlijnen. De bekendheid is het grootst onder
professionals in de gecertificeerde instellingen, jeugden opvoedhulp en wijkteams. Jeugdprofessionals uit
de jeugd-ggz, jeugdgehandicaptenzorg en zelfstandige
praktijken zijn het minst bekend met de richtlijnen.

beste kennis die we tot nu toe hebben.
De richtlijnen zijn overzichtelijk, wel
uitgebreid, en leesbaar.’
Jeugdprofessional, onderzoek Praktikon.

ouders (hierna: cliënten). De richtlijnen
maken onderdeel uit van de gezamenlijke
professionele standaard.
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Wat vinden professionals
van de richtlijnen?

De richtlijnen zijn inmiddels verankerd in de

‘Richtlijnen zijn gebaseerd op theorie die

professionele standaard en kwaliteitsdocumenten

werkt en al is toegepast. Ik vind het belangrijk

waar ook werkgevers zich aan verbinden. Zowel

dat we op deze manier eenduidig kunnen

professionals als organisaties vinden dat de richtlijnen
onderdeel zijn van het werk van jeugdprofessionals.
Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de
jeugdprofessionals die de richtlijnen kennen,

werken. Dit geeft duidelijkheid aan collega`s
en cliënten.’
Jeugdprofessional, onderzoek Praktikon.

gemotiveerd zijn om ermee te werken. Richtlijnen
geven duidelijkheid, structuur en een houvast bij het
bespreken van hulpverleningsplannen met gezinnen.
Een deel van de professionals geeft aan dat hoge
werkdruk, onvoldoende samenhang met andere
checklists en informatiebronnen, en de hoeveelheid
tekst van de richtlijnen drempelverhogend zijn om met
de richtlijnen te werken.
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Wat vinden cliënten van het gebruik van de richtlijnen?

De cliënten die deel hebben genomen aan het

geen gelijkwaardige gesprekspartner in de hulp die zij

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming samen met

onderzoek waren tussen de 18 en 66 jaar oud. De

gekregen hebben.

cliënten aan tools gewerkt, zoals het vragenkaartje, de

meerderheid van deze cliënten vindt het belangrijk

keuzehulp voor ouders en de hulpmap voor jongeren.

dat jeugdprofessionals werken met de richtlijnen.

De richtlijn ‘Samen met ouders en jeugdige beslissen

Richtlijnen scheppen duidelijkheid en ouders voelen

over passende hulp’ legt de basis voor het werken

zich gehoord. Cliënten geven aan dat het belangrijk

met de andere richtlijnen en geeft vorm en inhoud

is om oog te hebben voor de toepassing van de

aan gezamenlijke besluitvorming. Een werkgroep van

richtlijn in het contact. Aandacht voor de cliënt als

jongeren en ouders (de cliëntentafel) denkt bij de

uniek persoon en gelijkwaardige gesprekspartner is

ontwikkeling van de richtlijnen mee over de inhoud

gesprekspartner voelt’.

essentieel. Ruim driekwart van de cliënten voelde zich

en formulering. Daarnaast heeft het programma

Ouder, onderzoek Praktikon.

‘Het ligt sterk aan de persoon van
de hulpverlener of je je een gelijkwaardig
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‘Tijdens de casusbesprekingen pak ik gericht een deel van de richtlijn
erbij om te achterhalen wat de richtlijn over een bepaald thema zegt.
Zo kun je de richtlijnen regelmatig onder de aandacht brengen. Het is
fijn om te zien dat we al veel volgens de richtlijnen handelen. Soms laat
een richtlijn zien dat we breder naar een casus kunnen kijken, of dat
er mogelijkheden zijn waaraan we nog niet hadden gedacht. Dat geeft
mooie inzichten.’ Jeugdprofessional, Netwerkbijeenkomst.

4

Hoe worden de richtlijnen gebruikt?

Jeugdprofessionals die de richtlijnen gebruiken, geven
in meerderheid aan dat de richtlijnen goed aansluiten
bij de manier van werken die ze gewend zijn. Ze
gebruiken de richtlijnen bij casuïstiekbesprekingen
en bij intercollegiaal overleg. Daarnaast helpen ze
professionals in het proces om samen met cliënten
beslissingen te nemen.
Een netwerk van ‘aanjagers’ houdt het werken met
richtlijnen actief in de verschillende organisaties.
Jaarlijks zijn er drie bijeenkomsten waar zo’n 70 tot
100 professionals elkaar ontmoeten voor inspiratie,
uitwisseling, kennisdeling en scholing. Het netwerk
vormt een stevige verbinding tussen theorie en
praktijk. Uit gesprekken met opleidingen (hbo en wo)
blijkt dat studenten en docenten in het onderwijs op
diverse manieren met de richtlijnen werken.
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Hoe faciliteren organisaties het gebruik van de richtlijnen?

De meeste organisaties vinden het belangrijk om het

on the job. De helft van de jeugdprofessionals

gebruik van de richtlijnen te faciliteren. Bijna de helft

geeft aan hierbij ondersteuning te krijgen van zijn

‘In ons eigen team organiseren we scholings

van de organisaties die aan het onderzoek hebben

leidinggevende.

meegedaan, geven aan dat een of meer personen

Tegelijkertijd geven professionals aan dat de

middagen, bijvoorbeeld over hechting of

in hun organisatie het werken met richtlijnen

implementatie en de toepassing van de richtlijnen in

coördineren.

de organisatie méér tijd en aandacht nodig heeft. Uit
het onderzoek blijkt ook dat bij organisaties die de

hoogbegaafdheid, waaraan we de richtlijnen
koppelen. Ik zoek naar praktische manieren,
waarmee het logisch wordt om het over de

Organisaties besteden aandacht aan de richtlijnen

invoering en het levendig houden van de richtlijnen

richtlijnen te hebben.’

door deze in te voegen in bestaande overlegvormen,

faciliteren, het gebruik door jeugdprofessionals

Jeugdprofessional, Netwerkbijeenkomst.

scholing/ training, themabijeenkomsten en coaching

toeneemt.

Zes tips uit de praktijk om het gebruik
van de richtlijnen te stimuleren:
• veranker de richtlijnen in bestaande structuren,
zoals een casuïstiekbespreking
• maak de richtlijnen zichtbaar en toepasbaar in
overleggen
• zet de kracht van herhaling in en gebruik je
nieuwsbrief of intranet
• betrek meerdere mensen zodat het niet van één
persoon afhankelijk is
• vorm een klankbordgroep en haal actief ervaringen
en wensen op
• maak iemand eindverantwoordelijk
(‘chef richtlijnen’)
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Hoe worden aankomende professionals voorbereid om te werken met de richtlijnen?

De richtlijnen bieden een overzicht van de laatste

van praktijkopdrachten en in de stage en scriptie.

kennis, op basis van wetenschap, praktijk én cliënt

Samen met docenten is lesmateriaal ontwikkeld.

voorkeuren. Studenten die worden opgeleid tot

Ook zijn de richtlijnen verankerd in het Landelijk

jeugdprofessional verwachten dat zij tijdens hun

opleidingsdocument sociaal werk.

opleiding zo goed mogelijk worden voorbereid en
toegerust voor het werken met kinderen, jongeren
en gezinnen. Én dat dit gebeurt op basis van up-todate kennis. Jeugdprofessionals die na- en bijscholing
volgen verwachten dit eveneens.
Hogescholen en universiteiten nemen de richtlijnen
op in hun curriculum. In het onderzoek van Praktikon
geeft de meerderheid van de opleidingen aan het als
hun taak zien om aankomende professionals te laten
kennismaken met de richtlijnen. Opleidingen (hbo en
wo) werken op diverse manieren met de richtlijnen:
deze komen terug in minoren, in lessen, als onderdeel

Educatief filmmateriaal om als – beginnend - professional aan de slag te gaan.

‘Tijdens mijn stage hoorde ik voor het eerst over de richtlijnen jeugdhulp en
jeugdbescherming. Ik zag toen pas hoeveel nuttige informatie er in een richtlijn
staat. Best een gemiste kans. Het zijn hele interessante bronnen om meer
kennis te verkrijgen over de verschillende onderwerpen en bruikbaar voor
verslagen en opdrachten.’
Stagiaire, Netwerkbijeenkomst.
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Wat is het grootste misverstand
over de richtlijnen?
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Hoe worden het thema en de inhoud
van een nieuwe richtlijn bepaald?

Richtlijnen geven richting aan het handelen; ze zijn

De onderwerpen van de richtlijnen zijn het resultaat

geen keurslijf. Ze nemen ook het vakmanschap van

van een brede uitvraag bij professionals, cliënten

een professional niet over. Soms is het nodig om van

en onderzoekers. Waar is behoefte aan? Vervolgens

een richtlijn af te wijken, in het belang van het kind of

vindt een prioritering plaats op basis van urgentie

het gezin. ‘Goed gebruik’ van de richtlijnen betekent

en omvang van het vraagstuk. Ook wordt via een

het onderbouwen van keuzes en afwegingen. Met de

knelpuntenanalyse bekeken of het onderwerp

richtlijnen heb je een standaard in huis waaraan je je

geschikt is om er een richtlijn voor uit te brengen.

eigen handelen kunt toetsen. De richtlijnen vormen,

De ontwikkeling van een nieuwe richtlijn is een

samen met de beroepscode, de professionele

zorgvuldig proces dat met vertegenwoordigers uit

standaard die verankerd is in de Jeugdwet. Een steun

wetenschap, het veld en cliënten doorlopen wordt.

in de rug én een aansporing voor jeugdprofessionals

In 2020 is de nieuwe richtlijn Seksuele ontwikkeling

om verantwoordelijkheid te nemen voor hun

gepubliceerd. De knelpuntenanalyse is te vinden op

handelen richting de cliënt.

de website. Op dit moment wordt gewerkt aan de
nieuwe richtlijn Traumagerelateerde problemen.

‘Ik zie het als een kompas dat professionaliteit

Aan welke onderwerpen is behoefte?

versterkt, maar ook als cadeau dat nog

• autisme

uitgepakt moet worden. Er moet een denk
omslag bij medewerkers tot stand te komen.

• licht verstandelijke beperking (lvb)
• overgang naar volwassenheid

Medewerkers zien richtlijnen vaak als een
extra taak, in plaats van dat richtlijnen
hen juist ondersteunen en werk besparen.’
Jeugdprofessional, onderzoek Praktikon.
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Hoe houden we de richtlijnen up-to-date?

Richtlijnen zijn levende documenten: ze zijn nooit af.

de mailbox van het programmateam en op netwerk

Dat geldt ook voor de Richtlijnen jeugdhulp en jeugd

bijeenkomsten. Het programmateam weegt alle

‘In alle richtlijnen kan het ‘samen beslissen’

bescherming. Nieuw onderzoek, innovaties, actuele

feedback, samen met inhoudsdeskundigen. Dit wordt

ontwikkelingen in de praktijk en ervaringen door

meegenomen in het besluit om richtlijnen al dan niet

nog beter naar voren komen. Daar vragen

gebruik geven nieuwe inzichten. Het programmateam

aan te passen, en op welke termijn.

volgt daarom een proces van (dynamische) herziening
van de richtlijnen.

We nodigen professionals en cliënten van harte uit

we structureel aandacht voor.’
Lid van de Werkgroep Actualisatie,
namens de cliëntentafel.

om ons feedback te geven en ervaringen te delen.
We hechten daarbij veel belang aan de feedback die

Dit kan via info@richtlijnenjeugdhulp.nl.

we krijgen, gevraagd en ongevraagd, via bijvoorbeeld

Samen houden we de richtlijnen up-to-date!
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Hoe kun je het gebruik van
de richtlijnen versterken?

Als programmateam zien we volop kansen om de richtlijnen
verder te ontwikkelen en het gebruik ervan in de praktijk te
verbeteren. We nodigen iedereen uit om met ons mee te
doen. Dus:
• Werk als professional volgens de principes van de richtlijn
Samen beslissen. Benoem in het startgesprek met
cliënten dat je werkt volgens de richtlijnen en herhaal dit
in een later gesprek nog eens. Maak in de gesprekken
met ouders gebruik van de ‘Info voor ouders’. Maak als
professional de richtlijnen onderdeel van je werk-, leer- en
reflectieproces.
• Faciliteer en stimuleer als organisatie het gebruik van de
richtlijnen. Inspireer collega’s met goede voorbeelden.
• Vraag als cliënt aan je hulpverlener of er gewerkt wordt
volgens de principes van de richtlijn Samen beslissen.
Gebruik de stappen van deze richtlijn in jullie gesprek.
• Betrek als beleidsmedewerker jeugd, de richtlijnen in het
vaststellen van beleid.
• Vraag als student naar de richtlijnen als er sprake is van
het thema jeugdhulp en jeugdbescherming.
• Gebruik als opleider de richtlijnen in je onderwijs.
Motiveer en inspireer studenten.

“Cliënten hebben zoveel in te brengen als ze weten
wat er in de richtlijnen staat. Het gaat nog steeds om
onze kinderen, we willen allemaal de beste zorg.
De richtlijnen kunnen daarbij helpen.”

En heb je ideeën of vragen?
Neem contact op via info@richtlijnenjeugdhulp.nl

Ouder, namens de cliëntentafel.
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