SAMEN BESLISSEN

INTRODUCTIE
WERKKAART 1

Samen met ouders en jeugdigen beslissen
over de inzet van professionele hulp vormt
een belangrijke basis voor de inzet van
tijdige en effectieve hulp aan gezinnen.

Basishouding
Het uitgangspunt van deze richtlijn is dat jeugdprofessionals samen met ouders en jeugdige beslissen
over de inzet van (professionele) hulp. Om gezamenlijk tot beslissingen te komen is het essentieel om een
samenwerkingsrelatie op te bouwen tussen jeugdprofessional en gezin. Deze richtlijn besteedt aandacht
aan de processtappen en inhoudelijke afwegingen in het besluitvormingsproces. En het gaat uitgebreid in
op de basishouding, gespreksvaardigheden, analytische en schrijfvaardigheden van de professional om
beslissingen samen met het gezin te nemen.

Een samenwerkingsrelatie opbouwen met ouders en jeugdige
u Zie paragraaf 2.4 van de richtlijn
Wees nieuwsgierig naar het verhaal van ouders en jeugdige.
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Verplaats je in de beleving van de ander.
Geef complimenten.
Wees transparant.
Kom je afspraken na.
Voer overleg met andere professionals pas uit na toestemming van ouders en jeugdige. Koppel aan hen
terug wat je hebt gehoord en check bij hen of deze informatie (nog) klopt en relevant is.
Zorg dat je met ouders en jeugdige tot een gedeelde visie komt op wat de problematiek is in het gezin.

●




●




Ga ervan uit dat ouders en jeugdige altijd wel iets willen en zoek naar wat hen motiveert (wat vinden zij
belangrijk in hun leven?).
Leg ouders en jeugdigen keuzemogelijkheden voor en overleg met hen wat hun wensen en ideeën zijn.

●




●




Vraag ouders en jeugdigen om feedback en sta open voor kritiek en suggesties: hoe ervaren zij de
samenwerkingsrelatie? Ervaren zij vooruitgang door de hulp? Lopen ze ergens tegenaan?
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SAMEN
BESLISSEN

INTRODUCTIE
WERKKAART 1
Stappen in de besluitvorming
Het besluitvormingsproces bestaat uit 6 stappen (zie werkkaart 3 voor een schematische weergave). Deze
stappen zijn van toepassing voor hulpverlening in het vrijwillig en gedwongen kader. Wel zijn er voor het
proces van samen beslissen in het gedwongen kader belangrijke aandachtspunten bij de verschillende
stappen (zie werkkaart 2). Na dit stappenplan volgt een Nederlandse weergave van het Framework for the
Assessment of Children in Need and their Families, een inhoudelijk kader voor beslissen.
1.  V
 raagverheldering
Zie hoofdstuk 4 van de
richtlijn en werkkaart 4
2.  Probleem
en
krachtenanalyse
Zie hoofdstuk 5 van de
richtlijn en werkkaart 5


De professional vraagt welke vragen of problemen ouders en jeugdige ervaren.

●

●

●

3.  D
 oelen opstellen
Zie hoofdstuk 6 van de
richtlijn (paragraaf 6.1/6.2)
en werkkaart 6
4.  Beslissen over hulp
Z
 ie paragraaf 6.4 van de
richtlijn
4a. V
 erkennen en mobiliseren
netwerk
Zie paragraaf 6.3 en
werkkaart 7
4b. B
 eslissen welke hulp het
best passend is
Zie paragraaf 6.4 en
werkkaart 8

brengt de professional samen met ouders en jeugdige met behulp van
observatie of vragenlijsten de problemen verder in kaart.

De professional bespreekt met ouders en jeugdige de problemen (bijvoorbeeld
over wat het is, hoe het ontstaat, wat het in stand houdt, wat de mogelijke
gevolgen ervan zijn en wat het betekent ten aanzien van verwachtingen naar de
toekomst).

De professional gaat na of ouders en jeugdige de informatie begrijpen en welke
vragen zij hebben. De professional gaat na of voor hen de informatie herkenbaar is
en of ze de betekenis delen.

De professional vraagt ouders en jeugdige wat zij willen bereiken of veranderen.

●

●

●

5.  Uitvoering hulp
6.  R
 esultaten hulp
evalueren
Zie paragraaf 6.5
en werkkaart 9


Eventueel


De

professional bespreekt welke oplossingen (inclusief eigen mogelijkheden en
mogelijkheden in het sociale netwerk) of behandelmogelijkheden er zijn, en wat de
voor- en nadelen en verwachte resultaten hiervan zijn.

De professional vraagt aan ouders en jeugdige hoe zij tegen de verschillende
mogelijkheden aankijken, welke voorkeur zij hebben.

Gezamenlijk beslissen zij welke mogelijkheid het beste aansluit bij de vraag of het
probleem en de voorkeuren van ouders en jeugdige.


Hier
●

●

gaat de richtlijn niet op in. Raadpleeg andere richtlijnen.


De

professional gaat met ouders en jeugdige na bij de (tussen-)evaluatie hoe de
hulp verloopt en of de doelen die ouders en jeugdige zich gesteld hebben bereikt
zijn.

Evalueren en bijstellen van de hulp is een steeds terugkerend en cyclisch proces.
Evaluatie kan herhaaldelijk gedaan worden en leiden tot een beslissing over
voortzetting, aanpassing en/of beëindiging van de hulp.
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SAMEN
BESLISSEN

INTRODUCTIE
WERKKAART 1
Het Framework for the Assessment of Children in Need and their Families biedt een inhoudelijk kader
voor het besluitvormingsproces, met oog voor de veiligheid, het welzijn en de ontwikkeling van jeugdigen
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(zie hoofdstuk 3 van de richtlijn).

Gezins- en omgevingsfactoren
- Gezinsgeschiedenis en functioneren
- Familie
- Woning
- Werk
- Inkomsten
- Sociale integratie van het gezin
- Gemeenschapsbronnen

Hoe te gebruiken?
Bespreek


samen met ouders en
kind op welke terreinen zij zorgen
of problemen ervaren, op welke
terreinen het goed gaat en welke
sterke punten aanwezig zijn.
Maak


samen met een gedragswetenschapper aan de hand
van dit schema een analyse en
samenhangend beeld van de
situatie in een gezin.
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SAMEN BESLISSEN

GEDEELDE BESLUITVORMING BIJ HULPVERLENING
IN GEDWONGEN KADER
WERKKAART 2
Uitgangspunt is dat jeugdprofessionals die werken in een gedwongen kader zoveel mogelijk uitgaan van het
principe van gedeelde besluitvorming en dus samen met ouders en/of jeugdigen komen tot beslissingen
over passende hulp.
Gedeelde besluitvorming in het gedwongen kader kan grenzen kennen. Door vastgestelde
randvoorwaarden, doelen of bodemeisen, zijn er soms minder keuzes voor ouders en jeugdigen.
Dit maakt het hulpverleningsproces gecompliceerd maar onderstreept de noodzaak van een goede
samenwerking. Hulpverlening is weliswaar opgelegd, maar ouders en jeugdigen kunnen niet gedwongen
worden te veranderen. Hiervoor is eigen motivatie en inzet nodig. Het is daarom extra van belang dat
jeugdbeschermers investeren in de samenwerkingsrelatie en het versterken van de intrinsieke motivatie.

Aandachtspunten in het besluitvormingsproces bij de stappen 1 t/m 4
Stap 1: Vraagverheldering
Wanneer een jeugdbeschermer start met de uitvoering van een ondertoezichtstelling is vaak al
veel informatie beschikbaar vanuit een raadsrapportage en/of beschikking van de kinderrechter.
Vraagverheldering lijkt dan vaak niet nodig, maar het opbouwen van een samenwerkingsrelatie is cruciaal
voor de verdere samenwerking met ouders en jeugdige. Zoek naar een gezamenlijke visie op de informatie
die er bij de start van een jeugdbeschermingsmaatregel ligt.
Stap 2: Probleem- en krachtenanalyse
Wanneer er al een probleem- en krachtenanalyse aanwezig is, bespreek met ouders en jeugdige waar voor
hen de zwaartepunten in de situatie liggen, wat hun vragen en behoeften zijn. Aandacht voor de situatie van
ouders zelf, inclusief hun stress en angst, kan helpen om de samenwerkingsrelatie tot stand te brengen.
Stap 3: Doelen opstellen
Bepaal samen met ouders en jeugdige wat voor hen belangrijke doelen zijn. Stel acute veiligheid daarbij
voorop en prioriteer daarna samen met ouders en jeugdige andere doelen waaraan zij willen werken.
Hoewel de kaders (bodemeisen) voor de hulpverlening vaak al vastliggen vanuit de raadsrapportage en
beschikking van de kinderrechter, zijn er vaak nog allerlei keuzes te maken in de doelen en prioriteiten die
gesteld worden.
Stap 4: Beslissen over hulp
Geef duidelijk aan waar ouders en jeugdige wel en niet in kunnen kiezen. Volg bij het beslissen over hulp de
vaardigheden van engageren (ruimte geven voor de samenwerking en de wensen en behoeften van ouders
en jeugdige) en positioneren (aangeven wat moet, bodemeisen, doelen en veiligheidsafspraken).
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SAMEN BESLISSEN

HOOFDSTAPPEN
BESLISPROCES
WERKKAART 3

Hoe te gebruiken?
Dit schema geeft de hoofdstappen van het
besluitvormingsproces weer. Wil je meer weten over
Stap 1, 2, 3, 4a, 4b en 6 dan kun je de desbetreffende
werkkaart erbij pakken.
Lees voor meer informatie hoofdstuk 3 van de richtlijn.

Legenda

Begin

Gegevens

Handeling

Document

Beslissing

Subproces

Beslissing

Start ander
proces

Start

Ouders/jeugdige hebben vraag/probleem
(aanmelding op eigen initiatief of middels zorgmelding)

Stap 1
Vraagverheldering
(hoofdstuk 4)

Einde

Rapportage
Vraagverheldering

Einde

Is er sprake van
een vraag/probleem over
opgroeien en/of opvoeden?

NEE

Rapportage
Afsluiting

Er is geen zorg voor jeugd nodig

(indien nodig informatie bieden of verwijzen)

JA

Stap 2

Rapportage
Samenhangend beeld

Probleem- en klachtenanalyse

(hoofdstuk 5)

Einde

Is er sprake van een jeugdof opvoedingsprobleem
waar hulp voor nodig is?

NEE

Rapportage
Afsluiting

Er is geen zorg voor jeugd nodig

(indien nodig informatie bieden of verwijzen)

JA

Stap 3
Doelen opstellen
(paragraaf 6.1/6.2)

Rapportage
Hulpverleningsplan

Stap 4A
Verkennen en mobiliseren
netwerk
(paragraaf 6.3)

Zijn de doelen bereikt?

NEE

Stap 4B
Beslissen welke hulp het best
passend is (paragraaf 6.4)

Einde

Maak afspraken over
nazorg en terugval

Rapportage
Afsluiting
Terugvalpreventieplan

Stap 5

Uitvoering hulp

JA

Stap 6
Resultaten hulp evalueren
(paragraaf 6.5)

Zijn de doelen bereikt?
Is de balans voldoende
hersteld?(paragraaf 6.6)

NEE

JA

Einde

Maak afspraken over nazorg en terugval

Rapportage
Evaluatie & Afsluiting Terugvalpreventieplan

Balans met huidige
hulp te herstellen?

NEE

Zet andere
hulp in
(ga verder
met stap 4b)

JA

Ga verder met huidige hulp en
plan een volgende evaluatie

Rapportage
Evaluatie Hulpverleningsplan
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SAMEN BESLISSEN

VRAAGVERHELDERING
WERKKAART 4

Hoe te gebruiken?
Dit schema geeft de belangrijkste stappen en overwegingen
weer in de fase Vraagverheldering. Dit is stap 1 in het
beslisproces. Het resultaat is een beslissing over hoe jullie
verdergaan: welke interventie kun je direct inzetten dan wel is
verder onderzoek nodig om een beslissing over de inzet van
hulp te kunnen nemen? Lees voor meer informatie
hoofdstuk 4 van de richtlijn.

Legenda

Begin

Gegevens

Handeling

Document

Beslissing

Subproces

Beslissing

Start ander
proces

Start

Einde

Ouders/jeugdige hebben
vraag/probleem
(aanmelding op eigen initiatief
of middels zorgmelding)

Stap 1A
Ga met ouders en jeugdige in
gesprek over hun hulpvraag

Stap 1B
Is er sprake van een vraag/
klacht over opgroeien en/of
opvoeden?

Einde

NEE

Er is geen zorg voor jeugd nodig

Rapportage
Afsluiting

(indien nodig informatie bieden of andere
zorg of ondersteuning inschakelen)

JA

Stap 1C
Is er sprake van een lichte,
enkelvoudige vraag of
probleem waarvoor geen
verder onderzoek nodig is?
JA

Stap 1F
Zet netwerk of een lichte
interventie in
(check daarna of vraag/klacht
verholpen is u ga naar 1b)

NEE

Stap 1D
Zijn er aanwijzingen voor
medische, psychiatrische en/
of LVB-problematiek bij de
jeugdige en/of de ouders?
JA

Stap 1G
Schakel expertise (J)GZ,
(Jeugd-)GGZ en/of LVB-zorg in
(en maak afspraken over regie)

NEE

Stap 1E
Is de situatie dusdanig
ernstig dat direct handelen
nodig is?

NEE

JA

Stap 1H
Zet een crisisinterventie
in en/of ga naar
Richtlijn Crisisplaatsing
of Richtlijn
Kindermishandeling

Stap 1i
Leg alle
bevindingen
vast

Rapportage
Vraagverheldering

Stap 2

Probleem- en
krachtenanalyse
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PROBLEEM- EN
KRACHTENANALYSE
WERKKAART 5

Dit schema geeft de belangrijkste stappen en overwegingen
weer in de fase Probleem- en krachtenanalyse. Dit is stap 2
in het beslisproces. Deze fase voer je uit wanneer na de fase
Vraagverheldering nog onvoldoende duidelijk is wat de aard en ernst
van de problemen zijn om goed te kunnen bepalen welke hulp nodig
is. Doel van de fase Probleemen krachtenanalyse is om met ouders
en jeugdige tot een gedeelde visie over de vraag en het probleem te
komen. Lees voor meer informatie hoofdstuk 5 van de richtlijn.

Start
Ouders/jeugdige hebben vraag/
probleem over opgroeien/opvoeden
en het is onvoldoende helder wat
er aan de hand is

Legenda

Begin

Gegevens

Handeling

Document

Beslissing

Subproces

Beslissing

Start ander
proces

Stap 2A
Maak met elkaar een
onderzoeksplan
(paragraaf 5.1)

Rapportage
Vraagverheldering

SAMEN BESLISSEN

Hoe te gebruiken?

Einde

Stap 2B
Analyseer in ieder geval de
ontwikkelingsbehoeften van de jeugdige,
opvoedingscapaciteiten van ouders en gezinsen omgevingsfactoren (paragraaf 3.2.2)

Stap 2C
Is de balans tussen
opvoedingscapaciteiten en
ontwikkelingsbehoeften uit
evenwicht?
JA

Stap 2E
Maak een analyse van
veroorzakende en in stand
houdende factoren
(in jeugdige, gezin en omgeving)
(paragraaf 5.3)

NEE

Stap 2D
Is de verwachting dat die
balans binnen afzienbare
tijd uit evenwicht zal/
kan raken?

Einde

NEE

(indien nodig informatie
bieden of verwijzen)

Rapportage
Afsluiting

* check indien nodig, of er nog een lichte/
enkelvoudige vraag is (stap 1C)

JA

Stap 2F
Maak een analyse van risicoen beschermende factoren
(in jeugdige, gezin en omgeving)
(paragraaf 5.3)

Stap 2H
Lijkt er sprake van
primaire opvoedings- of
gezinsproblematiek?

Er is geen zorg
voor jeugd nodig*

Stap 2G
Stel samenhangend
beeld op
(paragraaf 5.4)

Rapportage
Samenhangend
beeld

NEE

Stap 2i
Indien primair/tevens sprake lijkt van
medische, psychiatrische en/of LVBproblematiek bij jeugdige en/of ouders:
schakel expertise ( J)GZ, ( Jeugd-)GGZ en/of
LVB-zorg in (en maak afspraken over regie)

NEE

Stap 2L
Check opnieuw veiligheid (stap 1d) en/of ga
terug naar stap 2b/2e/2f. Zet motiverende
gespreksvoering in of herhaal de voorlichting

JA

Stap 2J
Geef ouders en jeugdige
voorlichting (over probleem,
oorzaken, gevolgen, risico’s,
hoe ermee om te gaan en
hulpmogelijkheden).

Stap 2K
Zijn alle belanghebbenden zich voldoende bewust van het
probleem en het eens over de belangrijkste problemen?
JA

Stap 3

Doelen stellen
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Legenda

Begin

Gegevens

Handeling

Document

Beslissing

Subproces

Beslissing

Start ander
proces

Start
Er is overeenstemming over
samenhangend beeld

Rapportage
Samenhangend
beeld

SAMEN BESLISSEN

DOELEN OPSTELLEN
WERKKAART 6

Hoe te gebruiken?
Dit schema geeft de belangrijkste stappen en overwegingen
weer voor het stellen van doelen samen met ouders en
jeugdige. Dit is stap 3 in het beslisproces. Overeenstemming
over het samenhangend beeld is een voorwaarde om goed met
deze stap verder te kunnen gaan. In de fase Doelen opstellen
staat de vraag centraal waar ouders en jeugdige aan willen
werken. Lees voor meer informatie hoofdstuk 6 van de richtlijn.

Stap 3A
Zijn ouders/jeugdige bereid
actie te ondernemen om het
probleem aan te pakken?

Einde

NEE

JA

JA

Einde

Stap 3D
Bespreek met ouders en jeugdige
wat zij willen bereiken of leren
(paragraaf 6.2)

Stap 3E
Zijn deze wensen tot
verandering haalbaar?

Stap 3B
Is de jeugdige voldoende
veilig als er geen
verandering plaatsvindt?

Er is geen zorg voor jeugd nodig
(indien nodig informatie
bieden of verwijzen)

NEE

NEE

Stap 3C
Zet interventies in om
veiligheid te vergroten
en/of ga naar Richtlijn
Kindermishandeling
(daarna verder met
stap 3d)

Rapportage
Afsuiting

Stap 3F
Ga terug naar stap 3a of 3d

JA

Stap 3G
Formuleer deze wensen samen in
concrete en haalbare doelen
(paragraaf 6.1)

Stap 3H
Bepaal met elkaar wat korte en
lange termijndoelen zijn en welke
doelen het belangrijkst zijn
(fasering en prioritering)

Stap 3i
Leg de doelen vast in het
hulpverleningsplan

Rapportage
Hulpverleningsplan

Stap 4A

Netwerk mobiliseren
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Hoe te gebruiken?
Dit schema geeft de belangrijkste stappen en
overwegingen weer om het sociale netwerk van het
gezin te verkennen en mobiliseren, met als doel de
vraag of het probleem aan te pakken. Dit is stap 4A
van het beslisproces. Lees voor meer informatie
hoofdstuk 6 van de richtlijn.

Stap 4A van het beslisproces kan op twee momenten in het besluitvormingsproces
aan de orde komen:
●
in de fase Vraagverheldering als in deze fase meteen een besluit over de in te
zetten hulp genomen wordt of
●
na de fase Probleem- en krachtenanalyse en Doelen opstellen als er meer complexe
problemen zijn waarvoor eerst verder onderzoek nodig was. Belangrijk hierbij is
de vraag welke mogelijkheden ouders en jeugdige in hun eigen netwerk zien.

Start
Er is overeenstemming over
gewenste en haalbare resultaten

Rapportage
Hulpverleningsplan

SAMEN BESLISSEN

VERKENNEN EN
MOBILISEREN NETWERK
WERKKAART 7

Legenda

Begin

Gegevens

Handeling

Document

Beslissing

Subproces

Beslissing

Start ander
proces

Einde

Stap 4A-a
Verken met elkaar de mogelijkheden van
het sociale netwerk om problemen op te
lossen/verminderen (paragraaf 6.3)

Stap 4A-b
Zijn de doelen te bereiken met
steun van het sociale netwerk?

NEE

Stap 4B
Beslissen over hulp

JA

Stap 4A-c
Maak samen een plan met concrete acties
(die ouders en jeugdige zelf kunnen uitvoeren
en/of om het netwerk te mobiliseren)
(paragraaf 6.3)

Rapportage
Hulpverleningsplan
Stap 4A-d
Voer het plan uit.
Ondersteun indien nodig ouders en jeugdige
bij het uitvoeren van de acties en toets met
hen de resultaten ervan.

Stap 4A-e
Is het plan uitgevoerd, zijn de doelen
bereikt en is de balans met steun
van het sociale netwerk voldoende
hersteld?

NEE

Stap 4B
Beslissen over hulp

JA

Stap 4F
Maak afspraken over nazorg en terugval

Rapportage
Afsluiting Terugvalpreventieplan

Einde

1/1

RICHTLIJN RICHTLIJN SAMEN MET OUDERS EN JEUGDIGE BESLISSEN OVER HULP - WERKKAARTEN
1. Introductie | 2. Gedeelde besluitvorming | 3. Hoofdstappen beslisproces | 4. Vraagverheldering | 5. Probleem- en krachtenanalyse
6. Doelen opstellen | 7. Verkennen en mobiliseren netwerk | 8. Beslissen over passende hulp | 9. Resultaten hulp evalueren

Hoe te gebruiken?
Dit schema geeft een overzicht van de richtlijnen voor
jeugdhulp en jeugdbescherming gekoppeld aan
gestelde doelen. Dit is stap 4B van het beslisproces.
Lees voor meer info hoofdstuk 6 van de richtlijn.

Start
Er is overeenstemming over:
1. gewenste en haalbare resultaten
2. wens/noodzaak inzet hulp

1.
2.

Stap 4B-a
Zijn er doelen opgesteld m.b.t. de ontwikkeling van de jeugdige?

Legenda

Begin

Gegevens

Handeling

Document

Beslissing

Subproces

Beslissing

Start ander
proces

EN/OF

Einde

JA

●

●

●

●

●

●

SAMEN BESLISSEN

BESLISSEN OVER
PASSENDE HULP
WERKKAART 8

Stap 4B-b
B
 ij een gedragsprobleem, raadpleeg de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen
(bijvoorbeeld bij dwars en opstandig gedrag) en/of de
Richtlijn ADHD (bijvoorbeeld bij druk en impulsief gedrag)
B
 ij een stemmingsprobleem, raadpleeg de Richtlijn Stemmingsproblemen
(bijvoorbeeld bij sombere stemming en negatieve gedachten)
B
 ij een problematische gehechtheid, raadpleeg de
Richtlijn Problematische gehechtheid (bijvoorbeeld bij vermijdende,
ambivalente of gedesorganiseerde gehechtheid)
B
 ij middelengebruik door de jeugdige, raadpleeg de
Richtlijn Middelengebruik (bijvoorbeeld bij regelmatig alcohol- of
cannabisgebruik)
B
 ij ingrijpende levensgebeurtenissen, raadpleeg de
Richtlijn Signaleren van traumagerelateerde problematiek (bijvoorbeeld bij
beangstigende, gevaarlijke en/of gewelddadige gebeurtenissen)
G
 a na of er doelen zijn die andere problemen m.b.t. de jeugdige betreffen.
Zo ja, raadpleeg andere bronnen over ‘wat werkt’/effectieve interventies.

Stap 4B-c
Zijn er (ook) doelen opgesteld m.b.t. problemen
in de opvoedingscapaciteiten van de ouders?

NEE

JA

Stap 4B-d
Welke problematiek staat centraal binnen de doelen?
●

●

●

●

●

Bij psychische of verslavingsproblemen van ouders, raadpleeg de
Richtlijn KOPP/KOV
Bij problemen rond de scheiding van ouders, raadpleeg de
Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen
Bij langdurige problemen van ouders op meerdere gebieden, raadpleeg
de Richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

alleen m.b.t. de jeugdige

Stap 4B-e

Kies samen met
ouders en/of jeugdige
de best passende
interventie(s) en
neem deze op in het
hulpverleningsplan

Rapportage
Hulpverleningsplan

Bij problemen rond de veiligheid van de jeugdige in het gezin, raadpleeg
de Richtlijn Kindermishandeling
Ga na of er doelen zijn die andere problemen m.b.t. de ouders betreffen.
Zo ja, raadpleeg andere bronnen over ‘wat werkt’/effectieve interventies.

Stap 5
Uitvoering hulp
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SAMEN BESLISSEN

Hoe te gebruiken?
Dit schema geeft de stappen en overwegingen bij het
evalueren van de geboden hulp. Je kunt regelmatig
tijdens de geboden hulp of aan het eind van de
geboden hulp met ouders en jeugdige evalueren hoe
het gaat. Hoe ervaren zij de werkrelatie? Zijn jullie nog
met de juiste zaken bezig of moeten de hulp en de
doelen bijgesteld worden?

RESULTATEN
HULP EVALUEREN
WERKKAART 9

Legenda

Begin

Gegevens

Handeling

Document

Beslissing

Subproces

Beslissing

Start ander
proces

Start

Einde

Metingen

resultaten
interventies

Stap 6A
Bespreek met ouders en jeugdige hoe
de hulp verloopt en wat er is bereikt

Stap 6B
Zijn de doelen bereikt (is balans
ontwikkelingsbehoeften en
hersteld)?
JA

Stap 6C
Maak afspraken over wat te
doen bij terugval

NEE

Stap 6D
Klopt het samenhangend
beeld (nog)?

NEE

Stap 2
Probleem- en
krachtenanalyse

JA

Stap 6E
Zijn de doelen
(nog) passend?

NEE

Stap 3
Doelen opstellen

JA

Rapportage
Afsluiting Terugvalpreventieplan

Einde

Stap 6F
Zijn de jeugdige en ouders
(nog) gemotiveerd?

NEE

Stap 6G
Versterk de motivatie en
ga verder met 6h

JA

Stap 6H
Is er (nog) aansluiting
tussen probleem en
interventie?

NEE

Stap 4B
Beslissen over hulp

JA

Stap 6i
Werd de interventie
uitgevoerd zoals bedoeld?

NEE

Stap 6J
Ondersteun de
hulpverlener om hulp
goed uit te voeren en ga
verder met 6k

JA

Stap 6K
Gaan de resultaten tot nu
toe in de goede richting?

NEE

Stap 6L
Identificeer
belemmeringen en
stel het plan bij

JA

Stap 5
Uitvoering hulp

Rapportage
Hulpverleningsplan
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