Verantwoording aanpassingen richtlijn Samen beslissen over
passende hulp (2020)
Proces
De WAR-J (Werkgroep Aanpassingen Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming) heeft op basis
van verzamelde feedback van gebruikers van de richtlijn Samen beslissen over passende hulp en
een checklist actualisatie, op 18 februari 2019 een afweging gemaakt van de onderwerpen voor
dynamische herziening.
De herziening richt zich primair op de inhoud van de richtlijn en niet op de onderbouwing. Op
basis van de aanpassingen zijn ook de werkkaarten en de informatie voor ouders herzien.
Het programma Richtlijnen Jeugdhulp & Jeugdbescherming heeft het NJi in samenwerking met de
Haagse Hogeschool de opdracht gegeven een dynamische herziening uit te voeren.
De herziening is in de periode september 2019 tot en met mei 2020 uitgevoerd door Cora
Bartelink (projectleider; HHS) en Claudia Versteeg (projectmedewerker; NJi).
Raadpleging ervaringsdeskundigen
Er is samengewerkt met de flexibele schil van de WAR-J, bestaande uit:
Christine van Donselaar (Praktijkondersteuner Jeugd GGZ bij Huisartsenpraktijk Broekpolder/CJG
Haarlem)
Eva Mattheijer (Ouder- en kind adviseur OKT Amsterdam)
Marieke Vellinga (Medewerker Samen Veilig Midden Nederland / SAVE)
Niekie Warnaar (Gedragsdeskundige, Gemeente West Betuwe)
De flexibele schil is drie keer bij elkaar geweest, heeft via e-mail input geleverd en heeft
meegelezen met en feedback gegeven op de aanpassingen.
In de eerste bijeenkomst met de werkgroep bleek dat extra expertise nodig was om het
vraagstuk van gedeelde besluitvorming bij veiligheidsvraagstukken en/of hulp in het gedwongen
kader goed uit te werken. Gekoppeld aan de Werkconferentie Preventieve Jeugdbescherming (25
november 2019) is hierover inzicht verzameld. Daarvoor is een wereldcafé benadering gebruikt.
In vier rondes met subgroepen van 8-10 personen is gericht praktijkervaring verzameld.
Daarnaast zijn enkele individuele open interviews gehouden met professionals uit de praktijk.
Literatuuronderzoek
Er is een literatuurstudie gedaan om de meest recente wetenschappelijke inzichten op te halen.
Daar zijn Pubmed en Psychinfo geraadpleegd met de volgende zoektermen.
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Voor de toevoeging van de nieuwe uitgangsvraag is eveneens een literatuurstudie gedaan.
Daarvoor zijn bovenstaande zoektermen in combinatie met “child protection”, “child protective
services”, “involuntary care” gebruikt. Daarnaast is met vergelijkbare Nederlandse termen
gezocht via Google Scholar. De uitkomsten van een zeer recente, nog niet gepubliceerde studie,
die is uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut, is ook benut als kennisbron voor de vraag
over gedeelde besluitvorming bij veiligheidsproblemen en/of gedwongen hulp.
Raadpleging ervaringsdeskundigen
In een bijeenkomst met de cliëntentafel zijn de stukken over gedeelde besluitvorming in het
gedwongen kader en over teambesluitvorming voorgelegd. Algemene teneur was dat de
ervaringsdeskundigen tevreden waren over de inhoud van de stukken. Op details hebben zij nog
waardevolle aanscherpingen en aanvullingen gegeven. De auteurs hebben hun opmerkingen
verwerkt in de teksten.
Het concept is op 29 juni 2020 in de WAR-J besproken, waarna op basis van de feedback een
aantal wijzigingen zijn doorgevoerd.
In grote lijnen zijn de volgende aanpassingen gedaan:
Onderdeel
Hoofdstuk 1
(Beslisproces)

Hoofdstukken 2-4

Hoofdstuk 5
(Omgaan met
diversiteit)

Hoe aangepast?
Toegevoegd zijn: paragraaf 1.7-1.9 over respectievelijk:
- gedeelde besluitvorming in gedwongen kader;
- gedeelde besluitvorming in situaties met meervoudige en complexe problemen;
- advisering door het team van de uitvoerend werker, als middel om de invloed van
persoonlijke voorkeuren en eigenschappen van jeugdprofessionals te
minimaliseren.
In paragraaf 1.3 is de literatuur over gedeelde besluitvorming aangevuld.
In samenhang met paragraaf 1.7 en 1.8 is in de overige hoofdstukken relevante
informatie aangevuld over gedeelde besluitvorming in het gedwongen kader en in
situaties met meervoudige en complexe problemen.
Aanbevelingen over gedwongen kader en situaties met meervoudige en complexe
problemen zijn toegevoegd.
Instrumenten zijn verwijderd.

Update van
instrumenten

In hoofdstuk 2 zijn de instrumenten die kunnen worden ingezet in de
onderzoeksfase geactualiseerd.

Aandacht voor de
samenhang met
andere richtlijnen

Nieuwe richtlijnen zijn toegevoegd dan wel geactualiseerd en de verhouding tot
deze richtlijn is verhelderd.
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Update terminologie
a.g.v. transformatie

Er heeft een check plaats gevonden op basis van nieuwe terminologie als gevolg
van de transitie en transformatie en deze is waar nodig aangepast.

Aandacht voor brede
jeugdhulp

Met name is in de richtlijn aandacht besteed aan de toepassing voor het werken in
wijkteams.
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