
 
 

 

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming    

 

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zijn een initiatief van:          

Deelnemers gezocht voor praktijktoets Richtlijn Scheiding  
Aan de herziening van de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen wordt op dit moment hard gewerkt door de 
ontwikkelaar (Nederlands Jeugdinstituut) en de werkgroep. Deze richtlijn is in 2015 geautoriseerd door BPSW, NIP en NVO en 
sindsdien volop in gebruik genomen. Dit gebruik leverde allerlei feedback op uit de praktijk. Over de inhoud en de bruikbaarheid 
van de richtlijn, vaak voorzien van tips om deze te verbeteren. In de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen zijn kleine 
aanpassingen tussentijds door het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming doorgevoerd. Andere feedback is 
bewaard tot dit moment van herziening. Door de herziening maken we de inhoud van de richtlijn weer helemaal up-to-date. 
Bovendien zorgen we ervoor dat deze beter aansluit bij ontwikkelingen in onze maatschappij. Niet alleen de richtlijn wordt 
herzien, ook de onderbouwing, de werkkaarten en de info voor ouders nemen we hierin mee.  
 
Toetsen herziene Richtlijn Scheiding in de praktijk  
Het in de praktijk testen van een nieuwe (concept)richtlijn is voor ons een vanzelfsprekende stap in het hele proces van 
ontwikkeling. Tijdens een proefinvoer van enkele maanden lezen jeugdprofessionals de richtlijn, voeren aanbevelingen uit en 
reflecteren – onderling en met cliënten – op het werken met die richtlijn: is de richtlijn goed bruikbaar in de dagelijkse praktijk? 
Bij het herzien van richtlijnen testen we ook graag in en met de praktijk. Alleen doen we dat op wat kleinere schaal, in de vorm 
van een praktijktoets. Voor de praktijktoets van de herziene Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen, die gepland staat in 
de maand januari 2019, zijn we op zoek naar deelnemers.  
 
Wie zoeken we?  
We zoeken duo’s: tweetallen uitvoerende professionals uit dezelfde organisatie. Bijvoorbeeld een gedragswetenschapper en 
hbo-professional. Je werkt in een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp, jeugd-lvb of jeugd-ggz, in een wijkteam, 
gecertificeerde instelling of bij een andersoortige aanbieder. Of je al wel of nog niet met de Richtlijn Scheiding en problemen van 
jeugdigen werkt, maakt niet uit. Beide perspectieven zijn welkom. Op basis van de aanmeldingen maken we een selectie die 
recht doet aan de diversiteit van mensen die werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming.  
 
Wat vragen we per duo?  

▪ Deelname aan de instructiebijeenkomst (januari 2019 in Utrecht).  

▪ In de twee weken volgend op de instructiebijeenkomst lees je de herziene richtlijn. Je reflecteert vanuit jouw 
praktijkervaring op de wijzigingen in de richtlijn, bij voorkeur met jouw duo-collega of in jullie team. Je doet dit aan de 
hand van gerichte (digitale) vragen. Naast de richtlijn neem je ook de werkkaarten en info voor ouders in je beoordeling 
mee. Bij de praktijktoets gaat het echt over de toepasbaarheid van de richtlijn: zou je kunnen werken met de richtlijn in 
jouw praktijk en hoe ziet dat eruit in jouw casussen? Tekstueel hoef jij de richtlijn niet te toetsen. Dat gebeurt parallel 
aan de praktijktoets in de commentaarronde. In die ronde toetsen de beroepsverenigingen de richtlijn tekstueel: is het 
echt duidelijk wat er staat, mist er niets essentieels, enzovoort.  

▪ Een telefonisch interview met iemand van het richtlijnenprogramma over jullie bevindingen.  

 
Wat bieden we jullie?  

▪ Scholing over de richtlijn en het gebruik ervan door de richtlijnontwikkelaar en het richtlijnenteam.  

▪ Als één van de eersten zicht op de wijzigingen in de richtlijn.  

▪ De kans om een bijdrage te leveren aan de herziene richtlijn op basis van jouw ervaringen.  

▪ De mogelijkheid tot reflectie op de herziene richtlijn met je collega’s.  

 
Meedoen?  

Heb je interesse om deel te nemen aan de praktijktoets of wil je graag nog eens met iemand bellen voor meer informatie? Stuur 

vóór 15 oktober een berichtje naar info@richtlijnenjeugdhulp.nl. Vermeld daarbij ook je functie, organisatie en doelgroep 

waarmee je werkt. We nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

 

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/scheiding/
mailto:info@richtlijnenjeugdhulp.nl

