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Deelsessies Dag van de Jeugdprofessional 2018 
 
 

Thema: Samenwerken met huisartsen 
 
Ook na de invoering van de Jeugdwet is het nog steeds mogelijk dat de huisarts direct doorverwijst 
naar verschillende vormen van jeugdhulp. De huisarts is laagdrempelig en voor veel cliënten een 
bekende en vertrouwde hulpverlener. Door een goede samenwerking tussen lokale teams en 
huisartsen kunnen kinderen tijdig de juiste hulp krijgen, worden ze niet onnodig doorverwezen of 
krijgen juist snel specialistische hulp als dat nodig is. Op verschillende plekken in het land lopen pilots 
met de inzet van een zogenaamde POH jeugd (praktijk ondersteuner van de huisarts specifiek op het 
gebied van jeugd). Veel gemeenten hebben inmiddels goede ervaringen met het direct aanbieden 
van jeugdhulp bij de huisarts. Hoe zien deze goede voorbeelden eruit en hoe kun je als 
jeugdprofessional inspelen op deze nieuwe ontwikkeling op de arbeidsmarkt? Maar ook: hoe ziet een 
goede samenwerking met een huisarts of POH-jeugd én het lokale team eruit en wat mag en kun je 
van elkaar verwachten? 
 
 

Thema: Samenwerken met cliënten: samen beslissen 
 
Het lijkt zo eenvoudig en logisch om sámen met kinderen en ouders te beslissen over passende en 
tijdige jeugdhulp. In de praktijk blijkt het echter enorm lastig en ontzettend belangrijk. Hierbij kan de 
richtlijn ‘samen beslissen over passende hulp’ een handig hulpmiddel zijn. Deze richtlijn gaat in op 
het proces van beoordelen en beslissen; over hoe een jeugdprofessional sámen met ouders en 
jeugdige tot een beslissing over hulp komt. Wat heb je als jeugdprofessional nodig om de hulpvraag 
van ouders en jeugdigen te kunnen verhelderen en een samenwerkingsrelatie met hen aan te 
kunnen gaan? Aan de hand van de richtlijn ‘samen beslissen’ gaan we in deze deelsessie dieper in op 
de principes van ‘shared decision making’ en het gezamenlijk draagvlak.   
 

 

Thema: Samenwerken in het preventief jeugdveld 
 
Doel van de Jeugdwet is dat er thuisnabij passende jeugdhulp geboden kan worden. In de lokale 
situatie kan effectief worden samengewerkt met andere professionals en met initiatieven van 
inwoners zelf. Zijn er, na bijna 3 jaar, mooie voorbeelden? 
Waar liggen kansen voor nog betere samenwerking in het belang van kinderen, jongeren en hun 
ouders?    
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Thema: Samenwerken met het onderwijs 
 
De school of de kinderopvang zijn belangrijke plaatsen waar gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij 
jongeren of de belemmeringen in de thuissituatie worden gesignaleerd. Het is daarom belangrijk dat 
een jeugdprofessional samen met professionals in het onderwijs en samen met kind en ouders kijkt 
wat er nodig is om de hulpvraag van het kind te beantwoorden. Jeugdprofessionals en scholen zijn 
onmisbare partners om onder andere het ‘thuiszitten’ van leerlingen te voorkomen en continuïteit te 
bieden in ondersteuning. Wat zijn mooie voorbeelden van samenwerking tussen onderwijs en 
jeugdhulp en hoe draag jij bij als jeugdprofessional aan een nog betere samenwerking in het belang 
van kinderen, jongeren en hun ouders? 
  
BOZ Polanerbaan te Woerden is een nieuw samenwerkingsverband tussen zorg en onderwijs, dat 
schooluitval moet voorkomen. De gemeenten Woerden, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Montfoort 
en Oudewater werken samen met jeugdhulporganisatie Timon en de scholen Minkema, Futura, 
Kalsbeek, Veenlanden en Wellant College (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo-afdelingen). Het gaat 
om een kleinschalige, veilige en intensieve vorm van onderwijs voor leerlingen die langdurig thuis 
hebben gezeten of dreigen thuis te komen zitten. Er wordt intensief gewerkt om terug in het 
onderwijsritme te komen, tegelijkertijd worden de problemen thuis eveneens aangepakt. 
Doelstelling is om de leerlingen terug te laten keren naar de school van herkomst. De werkzame 
principes, het waarom, wat maakt nou echt het verschil én hoe doe je dat in samenwerking? Dat is 
waar deze deelsessie over gaat! 
 
 

Thema: Samenwerken in en met het lokale team 
 
Via lokale teams kunnen de inwoners van de gemeente vragen om advies, ondersteuning en hulp. 
Soms bieden ze zelf hulp en soms zijn ze belast met lokale regie. 
Medewerkers van lokale teams werken soms onder één werkgever, soms op basis van detachering 
en soms denken professionals op oproepbasis mee met het lokale team, maar zijn ze daar zelf geen 
deel van. Dat levert veel vraagstukken op, zoals: hoe krijg je heldere lijnen over wie wat doet? Hoe 
hou je de brede expertise op peil die noodzakelijk is in de toegang? Hoe kan je effectief 
samenwerken met huisartsen, de jeugdgezondheidszorg, scholen, Veilig Thuis en de gespecialiseerde 
hulp? Welke hulp biedt je als medewerker van het lokale team, wanneer wordt verwezen naar 
gespecialiseerde hulp en wanneer neem je het weer over? 
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Thema: Integrale samenwerking  
 
Eén van de beloften van de transitie is dat een steviger lokale regie kansen biedt voor integraal 
werken. In een aantal gevallen gaat de zorg voor jeugd gepaard met uitdagingen op het gebied van 
werk en inkomen, schulden en WMO. Die samenwerking om tot integrale jeugdhulp te komen, komt 
niet vanzelf tot stand. De lokale toegang heeft hier natuurlijk een belangrijke rol in. Maar hoe kun je 
zelf de samenwerking bevorderen? Wat is er voor nodig om 1gezin1plan goed in de praktijk te 
brengen? 

 
 
Thema: Beroepsethiek 
 
Wanneer professionals uit meerdere disciplines en vanuit verschillende verantwoordelijkheden 
samenwerken, komen ook meerdere beroepsethische kaders samen. Dat levert nog wel eens de 
vraag op hoe verschillende beroepscodes zich tot elkaar verhouden. Bijvoorbeeld: ik moet mij 
houden aan mijn beroepscode, maar een ambtenaar van de gemeente heeft geen beroepscode. Hoe 
zorg ik dat ik de beroepsethische grenzen kan respecteren? En hoe werkt dat wanneer ik met een 
mediator werk, die een andere beroepscode hanteert?  
Het gaat in deze deelsessie niet over privacy, aan dat onderwerp is een aparte deelsessie gewijd. Het 
gaat hier om de kern van beroepsethiek, hoe die in de verschillende codes toch min of meer 
hetzelfde blijkt te zijn en hoe het zit met betrokkenen in de samenwerking die geen beroepscode 
hanteren.  
 
 

Thema: Samenwerken en Privacy 
 
Vanaf 25 mei 2018 geldt in Nederland nieuwe wetgeving op het gebied van privacy (AVG). Wat 
betekent dat voor de geheimhoudingsplicht van de professional en de noodzaak tot het delen van 
informatie? 
Het lokale team krijgt gegevens van cliënten die nodig zijn om te beslissen over het inzetten van 
passende hulp; er moeten gegevens gedeeld worden met aanbieders van specialistische hulp, met 
Veilig Thuis of met de gecertificeerde instelling. Hoe zit dat met toestemming verkrijgen, je 
geheimhoudingsplicht, het zorgvuldig bijhouden van een dossier, ervoor zorgen dat cliënten hun 
rechten op inzage, correctie, etc. kunnen waarmaken? Is dat vanaf 25 mei veranderd?   
 
 

Thema: Profilering  
 
Jezelf profileren is een competentie die steeds belangrijker wordt. Maar hoe doe je dat nou? Hoe 
maak je jezelf zichtbaar? Belangrijk is dat je heel dicht bij jezelf blijft. Zodat jezelf profileren op een 
prettige en natuurlijke manier gaat. In deze deelsessie ga je deze uitdaging aan. Na afloop heb je een 
Turbo Tool tot je beschikking waarmee je altijd helder kunt overbrengen waar je voor staat. 
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Thema: Vernieuwend samenwerken  
 
Henry Ford - de uitvinder van de personenauto - heeft volgens de overlevering ooit gezegd: "als ik 
aan mensen had gevraagd wat ze wilden hebben, dan hadden ze waarschijnlijk gezegd dat ze een 
sneller paard wilden". Die uitspraak is illustratief geworden voor innovatie. Niet blijven hangen in de 
standaard denkkaders en oplossingen, maar radicaal anders denken. In deze deelsessie bekijken we 
innovatie in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Om inspiratie op te doen voor de eigen praktijk, niet 
alleen in de vorm van aansprekende voorbeelden, maar ook om anders te gaan kijken en denken. 
 
 

Thema: Tuchtrecht in de praktijk 
 
Een belangrijke opdracht van SKJ is het uitvoeren van het tuchtrecht. Tegelijkertijd is het – in het 
werkveld – een van de meest besproken en meest belichte onderdelen van het werk van SKJ. Hoe 
een tuchtzaak in de praktijk gaat én hoe een college tot een beslissing komt, is onderwerp van deze 
deelsessie. 
Er wordt een tuchtzaak voorgespeeld, met een duidelijke link naar de dagelijkse praktijk van een 
jeugdprofessional. De tuchtzaak zal door een zogenaamd ‘klein college’ worden behandeld. Althans: 
het eerste deel. Aan de deelnemers in de zaal is het om – alles wikkend en wegend en met 
assistentie van het aanwezige college en de deelsessieleiders – tot een evenwichtige beslissing te 
komen. 
 
 

Thema: Afwegingskader in de meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’ 
 
Het dealen met mogelijke onveiligheid in gezinnen is vaak lastig. Vermoedens van 
kindermishandeling of huiselijk geweld zijn maar zelden hard te maken. Het omgaan met 
onzekerheid, het goed expliciteren van vermoedens en signalen en deze uitspreken en tegelijkertijd 
in verbinding blijven met cliënten is niet eenvoudig. Vanaf 1 januari 2019 moet je als 
jeugdprofessional gaan werken met de aangepaste meldcode ‘huiselijk geweld en 
kindermishandeling’. De aanpassing zit in een afwegingskader dat is ontwikkeld door 
beroepsgroepen waarmee professionals de afweging kunnen maken of het noodzakelijk is dat zij hun 
zorgen melden bij Veilig Thuis en daarna of zij (ook) hulp kunnen bieden of organiseren. In deze 
deelsessie wordt ingegaan op de aanleiding voor deze aanpassing in de meldcode en de betekenis 
ervan voor de werkpraktijk van professionals. Hoe is het afwegingskader te gebruiken en wat 
betekent het voor de dagelijkse praktijk? We gaan hiermee met elkaar aan de slag. 


