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Deelnemers vanuit zorgaanbieders en ervaringsdeskundigen bogen zich nogmaals over het thema: 

Alliantie en Samen beslissen met jeugdige en ouders over passende hulp 

Ambities in het kader van de richtlijn Samen beslissen 
 Bespreekbaar maken van ‘samen beslissen met jongere en ouder(s) over passende hulp’, zowel met jongere  

en ouder(s) als met andere professionals; 
 Professionals stimuleren om in de dagelijkse praktijk met de richtlijn te werken door duidelijk te maken wat  

dit oplevert, zowel voor jongere en ouder(s) als voor hulpverleners zelf, zodat professionals de richtlijnen als 
ondersteunend gaan ervaren i.p.v. als verplichting. 

Welke stappen zijn gezet? 

 Jongere/ouder(s)/systeem wordt regelmatig gevraagd hoe de samenwerkingsrelatie wordt ervaren;  
 Hulpverleners vragen regelmatig feedback aan jongere/ouder(s) en maken gebruik van schaalvragen  

(conform oplossingsgericht werken); 
 Vragenlijsten zoals de Outcome Rating Scale (ORS) en de Session Rating Scale (SRS) worden ingezet;  
 Richtlijnen zijn opgenomen in intake(formulier) met een link naar de werkkaarten; 
 Richtlijn(en) zijn meegenomen in casusoverleg met hulpverleners, waardoor bewustwording bij hulpverleners 

over de richtlijnen is gegroeid; 
 Gezinswerkers worden gestimuleerd richtlijn(en) mee te nemen in hun gesprekken met ouder(s); 
 Methodiekcoaches zijn gevraagd de richtlijn(en) mee te nemen in hun bijeenkomsten met hulpverleners (1x 

per kwartaal); 
 Richtlijnen zijn opgenomen in het vergaderformat, zodat ze regelmatig aan de orde komen, waarbij het 

belangrijk is om successen met het gebruik van de richtlijn(en) te vieren (wat is gedaan en wat was effect?);  
 Richtlijnen worden onder de aandacht gebracht via intranet;  
 De richtlijn is meer geïntegreerd in de manier van werken, waarbij in de eerste fase vooral wordt ingezet op 

contact en pas daarna op doelen en resultaten; 
 Er wordt meer nadruk gelegd op transparantie in overleg met ketenpartners en zorgdragen dat wensen van 

jongere en ouder(s) voldoende ruimte krijgen tijdens multidisciplinaire overleggen;  
 Samen beslissen wordt meegenomen in de verschillende stappen van het hele traject, van besluitvorming en 

inzet van hulp tot evaluatie; 
 Er wordt vaker goed uitgelegd wat en waarom van hulp, deze uitleg is essentieel voor motivatie en 

medewerking van jongere/ouder(s); 
 Hulpverleners zijn meer alert op het samen met gezin kijken wat de hulp oplevert en waar belemmeringen 

zitten en kijken samen wat nodig is om eventuele belemmeringen op te heffen;  
 Er is meer expliciete aandacht voor wens en behoefte van jongere bij crisisplaatsing. 
 

Wat is nog nodig? 
 Kinderen en jongeren, naast ouders, meer meenemen in besluitvorming. Het is belangrijk dat kinderen en 

jongeren worden gehoord en gezien. Ook jonge kinderen zijn vaak goed in staat aan te geven wat ze vinden. 
Aansluiten bij kinderen is soms een zoektocht en vraagt creativiteit van hulpverleners, maar is essentieel. 

 Tijd en ruimte voor hulpverleners om aandacht te blijven geven aan  
samen beslissen: alles wat aandacht krijgt, groeit! 

Visuele opbrengst 
De praatplaat van de pizzabijeenkomst met jongeren bij Jimmy’s,  
die is gehouden over Samen beslissen, komt als reflectietool op  
de website te staan en kan worden meegenomen in intervisie,  
supervisie en casuïstiekbesprekingen. Ook kan de praatplaat  
gebruikt worden om met jongeren en ouders in gesprek te gaan  
over wat goed gaat en wat beter kan als het gaat om samen beslissen. 


