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Wat gaan we doen?

We gaan vandaag met en van elkaar leren hoe 
monitoring kan bijdragen aan (verdere) 
bekendheid en gebruik van richtlijnen binnen je 
organisatie. 



Hoe gaan we dit doen?

1. Landelijk onderzoek bekendheid en gebruik van de 
richtlijnen.                                                                                    
Marije Verhoeks, NJi 

2. Onderzoek vanuit expertisecentrum jeugdzorg Twente 
naar de implementatie van de richtlijnen.                                                     
Beanka Meddeler, Ambiq

3. De plek van richtlijnen binnen Youké.                                           
Linda van Dijk, Youké.



Break-out vraag: 

Wat doe jij aan monitoring op het gebied van 
de richtlijnen?



Resultaat landelijk onderzoek
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Zelfstandige praktijk

Wijkteam

CJG/jgz

Gecertificeerde instelling

Gehandicaptenzorg

Jeugd-GGZ

Jeugd- en opvoedhulp

Grondig Oppervlakkig Niet gelezen Niet



Vraag 

Wat zou jouw aanpak zijn voor de jeugd-GGZ 
op basis van de uitkomsten die ik net toonde?
[19 % grondig; 37% oppervlakkig; 15% niet gelezen; 29% onbekend]

Zet de eerst twee stappen die jij zou zetten in de 
chat.



75% van de jeugdprofessionals die de RL heeft 
gelezen is gemotiveerd om met de richtlijnen te 
werken





Vinger aan de pols

Op welk niveau wil je evalueren?
• Organisatieniveau
• Teamniveau
• Individueel niveau

Welke impact wil je meten?
• Of het is gebruikt
• Hoe het is gebruikt
• Wat de impact is op de eindgebruiker 



Meer weten?

Programmateam richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

• Vragen? Stuur een mail naar info@richtlijnenjeugdhulp.nl of m.verhoeks@nji.nl

• Uitkomsten landelijk onderzoek

• www.richtlijnenjeugdhulp.nl voor tools voor implementatie en monitoring

• Nieuwsbrief Richtlijnen

mailto:info@richtlijnenjeugdhulp.nl
mailto:m.verhoeks@nji.nl
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2020/10/Rapport-evaluatieonderzoek-Richtlijnen-jeugdhulp-en-jeugdbescherming-2020.pdf
http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/achtergrond/nieuwsbrief/


4 Factoren

1. Vernieuwing – de richtlijnen (1 of meerdere tegelijkertijd)

2. Toekomstig gebruiker – de hulpverlener (1 of meerdere teams)

3. Organisatie – management (1 of meerdere organisaties)

4. Sociaal politieke omgeving – wetgeving

Bron: Towards a measurement instrument for determinants of innovations van MAH Fleuren; TGWM Paulussen; P 
Van Dommelen; S Van Buuren, International Journal for Quality in Health Care , 26 (5), 2014: 501-510; doi: 
10.1093/intqhc/mzu060

http://intqhc.oxfordjournals.org/content/26/5/501.short


Determinanten mbt Vernieuwing

In totaal 7 determinanten

• De richtlijnen zijn gebaseerd op feitelijk juiste kennis

• De richtlijnen sluiten voldoende aan bij hoe ik gewend ben om te 
werken

• Ik vind de richtlijnen geschikt voor mijn cliënten



Determinanten mbt Toekomstig gebruiker

In totaal 11 determinanten

• In hoeverre biedt het werken met de richtlijnen voor u 
persoonlijk voor- of nadelen?

• Ik vind het tot mijn functie behoren om te werken met de richtlijnen

• Ik kan voldoende hulp rekenen van mijn collega's (ook 
leidinggevenden) mocht ik die nodig hebben tijdens het gebruik van 
de richtlijnen



Determinanten mbt De organisatie

In totaal 10 determinanten

• Zijn er in de organisatie formeel afspraken vastgelegd door het 
management, over het gebruik van de richtlijnen?

• Er zijn voldoende personeel/ financiële middelen/ tijd/ materialen 
beschikbaar om de richtlijnen zoals bedoeld te gebruiken

• In mijn organisatie is/zijn één of meerdere personen aangewezen 
voor het coördineren van de invoering van de innovatie



Determinanten mbt Sociaal politieke 
omgeving

In totaal 1 determinant

• De activiteiten die in de richtlijnen staan sluiten goed aan bij 
bestaande wetten of regels



Meer informatie?

• Factsheet ontwerp vragenlijst

• Onderzoek

Beanka Meddeler - Gedragswetenschapper/ orthopedagoog –
generalist Ambiq en onderzoeker bij het EJT

b.meddeler@ambiq.nl

mailto:b.meddeler@ambiq.nl


Invoerstrategie

We onderscheiden 4 fases:

• De doelgroep is nog (vrij) onbekend met de richtlijn en moet weten dat de richtlijn 

bestaan: verspreiding.

• De doelgroep is bekend met de richtlijn maar moet verder geïnteresseerd raken: 

adoptie

• De doelgroep heeft interesse en moet de richtlijn gaan toepassen: implementatie

• De doelgroep moet het werken met de richtlijnen volhouden: continuering
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Implementatie Youké

• Onderdeel van training voor alle medewerkers

• Werkgroep

• Aanjagers

• O meting

• Tweejaarlijks bijeenkomsten
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Uitwisselen

• In welke fase is jouw organisatie?

• Wat is er nog nodig?
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Tips

1. Zorg voor draagvlak (verschillende lagen van de organisatie)

2. Zorg voor ambassadeurs/ aanjagers

3. Belicht steeds een nieuw onderwerp vanuit de richtlijnen

4. Bij nul/ verdere metingen, denk goed na over de groep die je bevraagt.

20



Afsluiting

Doe het samen!

• Zoek formele steun bij het managment

• Zoek informele steun (enthousiaste collega’s) 

• Zorg voor uitwisseling van ervaringen!


