Randvoorwaardelijke implicaties JGZrichtlijn Kindermishandeling (update 2016)
In dit document wordt beschreven welke veranderingen en aanpassingen worden verwacht dankzij de invoering
van deze JGZrichtlijn. Bijvoorbeeld wat is het verschil tussen de huidige werkwijze en de werkwijze die wordt
aanbevolen in de richtlijn? Welke organisatorische aanpassingen zijn nodig om de richtlijn uit te kunnen voeren,
wat zijn de benodigde financiële om dit te realiseren?
Tabel 1 Mate van verandering en aanpassing JGZrichtlijn Kindermishandeling
Mate van verandering/aanpassing
Verandering in professioneel handelen
Benodigde praktische en organisatorische aanpassingen
Benodigde financiële middelen

Nauwelijks

Enigszins

Groot

Mate van verandering in professioneel handelen
Hierbij is gekeken naar het verschil tussen de huidige werkwijze en de werkwijze die wordt beschreven in de
richtlijn. Hoe groter het verschil hoe meer bijscholing nodig zal zijn.
● In de richtlijn zijn geen compleet nieuwe thema’s opgenomen. Een aantal aspecten zijn echter veel
nadrukkelijker uitgelicht. Dit zal in het begin van professionals extra tijd en nieuwe vaardigheden vragen.
● Het consequent uitvragen van de veiligheid binnen gezinnen op structureel niveau kan extra tijd vragen,
afhankelijk van hoe men nu al met dit onderwerp omgaat.
● JGZprofessionals dienen hun handelen binnen alle 5 stappen van de Meldcode vast te leggen. Dat
vergt een grotere tijdsinvestering dan voorheen.
● De richtlijn doet de aanbeveling om VoorZorg landelijk te implementeren. Dit vraagt op het niveau van
professioneel handelen meer kennis en vaardigheden van professionals.
Mate van benodigde praktische en organisatorische aanpassingen
Hier wordt aangegeven welke organisatorische aanpassingen JGZorganisaties nodig zijn om ervoor te zorgen
dat JGZprofessionals de richtlijn kunnen uitvoeren of welke knelpunten te verwachten zijn die om een
organisatorische aanpassing vragen.
Om de kwaliteit van de uitvoering van de richtlijn te waarborgen dienen JGZorganisaties en financiers voldoende
tijd en budget vrij te maken voor de uitvoering van casuïstiek, intern overleg, en externe samenwerking in de
lokale jeugdzorg.
Scholing is nodig met name op het gebied van:
● gesprekstechnieken
● beoordelen van de veiligheid binnen het gezin
● werkwijzen en instrumenten voor signalering en risicotaxatie
● hanteren van privacy regels
● letselherkenning en herkenning van VGV
● registratie
Het van belang dat de scholing van aandachtsfunctionarissen op het gebied van signaleringsinstrumenten en
methodieken aandacht krijgt.
Organisatorisch:
● De aanschaf van
bepaalde instrumenten en programma’s.

● (Verdere) integratie van het programma VoorZorg binnen de JGZorganisaties.
● De verankering van goede registratie.
● De koppeling tussen het DD JGZ en prenatale dossiers uit de verloskunde en kraamzorg. Dit is vanuit de
richtlijn als wenselijk aangegeven, maar momenteel nog niet praktisch te realiseren.
● Investeren in samenwerking met andere partijen
De terugkoppeling vanuit Veilig Thuis over meldingen moet geregeld worden op beleidsniveau tussen
beroepsgroepen.
Mate van benodigde financiële middelen
Bovenstaande punten zijn van invloed op de benodigde financiële middelen (ook voor eventuele extra
menskracht en tijd). Het gaat hierbij om financiering voor onderstaande activiteiten of materialen.
●
●

Meer benodigde kennis en vaardigheden vragen om scholing
Extra tijdsinvestering voor professioneel handelen,samenwerken,terugkoppelen,scholing en
implementatie

