
 
 
Randvoorwaardelijke implicaties JGZ-richtlijn Pesten 
 
In dit document wordt beschreven welke veranderingen en aanpassingen worden verwacht dankzij 
de invoering van deze JGZ-richtlijn. 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 JGZ-richtlijn Pesten 

Mate van verandering/aanpassing Nauwelijks  Enigszins  Groot 
Verandering in professioneel handelen      
Benodigde praktische en organisatorische aanpassingen    
Benodigde financiële middelen    

 
Toelichting  

1. 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.  
 

● De preventie en signalering van pesten zoals de richtlijn beschrijft wordt in een aantal 
JGZ-organisaties al gedaan op deze wijze; met name de aanpak, koppeling naar school en 
terugkoppeling zijn nieuw voor veel JGZ-professionals. 

 
2. Mate van benodigde praktische en organisatorische aanpassingen 

Hier wordt aangegeven welke organisatorische aanpassingen JGZ-organisaties nodig zijn om 
ervoor te zorgen dat JGZ-professionals de richtlijn kunnen uitvoeren of welke knelpunten te 
verwachten zijn die om een organisatorische aanpassing vragen.  
 
Indien nog niet aanwezig dient er een duidelijke structuur (van overleg) met de 
samenwerkingspartners te worden opgezet waarbij tevens samenwerkingsafspraken worden 
gemaakt. Het gaat hier om zowel reguliere afstemming tussen organisaties als incidenteel tussen 
samenwerkingspartners wanneer er op individueel niveau sprake is van pestproblematiek. Daarnaast 
dient er afstemming te komen met lokale gezondheidsbevorderaars op het gebied van 
gesignaleerde pestproblematiek en de aanpak van pesten op scholen. 
 

3. 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.  
 

● Afname van de uitgebreidere anamnese en ook de volgverantwoordelijkheid bij 
gesignaleerde pestproblematiek kost extra tijd. 

● De veranderingen zitten met name in een iets veranderde structuur; extra tijd zal vooral 
nodig zijn voor het structureel onderhouden en zo nodig verbeteren van de samenwerking 
met  ketenpartners – onder andere de scholen -  in de regio;  

 


