Randvoorwaardelijke implicaties JGZ-richtlijn Opvoedingsondersteuning
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 opvoedingsondersteuning

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

Nauwelijks

Enigszins

Groot

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.
Voor JGZ medewerkers zit de verandering met name in het signaleren. In de richtlijn wordt
aanbevolen dat JGZ medewerkers een uitgebreide anamnese afnemen bij de eerste signalen en
dat zij één van de in de richtlijn genoemde signaleringsinstrumenten inzetten. Deze instrumenten
zijn nu nog niet overal voorhanden. Het is dus afhankelijk of en welk singnaleringsinstrument
wordt ingezet wat de mate van verandering is in het professioneel handelen. Wanneer
professionals nog geschoold moeten worden in een bepaald instrument vraagt dit meer
verandering in handelen.
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 een organisatie nog niet één van de genoemde signaleringsinstrumenten inzet is het nodig
na aanschaf daarvan scholing en implementatie te organiseren en faciliteren.
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.
Indien nog niet beschikbaar wordt organisaties geadviseerd signalerings instrument(en) en
eventueel ook interventies aan te schaffen.

