
Zorg voor de jeugd handreikingen 

 

Handreiking 'De juiste professional op de juiste plek in het lokale team' 

De handreiking ‘De juiste professional op de juiste plek in het lokale 

team’ gaat in op de competenties van professionals die werken in en 

met de lokale teams.  

In 2019 verscheen het KPMG-rapport Basisfuncties voor lokale teams 

in kaart (Rijksoverheid.nl), over de inrichting van lokale teams. Dat 

rapport richtte zich vooral op gemeentelijke beleidsmakers en 

beslissers. De samenwerkende beroepsverenigingen van Zorg voor de 

Jeugd, waaronder het NIP, hebben nu een aanvullende handreiking geschreven. De handreiking gaat 

in op de competenties van professionals die werken in en met de lokale teams. 

De Handreiking is de derde uit een lijn van beroepsethische producten die worden ontwikkeld vanuit 

het programma Zorg voor de Jeugd (lijn 6 Vakmanschap), waar het NIP trekker van is. 

• Download de Handreiking De juiste professional op de juiste plek in het lokale team (pdf) 

• Bekijk de handreiking in één oogopslag (pdf) 

 

Wegwijzer Het dossier in de jeugdhulpverlening 

Het hulpverleningsdossier is bedoeld om bij te dragen aan goede zorg. 

Maar misverstanden en onduidelijkheden over wat er wel en niet in 

een dossier thuis hoort en wie het mag inzien, kunnen die goede zorg 

ook in de weg staan. 

In deze uitgebreide wegwijzer wordt ingegaan op het doel van het 

dossier, de privacyaspecten (toepassing van de AVG), en de inhoud; 

wat moet er wel en niet in, van wie is het, en wat te doen met 

bijvoorbeeld ruwe testgegeven of beeldmateriaal. Maar ook de rechten en rechtsbescherming van de 

cliënt komen aan bod. 

De Wegwijzer voor psychologen, (ortho)pedagogen en jeugdhulpverleners is de tweede uit een lijn van 

beroepsethische producten die worden ontwikkeld vanuit het programma Zorg voor de Jeugd (lijn 6 

Vakmanschap), waar het NIP trekker van is. 

• Download de Wegwijzer Het dossier in de jeugdhulpverlening (pdf) 

 

Wegwijzer Zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp 

Deze wegwijzer gaat over wanneer je toestemming nodig hebt van 

ouders bij de inzet van jeugdhulp, in vrijwillig en gedwongen kader, en 

wat te doen als de toestemming er niet komt. Hij is gemaakt omdat 

de hulpverlening aan jeugdigen in de praktijk soms onnodig stagneert 

als een of beide ouders toestemming voor jeugdhulp of 

geneeskundige behandeling weigeren.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/09/30/basisfuncties-voor-lokale-teams-in-kaart-de-route-en-componenten-onder-de-de
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/09/30/basisfuncties-voor-lokale-teams-in-kaart-de-route-en-componenten-onder-de-de
https://voordejeugd.nl/nieuws/wegwijzer-zorgvuldig-handelen-bij-toestemming-voor-jeugdhulp/
https://psynipdev.wpengine.com/wp-content/uploads/2022/05/ZvdJ_C2_Handreiking-De-juiste-professional-op-de-juiste-plek-in-het-lokale-team_mei2021.pdf
https://psynipdev.wpengine.com/wp-content/uploads/2022/05/Sneakpreview_Handreiking_DeJuisteProfessional_juli2021.pdf
https://voordejeugd.nl/nieuws/wegwijzer-zorgvuldig-handelen-bij-toestemming-voor-jeugdhulp/
https://psynipdev.wpengine.com/wp-content/uploads/2022/05/C3b_Dossier-Rechten-en-Plichten_maart2021.pdf
https://psynipdev.wpengine.com/wp-content/uploads/2022/05/ZvdJ_C2_Handreiking-De-juiste-professional-op-de-juiste-plek-in-het-lokale-team_mei2021.pdf
https://psynipdev.wpengine.com/wp-content/uploads/2022/05/C3b_Dossier-Rechten-en-Plichten_maart2021.pdf
https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2020/12/Wegwijzer_Zorgvuldig-handelen-bij-toestemming-voor-jeugdhulp_dec.pdf


De Wegwijzer voor psychologen, (ortho)pedagogen en jeugdhulpverleners is de eerste uit een lijn van 

beroepsethische producten die worden ontwikkeld vanuit het programma Zorg voor de Jeugd (lijn 6 

Vakmanschap), waar het NIP trekker van is. 

• Download de Wegwijzer Zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp (pdf) 

• Zie ook het bijbehorende stroomdiagram (pdf) van waaruit je direct naar de hoofdstukken van 

de Wegwijzer klikt 

 

Praatplaat 'Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat' 

Meestal weten ouders en kinderen niet wat hen te wachten staat, 

wanneer zij in de Jeugdbeschermingsketen terechtkomen. 

Informatie over het proces kan dan rust en vertrouwen bieden. 

De tekeningen en vragen op de praatplaat geven een (visuele) 

uitleg over de mogelijke routes die kinderen en ouders kunnen 

doorlopen in de Jeugdbeschermingsketen. 

De praatplaat dient ter ondersteuning tijdens gesprekken tussen 

professionals, ouders en kinderen. Voor de verschillende 

professionals is het een handig hulpmiddel: in de gesprekken 

kunnen zij aan de hand van de praatplaat uitleggen wat hun 

specifieke rol is in het proces. De praatplaat is ontwikkeld samen met een vertegenwoordiging van 

kinderen en ouders en de partijen die actief zijn in de Jeugdbeschermingsketen. 

Met alle betrokken partijen wordt nu gewerkt aan aanvullende praatplaten die aansluiten op de 

‘basispraatplaat’. 

Download de praatplaat: 

• Download de praatplaat met tekst 

• Download de praatplaat zonder tekst 

• Download de legenda 

• Download de Beschermingstafel (oplegger) 

• Zie ook Voor de jeugd.nl 

 

 

https://voordejeugd.nl/nieuws/wegwijzer-zorgvuldig-handelen-bij-toestemming-voor-jeugdhulp/
https://psynipdev.wpengine.com/wp-content/uploads/2022/05/Wegwijzer_Zorgvuldig-handelen-bij-toestemming-voor-jeugdhulp_dec.pdf
https://psynipdev.wpengine.com/wp-content/uploads/2022/05/Wegwijzer_Stroomdiagram_NIP-1.pdf
https://psynipdev.wpengine.com/wp-content/uploads/2022/05/Definitieve_versie_keten.pdf
https://psynipdev.wpengine.com/wp-content/uploads/2022/05/Definitieve_versie_keten_zonder_tekst.pdf
https://psynipdev.wpengine.com/wp-content/uploads/2022/05/Legenda-2-1.pdf
https://psynipdev.wpengine.com/wp-content/uploads/2022/05/Beschermingstafel_oplegger-1-1.pdf
https://voordejeugd.nl/

