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Een solide basis voor positief jeugdbeleid. Visiedocument 1.0 

Nederlandse kinderen en jongeren behoren tot de gelukkigste van de wereld. En ze zijn over het 

algemeen ook positief over de opvoeding door hun ouders. In het jeugdbeleid ligt de nadruk de 

afgelopen jaren echter vooral op het aanpakken van problemen. Er is te weinig aandacht voor het 

stimuleren en ondersteunen van de normale ontwikkeling van de jeugd. Het Nederlands Jeugdinstituut 

wil daarin verandering in brengen met 'Een solide basis voor positief jeugdbeleid'  

 Publicatie 

 

Een sterke basis. Samen om het kind 

Met de serie Samen om het kind geeft het Nederlands Jeugdinstituut een impressie van een sector in 

beweging. Wat doen gemeenten en instellingen om de beoogde transformatie te bewerkstelligen? 

Lukt het om de mogelijkheden van ouders, kinderen, jongeren, medeopvoeders en professionals beter 

te benutten? En hoe werkt dat uit in het leven van jongeren, kinderen en gezinnen? 

 Publicatie 

 

Eigen kracht versterken van jeugd en ouders. Wat weten we? Literatuuronderzoek naar 

de stand van zaken 

Met de transformatie wil men de eigen kracht van jeugd en ouders versterken: zo kan de eigen 

verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie van ouders, jeugd en hun sociale netwerk 

toenemen en het gebruik van intensieve hulp afnemen. Om de geschiedenis van het begrip en de 

stand van zaken van onderzoek en methoden in kaart te brengen heeft het Nederlands Jeugdinstituut 

een literatuuronderzoek uitgevoerd. 

 Publicatie 

 

Grip op preventief jeugdbeleid. Stap 1 & 2: Uw lokale preventieaanbod en behoeften in 

beeld 

Voor elke gemeente is het van belang hun preventief jeugdbeleid goed in te richten. Het voorkomt dat 

alledaagse opgroei- en opvoedproblemen escaleren tot ernstige problemen. Speciaal hiervoor hebben 

verschillende kennisinstituten uit het sociale domein de preventiematrix ontwikkeld; zo doen we het 

samen. Door het versterken van het normale leven met aandacht voor preventie kunnen gemeenten 

als regisseur en verantwoordelijke voor het jeugddomein meer dan ooit bijdragen aan de kwaliteit van 

basisvoorzieningen en een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

 Publicatie 

 

Samen met jeugd en ouders. Duurzame participat ie voor effectieve jeugdhulp: een handreiking voor 

gemeenten 

Voor effectieve jeugdhulp is het noodzakelijk om ouders en jeugdigen als partner te zien in de 

jeugdhulp: vanaf de beleidsontwikkeling tot aan de evaluatie van beleid en hulpverlening. Zij weten 

wat er in de jeugdhulp werkt en wat niet, en kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit. 

Het gaat daarbij zowel om participatie bij hun eigen hulp, als ook om deelname aan de ontwikkeling 

van beleid en kwaliteitsbewaking of -verbetering bij jeugdhulporganisaties. 

 

In deze handreiking staat beschreven waarom cliëntenparticipatie voor gemeenten van belang is, hoe 

die participatie eruit kan zien, en wat daarbij succesfactoren zijn. Er wordt ingegaan op het gebruik 

van de eigen kracht van cliënten, de inzet van ervaringsdeskundigen, eigen beheer over het dossier, 

en de rol van de cliëntenorganisaties. 

 Publicatie 
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Wat werkt bij bevorderen van een positieve ontwikkeling. De top-10 beschermende 

factoren en handvatten voor jeugdbeleid 

De transformatie van het jeugdstelsel is erop gericht dat kinderen zo goed mogelijk kunnen meedoen 

en gezond en veilig kunnen opgroeien in hun eigen omgeving met steun van ouders en 

medeopvoeders. Om dat te realiseren is naast aandacht voor een effectieve aanpak van risicofactoren 

meer aandacht nodig voor beschermende factoren die de positieve ontwikkeling van kinderen en 

jongeren bevorderen. 

Deze brochure voor gemeenten beschrijft hoe de top-tien van beschermende factoren eruit ziet. Ook 

geven we aan wat werkt bij het bevorderen van de positieve ontwikkeling van de jeugd in de 

domeinen gezin, kinderopvang, school en wijk. Tot slot geven we aan welke sturingsinstrumenten er 

bekend zijn om inzicht te krijgen in beschermende en risicofactoren. 

 Publicatie 

 

Dossier sterke basis voor de jeugd 

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Sterke-basis-voor-de-jeugd/Positieve-ontwikkeling-van-jeugd 

 

Marja Valkestijn, 25 januari 2018 

 

 

 

https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Publicaties/Wat-werkt-bij-het-bevorderen-van-een-positieve-ontwikkeling
https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Publicaties/Wat-werkt-bij-het-bevorderen-van-een-positieve-ontwikkeling
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Sterke-basis-voor-de-jeugd/Positieve-ontwikkeling-van-jeugd

