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Onderwerp  Gezocht bondgenoten met lef & ambitie om samen écht te gaan investeren in jeugd en 

gezin 

 

 

Beste gemeenteraad, 
 

“Kansrijk opgroeien doe je samen door een stevige inhoud met krachtig vakmanschap 
voor het behoud en de ontwikkeling van gezonde generaties.” 

 

Toekomst doet ertoe. Het wordt dus tijd om de zorg voor jeugd en gezin zo in te 

richten dat iedereen gezond en veilig kan opgroeien. Waar (aanstaande) ouders, 

jeugdige(n) zich gehoord en gezien voelen. Waarbij we inzetten op het gewone leven, 

het gezond opgroeien en ontwikkelen. Het is tijd om door te pakken en de bedoeling 

van de transitie van het sociaal domein werkelijkheid te laten worden. Dat vraagt om 

richting en lef. Het moet écht afgelopen zijn met doorgeschoten medicalisering. Niet 

langer de conclusie accepteren dat er vele partijen bij een kind en gezin betrokken zijn 

maar dat ze van elkaar niet weten wat ze daar doen. Vandaag kunnen we samen de 

toekomst dichterbij halen. 

‘Samen investeren in jeugd en gezin; een kompas om te komen tot bondgenootschap 
voor gezonde generaties’ - die u in de bijlage vindt - is een toekomstperspectief, 

richtinggevend kader dat is opgesteld voor de benodigde transformatie van zorg en 

welzijn voor jeugd en gezin. Het is tevens bruikbaar om invulling te geven aan onder 

andere het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief leven Akkoord (GALA), 

de (lokale) preventieakkoorden, de Hervomingsagenda Jeugd 2022-2028  en 

programma’s zoals kansrijke start.  

Onze ambitie is om zorg, welzijn, onderwijs en opvang voor jeugd te verbinden met 

elkaar zodat we passende, effectieve en efficiënte zorg voor jeugd en gezin aanbieden 

waarbij we eerst door een preventieve bril kijken en dan pas door de curatieve bril. 

Uitgangspunt is hulp en ondersteuning thuis, op school of dicht in de buurt. Zo kort 

durend als mogelijk en zo lang als nodig is. Laten we samen niet alleen streven naar 

een rookvrije generatie maar ook naar een generatie die gezond en veilig opgroeit 

zodat we de transgenerationele problemen structureel verminderen. 
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Over ActiZ Jeugd 

ActiZ Jeugd is belangenbehartiger voor de zorg en welzijn voor jeugd en gezin. Samen met 30 leden, op het gebied van 
jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, lichte jeugdhulp, specialistische kindzorg, thuisbegeleiding en kinderthuiszorg gaan wij er voor om de zorg 
voor jeugd en gezin zo in te richten dat iedereen gezond en veilig kan opgroeien. De drijfveer is om de jeugd en hun gezin hierin zo goed 
mogelijk te begeleiden en te ondersteunen, waarbij wordt ingezet op het gewone leven, het gezond opgroeien en positieve opvoeding. Door 
haar diverse achterban is ActiZ Jeugd gesprekspartner voor de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) en ambtelijk en politiek Den Haag, 
spreekbuis en nieuwsmakelaar voor media. ActiZ Jeugd werkt in de landelijke belangenbehartiging nauw samen met andere bondgenoten, 
zoals onder andere gemeenten, geboortezorgpartijen, onderwijs, GGDen, beroepsverenigingen, welzijnsorganisaties, kennisinstituten, 
woningcorporaties, zorgverzekeraars, vakbonden en ouderorganisaties. Voor meer informatie zie: www.actiz.nl/jeugd 

We zetten niet enkel in op de jeugd. Het is het systeem en de omgeving waarin de 

kinderen en hun (aankomende) ouders zitten met al hun verschillende problematieken 

en dat vraagt om een coöperatieve samenwerking en aanpak. Waarbij elke partij gaat 

voor de inhoud en niet voor organisatiebelangen. Het kompas is een richtinggevend 

kader om voorbij de grenzen van vandaag te kijken, voorbij de korte termijn en 

voorbij institutionele belangen. Curatie redt levens én preventie redt generaties. 

Gezamenlijk verdienen zij de gelijkwaardige aandacht in alle keuzes die worden 

gemaakt.  

In 2023 start  ActiZ Jeugd met een verkenning langs alle belangrijke partners die de 

belangen van jeugd en gezin behartigen, waarbij we op zoek gaan naar bondgenoten 

die samen met ons een nieuwe wereld willen creëren, die wij onze jeugdigen en hun 

omgeving gunnen. Eén aanspreekpunt voor Jeugd en Gezin.  

Tot slot 

We nodigen u graag uit om het kompas Samen investeren in jeugd en gezin in zijn 

geheel te lezen en geïnspireerd te raken voor een toekomst die we samen kunnen 

realiseren. Het kompas biedt u handvatten die u - vanuit uw rol als gemeenteraadslid 

of (toekomstig) wethouder -mee kunt nemen als u de koers voor de komende jaren 

gaat vastleggen in uw gemeente. Mocht u meer willen weten over de zeven 

uitgangspunten die we beschreven hebben of bent u op zoek naar concrete 

instrumenten om deze vorm te geven, neem dan contact met ons op via 

jeugdengezin@actiz.nl.  

Ook nodigen wij u graag uit voor een webinar voor raadsleden, waarin wij onze missie 

willen toelichten en graag met u in gesprek gaan over hoe je als bondgenoot raadslid 

jeugdige(n) en gezinnen in uw gemeente kunt ondersteunen.  

Op maandag 20 maart en maandag 27 maart 2023 van 18.30 - 20.00 uur 

organiseren wij een webinar waarin we het gesprek hierover graag met u zouden 

willen voeren. Aanmelden voor het webinar kan door een mail met uw naam, 

gemeente, e-mailadres en de datum van de bijeenkomst te sturen naar 

jeugdengezin@actiz.nl.  

Veel inspiratie én leesplezier gewenst,  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur ActiZ Jeugd, 

 

Ron Boumans    Angela Bransen 

Voorzitter ActiZ Jeugd   Afdelingsdirecteur ActiZ Jeugd 
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