
Acties

Doelen

Onze agenda met professionals en cliënten ‘Onze 
jeugd verdient beter’ (2022) bevat drie pijlers: 
• toegankelijkheid
• aantrekkelijke sector
• kwaliteit en ontwikkelen 

De Hervormingsagenda Jeugd, aanpak 
Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, 
aanpak mentale gezondheid, het Integraal 
Zorgakkoord en de Landelijke Agenda Suïcide 

preventie 2021-2025 bepalen mede onze kaders/
opdracht.

We werken samen met Jeugdzorg Nederland en de 
VGN in de BGZJ, en met overige partners. En binnen 
de vereniging met: winning team jeugd /Regieteam 
Zorg en Financiering en Regieteam Mens en Werk.

Ambitie

1. Met professionals, cliënten en kenniscentra 
werken we aan kwaliteitskaders voor de 
jeugdhulp.
– Akwa ggz ontwikkelt kwaliteitskader acute 

mentale hulp (‘GMAP jeugd’).
– N.a.v. ‘Verkenning Acute mentale hulp’ orga-

niseren we i.s.m. NVvP, Kenniscentrum KJP en 
professionele netwerken in de intensief am-
bulante en klinische acute zorg een studiedag 
over ontwikkelingen in de acute zorg (voorjaar 
2023).

2. Als partner in Toekomstscenario Kind- en 
Gezinsbescherming werken we aan betere 
bescherming/ondersteuning van kinderen/
gezinnen door intensievere samenwerking met 

lokale teams, regionale veiligheidsteams van 
Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en 
Gecertificeerde Instellingen. We geven een impuls 
aan gezinsgerichte zorg/gezinsbehandeling 
en aan verbinding van jeugddomein met 
volwassenen-ggz/-verslavingszorg.

3. We dragen bij aan de landelijke agenda suïcide-
preventie 2021-2025 (focus op ketenbrede werk-
wijze jeugd en implementatie STORM).

4. We versterken de verbinding met aanpalende 
leernetwerken Minder verplichte zorg in de v-ggz 
en de jeugdzorg.

5. Met andere zorgbranches blijven we ons inzetten 
voor een betere verbinding tussen jeugdhulp en 
passend, inclusief onderwijs.

Waardenetwerk: Ambitie, doelen en acties 2023

Gezond opgroeien

Wij willen dat kinderen mentaal gezond, veilig en liefdevol opgroeien, 
 hun talenten ontwikkelen en meedoen in onze samenleving. Waar de 

ontwikkeling en mentale gezondheid van kinderen bedreigd wordt,  
bieden we tijdig de best passende zorg.  

Wij willen dat professionals hulp bieden aan jeugdigen en gezinnen 
in een duurzaam stelsel dat kwaliteit en integraliteit, werkplezier, 

beroepsontwikkeling en beroepstrots bevordert, zodat de ggz optimaal 
bijdraagt aan de mentale veerkracht van jeugd en gezinnen.
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https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2022/onze-jeugd-verdient-beter
https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2022/onze-jeugd-verdient-beter
https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2022/verbeter-de-acute-mentale-hulp-voor-jeugd
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