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• CoE Healthy Ageing: van gezond opgroeien tot gezond 

oud worden  
• Onze benadering  
• Onze thema’s  
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Blok 1 
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Is er een probleem met de jeugd?  
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Is er een probleem met de jeugd? Ja en nee  
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'Nederlandse jeugd is de gelukkigste ter wereld’  

MAAR ...... 

Uitval Hufterigheid publieke ruimte  

Polarisatie en radicalisering Armoede 

Obesitas Echtscheiding Onderpresteren 

Kindermishandeling Toename gedragsproblemen  

Groei jeugdzorg Groei speciaal onderwijs 

Een solide basis voor positief jeugdbeleid.pdf
Een solide basis voor positief jeugdbeleid.pdf


 

 

Waar komt dat door?  

Verklaring op cultuurniveau 
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- Opvoeding:  

 ouders zijn egoïstisch, toegeeflijk 

- Onderwijs: leraren zijn zwak, 

 onderwijs als oplossing voor alles 

- Jeugdzorg/-keten zooitje 

- Gat in de pedagogische 

 infrastructuur (De Winter) 

- Recent: economische crisis 

 

 

- Diepere oorzaak verlies van 

 opvoedkundig gezag (o.a. 

 Furedi, 2009; Van den Brink 

 e.a. (red) 2013; Brinkgreve, 

 Verlangen naar gezag 2014) 

 



Waar komt dat door?  

Verklaring wettelijk niveau 
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Verbinden: kind en omgeving 
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     Derdelijns voorziening 

 

     Tweedelijns voorziening 

      

     Eerstelijns voorziening 

kind 

Gezin/Woon/Leefsituatie 

Vrije Tijd 

Leeftijds-

genoten 

Wijk/buurt/straat 

Opvang/ 

Educatie/ 

Onderwijs/ 

Werk 



Integrale infrastructuren een oplossing?! 

 - Brede scholen / kindcentra: onderwijs, opvang, welzijn en zorg) 

 - Centra voor Jeugd en Gezin: jeugdgezondheidszorg, opvoed- & 

  ontwikkelingsstimulering, maatschappelijk werk 

 

Passend onderwijs: (speciaal) onderwijs en zorg (1-8-2014) 

 

Transitie Jeugdzorg – nieuwe jeugdwet 1-1-2015 > transformatie 

Integraal Jeugdbeleid vanaf 1995  
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http://www.nji.nl/nl/Transitie-jeugdzorg/Transformeren


Speelveld positief jeugdbeleid circa 2010  
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Pijler 1 

Gewone, positieve ontwikkeling: opvoeding, 
onderwijs en opvang 

Goede opvoedingsondersteuning 

↕ 

Pijler 2 

Samenwerkende zorg: zo licht mogelijk, zo zwaar als 
noodzakelijk 

Ambulant , residentieel , straf en dwang 



Ambitie positief jeugdbeleid 2010 
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Dominante benadering: at risk model > therapy culture  

Universalistisch versus particularistisch jeugdbeleid 

 

Omslag: Aansluiten bij positief jeugdbeleid,  

‘omwegbeleid’, investeren rondom kinderen  

 

Empowerment en participatie 

 

“Naar voren werken” > kwaliteit > gewone leven >  

Pedagogische civil society 

 

Benadering 
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Nieuwe professional 
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https://www.youtube.com/watch?v=jy8E_LDMwl

c 

https://www.youtube.com/watch?v=jy8E_LDMwlc
https://www.youtube.com/watch?v=jy8E_LDMwlc


T shaped werken  
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T shaped professional 

16 Minor introductiecollege, 12 februari 2015 



 

BLOK 2 
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HG Center of Expertise - Healthy Ageing (HA) 
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Healthy Ageing 

• Van gezond opgroeien tot 

gezond oud worden: 

levensloop (0-100) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vaccinvrij.nl/pages/hoofdstuk2.html&ei=9QPGVJv2I8fNO8m9gcgO&psig=AFQjCNHJmAqsllFx7-0PSgB5PnlcPUyGuA&ust=1422349647757460


Gezond Opgroeien  
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Wij willen bijdragen aan participatie en gezondheid   

van de jeugd in de noordelijke regio.  

Daarom zoeken wij samen met de jeugd, ouders en  

professionals naar wat verschil maakt  

voor hun opgroeikansen.  

Daartoe voeren we praktijkgericht onderzoek uit dat  

bijdraagt aan effectieve en innovatieve oplossingen  

die de jeugd helpt om op hun eigen manier invulling  

te geven aan hun leven en de samenleving 



Gezondheid & participatie  
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Health (2011): the ability to adapt and self manage in the face of social, 

physical, and emotional challenges” . 



Theoretische benadering 
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Ontwikkeling: P = G x E 

Person = Genes x Environment 

 

Dynamische systeemtheorie 

Interacties 

Transactioneel model; multifactorieel 



Onze benadering 
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• Lokaal/regionaal, met nationale en internationale 

uitstraling 

• Dynamische systeembenadering (multilevel, multi focus, 

integraal) 

• Op zoek naar wat werkt voor wie en waar   

• Positieve benadering, TalentenKracht-principes  

• Participatief, met gebruikers: professionals, ouders en 

kinderen 

• Structurele interactie > co-creactie 

• Mixed methods: de vraag stuurt de methodologie 



Thema’s en enablers HA 
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Voorbeeld  
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Een stap naar voren.  

Preventief en 

omgevingsgericht werken 

vanuit het CJG 
(Raak-publiek 2013-2105 

lectoraat Integraal Jeugdbeleid) 



DANK 

Voor jullie 

aandacht! 



Jeannette Doornenbal 

Lector Integraal Jeugdbeleid & 

Leading lector Hanzehogeschool Centre of Expertise Healthy Ageing  

T. (050) 595 36 41 

E. j.m.doornenbal@pl.hanze.nl 


