
 

 

 
 
Infosheet Nederlands Jeugdinstituut 
 
Het Nederlands Jeugdinstituut(NJi) helpt Nederlandse gemeenteraadsleden om zicht en grip te 
krijgen op het jeugdveld. Uit ervaring blijkt dat jeugdzorg een lastig thema kan zijn voor 
raadsleden. Het onderwerp vraagt niet alleen om veel inhoudelijke kennis, maar ook om een 
duidelijke afweging welke rol je wilt spelen als gemeenteraad. Door middel van kennisproducten 
en raadsacademies die we in samenwerking geven met de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden proberen we gemeenteraden inzicht en grip te geven op het jeugdveld. In deze 
infosheet willen wij u de belangrijkste de informatie aanbieden over het jeugddomein voor 
raadsleden.  
 

Kwaliteitskompas 
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft het Kwaliteitskompas ontwikkeld als middel om resultaatgericht 
te werken aan jeugd- en opvoedproblematiek. De vraag die centraal staat is: “doet u als gemeente de 
goede dingen en doet u de dingen goed?”  Door de stappen te volgen in het kompas kunt u als 
raadslid samen met de maatschappelijke partners werken aan een betere jeugd voor de kinderen en 
jongeren in uw gemeente. Laat u inspireren en bekijk de voorbeelden van gemeenten die het 
kompas al hebben gebruikt. Link naar Kwaliteitskompas 
 

Leidende principes geven richting aan het sociaal domein 
Steeds meer gemeentes werken met leidende principes. Dit zijn vuistregels die richting geven aan 
het handelen van betrokken mensen in het Sociaal Domein. Het zijn waarden die sturend zijn in de 
besluitvorming en met uitstek een middel om als gemeenteraad kaders te stellen binnen het beleid. 
Vaak lukt het gemeenteraden wel om overkoepelende leidende principes op te stellen zoals: “geen 
kind tussen wal en schip”, “ één gezin één plan één regisseur“ en “problemen zoveel mogelijk 
voorkomen”. Wel is het vaak ingewikkeld om deze in de dagelijkse praktijk tot uitvoer te brengen. De 
publicatie “Leidende principes geven richting aan het sociaal domein” geeft u concrete handvatten 
om het beleid vorm te geven. Link naar publicatie 
 

Praatplaat Opgroeien in Nederland 
Het is gemakkelijk om de weg kwijt te raken in het Nederlandse Jeugdveld. Er zijn veel partijen 
betrokken bij kinderen en jongeren die opgroeien in Nederland. In gemeenteraden gaan de meeste 
discussies over de gespecialiseerde jeugdzorg terwijl dat maar een onderdeel is van het brede 
jeugdveld. De praatplaat “Opgroeien in Nederland” geeft systematisch weer welke partijen 
betrokken zijn bij kinderen en jongeren in Nederland. Bekijk de plaat en laat u inspireren tot een 
samenwerking met het gehele brede jeugdveld. Link naar praatplaat  

 
Meer informatie?  
Bekijk onze website voor meer informatie 
over het jeugddomein. We hebben ook een 
nieuwsbrief. Daarvoor kunt u zich hier 
aanmelden. Heeft u vragen, suggesties of 
bent u nieuwsgierig wat het NJi voor uw 
gemeenteraad kan betekenen, neem dan 
contact op met B.vandenBerg@nji.nl 
 

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Kwaliteitskompas-resultaatgericht-werken-aan-jeugd-en-opvoedvraagstukken
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