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Knelpunten en dilemma’s
boven tafel krijgen

Partijen verbinden

Gevarieerd kennis delen

Actief kennis toepassen

Kenniscentrum dat actuele
kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van
het jeugdveld verzamelt,
verrijkt, duidt en deelt.
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Een gelukkige jeugd voor élk kind. Dat is onze ambitie.
Missie, visie en ambitie Nederlands Jeugdinstituut 2018-2020
Dit is onze missie

Dit is onze ambitie

Dit is onze strategie

Ons hart ligt bij het verbeteren van het leven van kinderen, jongeren

Het Nederlands Jeugdinstituut wil een gelukkige jeugd voor

•

en hun opvoeders. Veel mensen en partijen werken aan dit doel. Het

élk kind. Samen met andere partijen kijken we naar betere

Het Nederlands Jeugdinstituut haalt knelpunten en dilemma’s

Het Nederlands Jeugdinstituut is onafhankelijk. Het leven van

gebruiken van de juiste kennis is daarbij cruciaal. Het Nederlands

oplossingen voor actuele vragen. Daarbij staat het leven van

boven tafel. We weten wat er speelt in het jeugdveld. We kennen

kinderen, jongeren en opvoeders komt voor ons op de eerste

Jeugdinstituut is het kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd,

kinderen, jongeren en opvoeders centraal. Om dit te bereiken,

de dilemma’s van professionals, beleidsmakers en bestuurders,

plaats. We onderzoeken objectief wat kinderen, jongeren en

vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt,

stimuleren we het gebruik van bestaande en nieuwe kennis over

maar ook van opvoeders, kinderen en jongeren. Samen met hen

opvoeders helpt. We hechten waarde aan deze positie en gaan

duidt en deelt. Dat is onze bijdrage aan een veiliger, gezonder en

gezond, veilig en kansrijk opgroeien. We zorgen ervoor dat deze

kansrijker leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders.

kennis iedereen bereikt die hier baat bij heeft, hen raakt en door

Dit is kennis

hier zorgvuldig mee om.
•

Betrokken

Samenwerken is cruciaal in een samenleving waarin de sociaal

Bij het Nederlands Jeugdinstituut werken bevlogen professionals.

Het benutten, leren en ontwikkelen van kennis: dat is waar het om

economische verschillen groot zijn en de wetgeving en ondersteu-

Onze mensen willen - door het toevoegen van kennis - het

gaat. Ons motto is dan ook: ‘samen lerend doen wat werkt’.

ning niet op elkaar zijn afgestemd. Het Nederlands Jeugdinstituut
verbindt partijen, zodat kinderen, jongeren en hun opvoeders de

verschil maken in het leven van kinderen, jongeren en opvoeders.
•

Samen met anderen

ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Als Nederlands Jeugdinstituut hebben we een stevige ambitie.

Gevarieerd kennis delen

Alleen samen met anderen kunnen we deze realiseren. We werken

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter

Het Nederlands Jeugdinstituut is creatief in het delen van

daarom altijd samen. We leren van elkaar. En we doen wat werkt.

wereld. Met de meeste kinderen in Nederland gaat het goed. Maar

kennis. Mensen hebben verschillende manieren om kennis tot

niet met alle kinderen. Zo groeit ongeveer één op de tien kinderen

zich te nemen. We sluiten aan bij die verschillende behoeften en

Dit is de jeugd

kennis. Kennis wordt in verbinding met anderen gemaakt en
gebruikt. Ouders, kinderen en jongeren hebben ervaringskennis.
Wetenschappers hebben wetenschappelijke

Partijen verbinden

Onafhankelijk

hen toegepast wordt. En we leren van uitkomsten en resultaten.

Daarbij gaat het om lokale, regionale, nationale en internationale

Professionals hebben praktijkkennis.

•

zoeken we naar oplossingen.
•

Kennis is voor het Nederlands Jeugdinstituut: weten wat werkt om
kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien.

Knelpunten en dilemma’s boven tafel krijgen

Dit zijn onze waarden

•

leerstijlen.

Dit is onze taak

Actief kennis toepassen en verder leren

Als Nederlands Jeugdinstituut vervullen

mishandeling, verwaarlozing of misbruik.

Het Nederlands Jeugdinstituut zorgt dat kennis actief wordt

wij een publieke taak. Hiervoor krijgen wij

Bron: CBS (2017 en 2018) en WHO (2017)

gebruikt. Kennis komt tot leven en ontwikkelt zich door de

subsidie vanuit het Rijk. Onze kennis is voor

uitwisseling en dialoog tussen mensen. Kortom: samen lerend

iedereen beschikbaar. Bijvoorbeeld via onze

doen wat werkt.

website, via bijeenkomsten en lezingen,

op in armoede. 1,7 procent van de jongeren verlaat voortijdig de

kennis. Als Nederlands Jeugdinstituut verbinden

school. En elk jaar zijn er minstens 119.000 kinderen slachtoffer van

wij die kennis. Niet in ons eentje maar samen met
iedereen die erbij betrokken is. Wat we weten en
maken, is van iedereen.

Elk kind is uniek. En voor alle kinderen geldt: hun ontwikkeling

•

staat nooit stil. Kinderen en jongeren komen in hun leven van alles

via dialoogsessies en debat en via een

tegen. Bij het ene kind gaat opgroeien en opvoeden vanzelf, bij het

uitgebreid aanbod van publicaties.

Verschillende kansen

andere kind gaat het moeizaam. Het Nederlands Jeugdinstituut

Dit is onze organisatie

We zien een beweging van ‘zorgen voor’ naar ‘meer eigen

kijkt naar die ontwikkelingen in samenhang. Het leggen van

Het Nederlands Jeugdinstituut is een open, transparante

verantwoordelijkheid nemen door’ mensen. De een kan daar

verbindingen is nodig om te zorgen dat kinderen, jongeren en

organisatie met een heldere focus.

Dit is onze focus:

beter mee omgaan dan de ander. We zien dat het ene kind

opvoeders daadwerkelijk geholpen worden.

Het is duidelijk waarvoor je bij het Nederlands Jeugdinstituut

1. Actuele en betrouwbare kennis over jeugd, vakmanschap

hierdoor meer kansen krijgt dan het andere kind. Dat de een

terecht kan. En het is duidelijk bij wie je moet zijn met je vragen.

meer ondersteuningnodig heeft dan de ander. Ondersteuning

Wij organiseren ons werk aan de hand van actuele vraagstukken.

moet aansluiten bij sociale en economische verschillen.

Dit zijn onze samenwerkingspartners

Wij leggen onze prioriteiten jaarlijks vast in werkplannen, na

Het Nederlands Jeugdinstituut werkt samen met iedereen die een

overleg met onze financiers en belanghebbenden.

Speelveld

rol speelt in het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders.

Kwaliteit vinden wij belangrijk. We werken met deskundige mede

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Dit zijn professionals, beleidsmakers, bestuurders en vrijwilligers.

werkers die continu leren en reflecteren. We werken samen, intern

Dat zijn ook jongeren en opvoeders zelf. Ons netwerk bestaat uit

en extern. Onze organisatie is flexibel en doelgericht.

landelijke en lokale overheden, branche- en beroepsorganisaties,

We organiseren wat nodig is qua kennis en kunde. Kort gezegd:

geven richting aan ons werk. Deze wetten hangen met elkaar

zorg- en onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties,

we houden van ons vak en we kennen ons vak.

samen maar hebben andere bedoelingen. We zien dat ze soms

organisaties van jeugd, ouders en cliënten, fondsen en andere

knellen in de praktijk. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de

kennisorganisaties.

en wetten zoals de Jeugdwet, de Wet passend onderwijs, de
Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet

en de organisatie van het jeugdveld
2. Ondersteuning van het gewone opvoeden en opgroeien
in de samenleving
3. Passende zorg voor kinderen, jongeren en opvoeders
die extra ondersteuning nodig hebben of waar veiligheid
niet vanzelfsprekend is
4. Kwaliteit en effectiviteit van beleid, organisatie en
uitvoering in het jeugdveld

uitvoering van onder meer de Jeugdwet. Schoolbesturen zijn
verantwoordelijk voor passend onderwijs. Het Rijk heeft een
eigen verantwoordelijkheid. In actieprogramma’s als ‘Zorg voor
de Jeugd’ en ‘Geweld hoort nergens thuis’ staan de prioriteiten.

Ons motto: ‘samen lerend doen wat werkt’

