
Checklist voor effectief  
jeugdbeleid in coalitieakkoord
Handvat voor gemeenteraadsleden

Met deze checklist zie je in hoeverre jouw coalitieakkoord of raadsakkoord 

bijdraagt aan jeugdbeleid dat werkt voor kinderen en jongeren. Als gemeente

raadslid speel je een belangrijke rol in het kansrijk opgroeien voor ieder kind en 

jongere in de gemeente. Het jeugdveld is complex, er zijn veel factoren die een 

rol spelen bij het opgroeien en het is vaak lastig in te schatten wat de uitkomsten 

zijn van een beleidswijziging. In deze checklist beschrijven we kort wat we weten 

dat werkt vanuit wetenschap en praktijk voor effectief jeugdbeleid. Het is een 

toevoeging op het stuk Kansrijk opgroeien voor ieder kind. 

Handleiding
Deze checklist kun je gebruiken bij het maken van een coalitie- of raadsakkoord. Als samenwerkende 
coalitiepartijen kan het dienen als laatste check. Als oppositiepartij kan het dienen als inspiratie voor 
amendementen en moties op het beleid. Bij elk punt vind je een link naar meer informatie over hoe je 
hiermee aan de slag kan. 

De checklist is verdeeld over drie actuele vraagstukken waar gemeenten mee worstelen: 
1. Ondersteunt mijn gemeente kinderen en jongeren optimaal?
2. Voorkomt mijn gemeente genoeg dat kinderen en jongeren ten onrechte in de jeugdzorg 

terechtkomen?
3. Hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat jongeren effectieve ondersteuning krijgen?

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-08/Ieder kind heeft het recht om kansrijk op te groeien.pdf


1. Ondersteunt mijn gemeente kinderen en jongeren optimaal?
 Staat in het (raadsbreed/coalitie) akkoord:

 Dat jongeren betrokken worden bij het opstellen van het beleid. Meer informatie

 Dat de gemeente een brede visie heeft op hoe kinderen en jongeren zo kansrijk mogelijk kunnen 
opgroeien, met leidende principes die richting geven aan het beleid. Meer informatie

 Dat de gemeente streeft naar een duurzame ontwikkeling bij het bereiken van de visie in plaats 
van korte en grote opéénvolgende wijzigingen. Meer informatie

Dat er een nauwe samenwerking plaatsvindt tussen de gemeente en de lokale partners, die een rol 
spelen in het leven van kinderen en jongeren:

 Kinderopvang 

 Onderwijs 

 Jeugdgezondheidszorg 

 Huisartsen 

 Sport en cultuurverenigingen 

 Jeugdzorgaanbieders 

 Andere belangrijke partners in de stad 
Meer informatie

 Dat de gemeente integraal beleid maakt, in samenhang met onderwijs, werk, zorg en 
gezinsondersteuning. Meer informatie 

 Dat er een duidelijke visie komt op (boven)regionale samenwerkingen, waar belangrijke partners 
zoals zorgaanbieders, onderwijs en Veilig Thuis in betrokken worden. Meer informatie 

 Dat goed monitoren ook vraagt om samenwerking met andere partijen zoals onderwijs en de GGD 
omdat iedereen maar een beperkt beeld heeft over het gaat met de jeugd. Meer informatie

 Dat alleen kwantitatieve monitoring niet genoeg is en dat de data geïnterpreteerd moet worden 
met mensen uit het veld om een beter beeld te krijgen. Meer informatie

 Dat de gemeente effecten van beleid meet, daarover in gesprek te gaat met het veld en 
verbeteringen in gang zet. Meer informatie 

https://www.nji.nl/ervaringskennis/gemeenten-en-jeugdparticipatie
https://www.nji.nl/publicaties/leidende-principes-geven-richting-aan-het-sociaal-domein
https://www.nji.nl/nieuws/nji-niet-slingeren-maar-transformatie-doorzetten
https://www.nji.nl/transformatie-jeugdhulp/succesvol-samenwerken-aan-een-maatschappelijke-opgave-jeugd
https://www.nji.nl/integrale-jeugdhulp
https://vng.nl/sites/default/files/2021-01/factsheet-norm-voor-opdrachtgeverschap-jeugd_20210118.pdf
https://www.nji.nl/monitoring/zoeken-naar-beschikbare-gegevens
https://www.nji.nl/monitoring
https://www.nji.nl/monitoring/werken-met-outcome


2. Voorkomt mijn gemeente genoeg dat kinderen en jongeren ten 
 onrechte in de jeugdzorg terechtkomen? 

 Staat in het (raadsbreed/coalitie) akkoord:

 Dat de gemeente zorgt voor een sterke pedagogische basis in het dagelijkse leven van kinderen 
en jongeren. Meer informatie  

 Dat de gemeente investeert in preventief jeugdbeleid. Meer informatie  

 Dat er een sterk toegangsteam is, die adequaat reageert op vragen van kinderen, jongeren en 
gezinnen en zo nodig doorverwijst naar intensievere hulp of basisvoorzieningen. Meer informatie  

 Dat het toegangsteam goed samenwerkt met andere eerstelijnspartners die betrokken zijn bij de 
zorg van kinderen en jongeren.  Meer informatie 

 Dat de gemeente het gesprek aangaat met inwoners, maatschappelijke partners en zorg aanbieders over 
welke problemen horen bij de dagelijkse opvoeding en wat echt zorg nodig heeft. Om zo samen tot een 
besluit te komen over wat er bedoelt wordt met normaliseren als input voor het beleid. Meer informatie  

3. Hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat jongeren effectieve 
ondersteuning krijgen?

 Staat in het (raadsbreed/coalitie) akkoord:

 Dat de gemeente zorgpartners de ruimte en vertrouwen geeft om te leren en te werken aan 
kwaliteit. Meer informatie 

 Dat het jeugdbeleid onderbouwd wordt met wetenschappelijke, praktijk en ervaringskennis.  
Meer informatie 

Meer weten over effectief jeugdbeleid? 

Bekijk dan:

• Onze informatie voor raadsleden
• Overzicht van NJi informatie voor beleidsmakers

https://www.nji.nl/sterke-basis-voor-de-jeugd
https://www.nji.nl/preventief-jeugdbeleid
https://www.nji.nl/wijkteams
https://www.nji.nl/wijkteams/met-wie-werkt-het-wijkteam-samen
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/rol-gemeente-bij-opvoedsteun
https://www.nji.nl/effectieve-jeugdhulp/meten-spreken-en-verbeteren-voor-organisaties
https://www.nji.nl/transformatie-jeugdhulp/bouwstenen-effectieve-aanpak
https://www.nji.nl/beleidsmakers
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