
achtergrondinformatie

8 pijlers voor veerkracht 
van kinderen en jongeren 

in je stad/gemeente

Ga per pijler na hoe jouw stad of gemeente erop scoort en   
omcirkel het bijhorende cijfer. Zo krijg je een beeld van je   
sterktes en zwaktes:

• Is er een pijler waar je hoog op scoort?     
Bedenk hoe je die score best behoudt.  

• Zijn er pijlers waar je lager op scoort?         
Bekijk dan wat je kan doen om naar het volgende   
niveau te geraken. 

Formuleer minstens twee uitdagingen waarrond jouw stad of  
gemeente wil werken. Laat één uitdaging zeker draaien rond het  
bespreekbaar maken van ‘kwetsbaarheid’. Zo gaan we samen voor 
een stad of gemeente waar élk kind en élke jongere zich goed in zijn 
vel voelt.

Dat geestelijke gezondheidsbevordering van kinderen en jonge-
ren een belangrijk deel moet zijn van het beleid, wordt onder-
tussen door velen onderschreven. Voor de WHO en de VN is het 
zelfs een topprioriteit. Hoe je dit doet, is veel minder duidelijk. 

Wij zochten het uit en kwamen o.b.v. literatuuronderzoek en 
praktijkervaring tot acht thema’s of ‘pijlers’ waarrond je kan 
werken om het mentale welbevinden van kinderen en jongeren 
te versterken. Die pijlers geven lokale besturen een richting aan: 
naar welke doelstellingen werken jullie toe en hoe doen jullie 
dat? 
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pijler

elk kind goed in zijn vel: checklist voor warme steden en gemeenten

beoordeling gaan we aan werken

2 moedig een warme, ondersteunende opvoeding aan
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3 ondersteun de persoonlijke ontwikkeling

5 maximaliseer kansen op fysieke gezondheid

6 maak kwetsbaarheid bespreekbaar
    in een veilige omgeving

8 betrek kinderen en jongeren bij het beleid

besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten    
van kinderen en jongeren

7
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Moedigen we een warme, ondersteunende opvoeding 
voor alle kinderen en jongeren aan?

Ondersteunen we de persoonlijke ontwikkeling voor elk 
kind/elke jongere?

Hebben we de verbinding tussen kinderen en jongeren 
en hun omgeving versterkt?

Hebben we het belang van fysieke en mentale vitaliteit 
genoeg benadrukt bij kinderen/jongeren? 

Zorgen we ervoor dat iedereen toegang heeft tot de 
juiste hulp op het juiste moment?

Wordt de stem van kinderen en jongeren overal 
gehoord?

Geven we aandacht aan basisbehoeften en rechten van 
alle kinderen en jongeren? 

Maken we het bespreken van kwetsbaarheid normaal?
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creëer verbondenheid tussen kinderen, 
jongeren en hun omgeving  

zorg dat kinderen en jongeren gemakkelijk      
de weg naar hulp vinden


