
1 juni is de Internationale Dag van het Kind. De kindertijd is voor de meeste mensen de gelukkigste 
periode in hun leven. Helaas is dat niet voor iedereen zo. Eén op de tien kinderen krijgt te maken met 
tijdelijke of langer durende problemen. In het gezin of met zichzelf. Deze kinderen hebben voor korte of 
lange tijd extra hulp, zorg en ondersteuning nodig passend bij de eigen situatie.

Wij maken ons zorgen over die extra hulp, zorg en ondersteuning. Over het aanbod. Over de beschikbaarheid 
ervan. Over de  wachtlijsten. Over de professionals die de hulp en zorg moeten bieden maar door het vele 
papierwerk, en krapte in bezetting, veel te weinig tijd hebben. We maken ons zorgen over de kinderen die geen 
passende hulp, te weinig aandacht en teveel verschillende hulpverleners krijgen. We maken ons zorgen omdat 
kinderen zo niet krijgen wat ze nodig hebben en daardoor bedreigd worden in hun ontwikkeling. 

Opgeven is voor ons geen optie. Zo doorgaan kan ook niet. Er moet iets veranderen. Nu. En in gezamenlijkheid.

We willen allemaal de beste zorg voor onze kinderen. We hebben daarin allen een eigen verantwoordelijkheid, 
maar we hebben elkáár nodig om echt tot een beter Nederland te komen waarin alle kinderen kind mogen zijn.

WIJ WERKEN SAMEN AAN DE VOLGENDE PUNTEN:

Kinderen en professionals staan centraal 
De kwetsbare kinderen, de gezinnen en de professionals die de zorg en hulp verlenen, vormen de 
kern van de zorg voor de jeugd. Het systeem eromheen moet ondersteunend zijn. Met de juiste 
randvoorwaarden staat het belang van het kind écht centraal.  

Goede zorg heeft een prijs 
We hebben de plicht om zorg van goede kwaliteit te leveren aan onze kinderen. Kwaliteit kost geld. 
Het beschikbare geld moet terechtkomen waar het nodig is. Als we het nu juist besteden, kost het later 
minder. Zo komen we tot genoeg passende en tijdige zorg die mee ontwikkelt met wat, naar steeds het 
beste inzicht, kinderen nodig hebben. 

Zorg voor jeugd is van maatschappelijk belang
Zorg voor jeugd gaat iedereen in de samenleving aan. Nu doen wat nodig is voor kwetsbare kinderen, 
zorgt later voor volwassenen die volwaardig kunnen meedoen in onze maatschappij. Daar zijn we 
allemaal bij gebaat. ‘Zorg voor de Jeugd’ is dus niet zomaar een titel van een actieplan, of van de sector, 
maar is iets van iedereen in onze samenleving.
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