
JGZ is een maatschappelijke
dienstverlening die zich inzet voor het
beschermen, bewaken en bevorderen van
de gezondheid, groei en ontwikkeling van
kinderen en jongeren en dit op lichamelijk,
cognitief en sociaal-emotioneel vlak. De
JGZ draagt bij tot het gezond en veilig
opgroeien door vroeg in verbinding te
gaan met kinderen, jongeren en hun
contexten en aandacht te hebben voor de
krachten en lasten.
JGZ focust op het participeren van
kinderen en jongeren aan het dagelijks
leven en niet op curatie.

Als ruggensteun voor JGZ-werkers:
* met richtlijnen en kaders voor een
kwaliteitsvolle uitvoering van JGZ
* via vormingen en congressen op maat
van JGZ-werkers
* door deling van JGZ-relevante info,
materialen, expertise via website,
nieuwsbrieven en sociale media
* door creëren van uitwisselingsfora voor
delen van expertise en kennis tussen JGZ-
werkers via intervisies, werkgroepen,
ledendag e.a.
* via processen van visieontwikkeling over
JGZ, beroepsprofielen

Door bij te dragen aan de opleiding van
de studenten ManaMa JGZ en studenten
Bachelor in de verpleegkunde:
* op inhoudelijk vlak
* in het kader van visieontwikkeling
* via ondersteuning van bachelor- of
masterproeven

Als klankbord voor de overheid en
toetssteen voor een effectief JGZ-beleid:
* op vraag - van overheid of andere
beleidsinstantie - of op eigen initiatief
* adviseren in het kader van JGZ-relevante
topics of beleid

VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING
VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG

WAAROM - HOE - WAT

ONZE MISSIE

1

1

2

WE IJVEREN VOOR EEN WERELD
WAARIN ALLE KINDEREN GEZOND,
VEILIG EN KANSRIJK OPGROEIEN.
WE GELOVEN DAT JGZ HIERIN EEN
UNIEKE BIJDRAGE HEEFT.
DAAROM ZET DE VWVJ ZICH IN
VOOR EEN STERKE JGZ.

VERSTERKEN
VERNIEUWEN
INSPIREREN
VERBINDEN

STERKE JEUGDGEZONDHEIDSZORG.
VEERKRACHTIGE JEUGD. 
 EEN STEVIGE WISSEL OP DE
TOEKOMST.

DE VWVJ ZET ZICH IN VOOR EEN
STERKE, WETENSCHAPPELIJK ÉN
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE
JGZ

ONZE VISIE
VERSTERKEN
ondersteunen wat werkt 

JGZ is er ongevraagd voor alle kinderen
JGZ is gratis

JGZ houdt de vinger aan de pols...
... voor de ontwikkeling

... voor bepaalde aspecten van gezondheid
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Op basis van evidentie, expertise en in
cadans met maatschappelijke en
wetenschappelijke evoluties
* Ontwikkelen, introduceren of
actualiseren van visie, richtlijnen,
methodieken, materialen,
beroepsprofielen die betrekking hebben
op de JGZ

 * Onderzoeksprojecten relevant voor de
JGZ worden opgezet of mee gedragen
door de VWVJ.

Als aanspreekpunt, ambassadeur,
doorgeefluik, ijkpunt, initiator, motivator,
netwerker, promotor voor de JGZ en voor
wat de JGZ aanbelangt.

~ Samen met hogescholen en
universiteiten: omdat afstemmen met
opleiding en/of expertenkennis er toe doet 
~ Samen met overheden, beleidsmakers:
omdat we geloven in een sterke,
maatschappelijk relevante JGZ die zich
beleidsmatig ondersteund en verankerd
weet
~ Samen met collega’s nationaal en
internationaal: opdat warm water niet
telkens opnieuw hoeft uitgevonden

~ Met respect en vanuit een oprecht geloof
in de eigen kracht en expertise van elke
jongere en zijn context
~ Samen met het JGZ-werkveld: de
ervarings- en uitvoeringsdeskundigen bij
uitstek als het over JGZ gaat. Onder meer
via werkgroepen, focusgroepen en/of
enquêtes wordt de input van JGZ-werkers
gevaloriseerd.
~ Samen met netwerkpartners van de JGZ,
met name onderwijs, welzijn,
gezondheidzorg: want JGZ is een schakel,
soms een spil, in een geheel van zorg voor
jongeren

De VWVJ is een partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid in het kader van
het Vlaams preventief gezondheidsbeleid met als doel de centra voor
leerlingenbegeleiding te ondersteunen in hun preventief gezondheidsbeleid

Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg
Kapucijnenvoer 35 blok d, 1e verdieping
3000 Leuven
tel: 016 33 68 81
e-mail: info@vwvj.be(link stuurt een e-mail)
Een permanent secretariaat kan niet gegarandeerd worden. Mail gerust zo
telefonisch contact moeilijk blijkt.
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2 VERNIEUWEN
(onder)zoeken wat werkt (en wat niet).

INSPIREREN
uitdragen wat werkt.

VERBINDEN
samen doen wat werkt.

https://www.vwvj.be/begrippen/letter_j#Jeugdgezondheidszorg
mailto:info@vwvj.be

