
  Groeibeweging voor 
onze Drentse jeugd

Hoe de Drentse Jeugdacademie 
daaraan bijdraagt

Elk kind in Drenthe heeft recht op een gewoon leven 
waarin het gezond en kansrijk kan opgroeien. Dat is 
niet voor elk kind vanzelfsprekend, maar dat is wel 
het doel dat we met Envedder nastreven. Het is onze 
gezamenlijke taak om te zorgen voor een positief 
opgroei- en opvoedklimaat voor onze Drentse 
kinderen. Dat bereiken we onder andere met de 
Drentse Jeugdacademie. 

De Drentse Jeugdacademie brengt kennis, ervaringen 
en praktijk bij elkaar. Dit draagt bij aan het 
versterken van het gewone leven en een bestendige 
jeugdhulpverlening voor kinderen en jongeren in 
Drenthe. Zo brengen we de professionals verder.  
En zij onze jeugd.



Thuis

1. Positief 
opvoedklimaat

2. Benodigde ondersteuning
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Zorg- en
welzijnsprofessionals

          Betere toegang tot jeugdhulp voor 
kinderen en gezinnen

          Meer kinderen zo thuis mogelijk laten 
opgroeien

          Alle kinderen de kans geven zich zo 
goed mogelijk te ontwikkelen

Landelijk actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’
6 doelen
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6.

          Kwetsbare jongeren beter helpen 
zelfstandig te worden

         Jongeren beter beschermen als hun 
ontwikkeling gevaar loopt

            Investeren in vakmanschap
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Waarom de Drentse Jeugdacademie?

In de Drentse Jeugdacademie ligt de nadruk op 
‘met elkaar’. Want met elkaar moeten we zorgen voor 
een positief opgroei- en opvoedklimaat. Samenwerking, 
samenspel en continue afstemming tussen de 
verschillende partijen die betrokken zijn bij de Drentse 
jeugd zijn cruciaal. In alle gevallen richten we ons steeds 
op het kind of de jongere in zijn sociale omgeving: 
gezin, school en vrije tijd. We zoeken oplossingen in 
het ‘gewone leven’ van het kind. En daarin spelen niet 
alleen ouders en/of opvoeders een belangrijke rol, 
maar ook hulpverleners, leerkrachten, pedagogische 
medewerkers in kinderopvangcentra, jongerenwerkers, 
vrijwilligers van sportclubs, enzovoort. Kortom, 
iedereen die betrokken is met en bij de jeugd.

Het doel van de Drentse Jeugdacademie is het verder 
ontwikkelen en bestendigen van een gezamenlijke 
regionale kennis-, leer-, en werkagenda. In de Drentse 
Jeugdacademie:

1.  leren en werken gemeenten, zorgaanbieders en 
maatschappelijke organisaties samen aan regionale 
maatschappelijke vraagstukken die bijdragen aan het 
kansrijk opgroeien en opvoeden van de kinderen en 
jongeren in Drenthe;

2.  levert die samenwerking overdraagbare en 
generieke componenten op voor gemeenten, 
jeugdzorgaanbieders, onderwijsinstellingen en 
anderen;

3.  wordt de opgedane kennis over en weer, ook buiten 
Drenthe, gedeeld met betrokken organisaties en 
andere regio’s.

De effecten

De doelen uit het landelijk actieprogramma Zorg voor 
de Jeugd dragen bij aan de gewenste effecten van 
Envedder. Alle informatie en inspiratie die we delen 
vallen onder één of meer van deze effecten. 
Zodat we direct weten waar we het voor doen. De 
Drentse Jeugdacademie draagt voornamelijk bij aan 
doelstelling 6. Investeren in vakmanschap. Van daaruit 
draagt de Drentse Jeugdacademie indirect bij aan de 
andere doelstellingen.

     Lees meer over de effecten op envedder.nl

www.envedder.nl
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Hoe kun je deelnemen?

Doe mee en meld je aan voor de activiteiten 
binnen de Drentse Jeugdacademie op  
www.envedder.nl. Ook kun je via het leerplatform 
met andere professionals, vrijwilligers en 
ervaringsdeskundigen in contact komen.

Of heb je zelf een ervarings- of inspiratieverhaal, 
best practice of initiatief die past binnen één van 
de landelijke doelstellingen? En wil je deze delen 
en/of presenteren? We komen graag in contact! 
Stuur een mail naar info@envedder.nl.

Om te investeren in vakmanschap wordt de kennis 
van alle verschillende partijen die betrokken zijn bij 
de Drentse jeugd bij elkaar gebracht in de Drentse 
Jeugdacademie. Het doel is om actief van elkaar te 
leren en daar ook de jeugd en ouders/opvoeders bij te 
betrekken. Uiteindelijk moet dat de volgende resultaten 
opleveren:

     Een merkbare verbetering in de zorg en 
ondersteuning van jeugd en ouders/opvoeders in 
Drenthe;

    Professionals krijgen betere kennis van zaken;
    We betrekken ouders en kinderen;
    Extra aandacht voor expertise veiligheid;
    Een betere samenwerking in de regio;
     Het voorkomen van wegvloeien van kennis.

Wat doet de Drentse Jeugdacademie?

De praktijk leert dat het ontwikkelen en vasthouden van 
kennis extra aandacht vraagt. Daarom biedt de Drentse 
Jeugdacademie professionals een (online) omgeving, 
het leerplatform, waarin leren en reflecteren centraal 
staat. Waarbij het draait om steeds beter willen worden, 
benutten en ontwikkelen van kennis, van elkaar leren en 
reflectie van de cliënt. De Drentse Jeugdacademie zorgt 
voor een praktijkgericht en passend aanbod, inclusief 
bij- en nascholing, met onder meer ‘training on the job’. 
Dit doen we in goede samenwerking met Groningen en 
Friesland (3 Noord).

Wat vind ik op het leerplatform?

De Drentse Jeugdacademie organiseert bijeenkomsten, 
workshops, trainingen, deelt webinars en podcasts, 
die regionaal, sub-regionaal of lokaal plaatsvinden. 
Bestuurders wisselen ook een paar keer per jaar 
kennis en ervaringen met elkaar uit over een actueel 
onderwerp. Daarnaast is er aandacht voor landelijke 
ontwikkelingen en kennisdeling van het Ontwikkelteam 
Zorg voor de Jeugd of het Nederlands Jeugdinstituut 
(NJI). Al deze activiteiten bouwen we rondom 
verschillende onderwerpen, waarbij het kan gaan om:

    Ervaringsverhalen
    Best practices
    Onderzoeken
    Landelijke initiatieven
    Regionale initiateven
    Lokale initiatieven
    Inspiratie

Op basis van deze onderwerpen stellen we ieder 
kwartaal een agenda op. De agenda vind je op 
envedder.nl. Ook vind je daar meer informatie en kun je 
je voor de verschillende activiteiten aanmelden. 
Bovendien biedt de Drentse Jeugdacademie de 
mogelijkheid om bijvoorbeeld jouw onderzoek, 
ervaringsverhaal of initiatief te presenteren.

www.envedder.nl


Betrokken partners

Onder anderen Drentse gemeenten, 
jeugdhulpaanbieders, cliëntenorganisaties, Accare 
Child Study Center, Rechtbank Noord-Nederland, 
Hogescholen RUG, maatschappelijke organisaties, 
Vereniging Drentse Gemeenten (VDG), Veilig 
Thuis Drenthe (VTD), GGD Drenthe, ICARE, CMO 
STAMM, Nederlands Jeugdinstituut (NJI), lectoraat 
kindermishandeling, Ontwikkelteam ‘Zorg voor de 
Jeugd’, onderwijsinstellingen.


