AC T A L S I N T E G R A L E A A N PA K

EEN GEZONDE JEUGD,
ONZE TOEKOMST

Alle kinderen een gezond leven
waarin zij tot bloei komen. Dat
willen we allemaal: als ouders,
gemeenten, zorginstellingen,
scholen, buurthuizen, et cetera.
Het welzijn van onze kinderen,
opdat zij hun talenten optimaal
kunnen benutten, staat voorop.
We willen allemaal goed inspelen
op deze grote uitdaging. Maar hoe
kunnen we dat dan het beste
doen?

ACT: SAMEN INNOVEREN EN LEREN
ACT (All Children Thrive) is een wereldwijd
innovatieplatform dat steden, regio’s en
landen ondersteunt en verbindt bij hun
actuele vraagstukken over een goede
ontwikkeling van kinderen. Ook uw
gemeente of organisatie kan aansluiten bij
dit mondiale innovatieplatform. Maak
gebruik van de kennis die er al is. De
partners van ACT bieden oplossingen voor
monitoring van de ontwikkeling van
kinderen en kwaliteitsverbeteringstools.
Laat u inspireren door collega’s in Europa
en de Verenigde Staten. Zo kunt u met
gebruik van inzichten van ACT vormgeven
aan o.a. het lokale Kansrijke Startprogramma en jeugdbeleid.
DE DOELEN
–	Aantoonbaar meer gezonde, goed
ontwikkelde en gelukkige kinderen en
gezinnen. Dit moet blijken uit cijfers over
onder andere het aantal gezond geboren
baby’s, de schoolrijpheid van kleine
kinderen, de schoolprestaties, de
p sychosociale gezondheid en de kwaliteit
van zorg.

–	Minder ongelijkheid tussen kinderen en
minder onderlinge verschillen in
gezondheid.
–	Samen bouwen aan capaciteit om de
voorzieningen voor kinderen en de
leefomgeving te innoveren en te
transformeren, en dat op basis van de
best beschikbare bewijskracht en
monitoring van de ontwikkeling van
kinderen.
–	Met doorbraakmethoden tot echte
verandering komen in de samenwerking
tussen verschillende sectoren.
–	De inzet van kwaliteitsverbeteringstools
om integrale oplossingen op gang te
brengen. Hierbij zijn meerdere sectoren
betrokken, zoals huisvesting, onderwijs,
veiligheid en zorg.
–	Nieuwe manieren van financiering
mogelijk maken. Op lange termijn de
kostenbesparingen en maatschappelijke
voordelen kunnen aantonen, nu en later
in het leven van een (jong)volwassene,
en in de generaties erna.
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ACT: HOEZO?
ACT is een vervolg op onderzoek dat is gedaan naar
optimale modellen voor zorg voor jeugd in 30 Europese
landen. Een belangrijke conclusie was:

“De samenhang tussen gezondheid, economie
en samenleving is belangrijker dan de
inrichting van het zorgsysteem, maar er is
onvoldoende samenwerking tussen de zorg en
andere sectoren om het welzijn en de
ontwikkeling van kinderen te verbeteren.”
Meer over dit EU-project leest u op
www.childhealthservicemodels.eu
Ook de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) roept op
tot samenwerking tussen v erschillende partijen. Hun
visie: beleidsmakers wereldwijd zouden strategieën
moeten ontwikkelen die de basis leggen voor de
gezondheid, het welzijn en de (leer)prestaties van
kinderen. Het kind, het gezin en de gemeenschap
zouden centraal moeten staan, met daaromheen een
onderling verbonden netwerk van alle partijen die
betrokken zijn bij deze kinderen.

MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE BEGINT
IN UW GEMEENTE OF REGIO
Maatschappelijke innovatie gaat over het
oplossen van problemen en ze verder
brengen naar vernieuwingen, waar alle
kinderen wereldwijd van profiteren. Met
ACT kunnen we elkaar inspireren tot het
vinden van echte oplossingen voor de
uitdagingen van deze tijd.

Bent u een innovatieve gemeente of
organisatie? Dan vragen wij u om via de
regionale academische werkplaats,
kenniscentrum of GGD deel te nemen aan
ACT.

CONTACT
Voor vragen, stuur een mail naar:
act@tno.nl of neem contact op per regio:
Holland Rijnland, Haaglanden en MiddenHolland: Academische Werkplaats SAMEN,
info@awsamen.nl
Gelderland-Midden: VGGM, ggd@vggm.nl,
t.n.v. Angela Vos
Groningen: Academische Werkplaats
C4Youth, www.c4youth.nl/contact/

HET INNOVATIEPLATFORM ACT
(ALL CHILDREN THRIVE)
ONDERSTEUNT BIJ EEN
GOEDE ONTWIKKELING

ACT is een initiatief van TNO, VGGM, ESSB,
UMCG en LUMC, in samenwerking met de
Academische Werkplaatsen Jeugd SAMEN
en C4Youth, Imperial College London en
University of California, Los Angeles
(UCLA), www.allchildrenthrive.org
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Rotterdam: Erasmus School of Social and
Behavioural Sciences (ESSB), Behavioural
Change pillar, kocken@essb.eur.nl

