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Kinderrechten in de JeugdzorgKinderrechten in de Jeugdzorg

Wat we doen?
Met het project Kinderrechten in de 
Jeugdzorg gaan we in gesprek met 
jongeren in de gesloten jeugdzorg of 
jeugdgevangenissen, zodat óók zij 
actief hun stem kunnen laten horen 
over alle ontwikkelingen die hen 
aangaan.
 
Hoogtepunt 2022
Niet alleen streven de jongeren in de 
gesloten jeugdzorg naar verbetering 
van het leefklimaat binnen de 
instelling, maar ook daarbuiten: 
 
7 jongeren7 jongeren verzorgden op het 
congres VER_ander een workshop 
voor zo’n 20 beleidsmakers en 20 beleidsmakers en 
(zorg)professionals over  (zorg)professionals over  
dit thema.dit thema.

HoofdzakenHoofdzaken

Wat we doen?
Jongeren zetten hun eigen ervaring 
in om de jeugd-ggz voor anderen te 
verbeteren. Ze denken mee met beleid 
en onderzoek, spreken op evenementen 
en geven gastlessen.
 
Hoogtepunt 2022:
Hoofdzakenjongeren verzorgden op verzorgden op 
één dag gastlessen aan zo’n één dag gastlessen aan zo’n 
200 artsen in opleiding  200 artsen in opleiding  
over suïcidaliteit en zelfbeschadiging.

De VraagbaakDe Vraagbaak

Wat we doen?
Jongeren delen via vragenlijsten hun 
ervaringen en ideeën over de zorg voor 
jongeren met psychische klachten. 
De resultaten delen we met iedereen die 
het iets aangaat.
 
Hoogtepunt 2022
De Vraagbaak is bijna verdubbeld met  
80 nieuwe aanmeldingen.80 nieuwe aanmeldingen.

De mentale gezondheid van jongeren staat al lange tijd onder druk. Dat moet anders. Daarom hebben we ons in 2022 
met verschillende projecten hard ingezet voor preventief beleid, peer-to-peer (scholen)programma’s en goede (jeugd)
zorg. We zorgen dat jongeren hun ervaringen op een betekenisvolle manier kunnen delen en strijden samen voor een 
taboedoorbrekende, verbindende en mentaal gezonde jeugd!

Quotes van jongeren  Quotes van jongeren  
die deelnemen aan  die deelnemen aan  
onze projecten: onze projecten: 

‘Bij het jongerenpanel gaan is voor 
mij zeker fijn geweest. Ik heb er 
nieuwe en diverse mensen leren ken-
nen uit heel het land. Zo kon ik even 
buiten m’n eigen bubbel stappen 
en horen hoe anderen omgaan met 
bijvoorbeeld prestatiedruk, mentale 
moeilijkheden of de zoektocht naar 
identiteit. En om eerlijk te zijn? Het 
is ook gewoon hartstikke gezellig bij 
het panel!.’  
– Tigo, 20 jaar 
(Jongerenpanel Mentale Gezondheid)

‘Het is niet erg om je soms slecht te 
voelen. Maar het is wel heel belang- 
rijk dat je erover praat. Dit wil ik 
graag meegeven aan andere jon-
geren. Daarom doe ik mee met Great 
Minds van NJR. Ik merkte dat veel 
leerlingen niet weten waar ze precies 
heen moeten als ze ergens over 
willen praten. Ze weten vaak niet 
eens dat hun school een zorgcoör-
dinator heeft. Door middel van een 
routekaart wil ik dit oplossen, samen 
met mijn groepje van Great Minds. 
Op die routekaart staat met wie ze 
kunnen praten over welke thema’s 
rondom mentale gezondheid.  
- Yiwen, 20 jaar

Deze projecten worden mogelijk gemaakt door:

ga naar njr.nl/mentalegezondheid voor meer info

Ontwikkeld door:



Jongerenpanel Mentale GezondheidJongerenpanel Mentale Gezondheid

Wat we doen?
Jongeren met verschillende achtergronden en 
ervaringen met mentale gezondheid geven samen 
met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport vorm aan nieuw beleid dat impact kan 
maken op de mentale gezondheid van de jeugd.
 
Hoogtepunt 2022
Het jongerenpanel heeft reeds  
10 werksessies met de Ministeries  10 werksessies met de Ministeries  
VWS en OCW VWS en OCW mogen doen, waaruit  
de grondbeginselen voor de nieuwe  
‘aanpak mentale gezondheid’ zijn ontstaan. 

Kopkracht Kopkracht 

Wat we doen?
Met dit peer-to-peer programma maken jongeren mentale gezondheid bespreekbaar op hun eigen school. 
Onder begeleiding van NJR geven zij hun jongere peers een workshop over kopkracht: wat is het? En hoe 
zorg je ervoor dat je mentaal fit bent? De jongeren delen tips met elkaar en zorgen voor openheid over het 
thema! 
 
Hoogtepunt 2022
In 2022 werden 100 jongeren tussen 15-17 jaar door NJR opgeleid tot Kopkracht In 2022 werden 100 jongeren tussen 15-17 jaar door NJR opgeleid tot Kopkracht 
peertrainer.peertrainer. Zij verzorgden samen 50+ Kopkracht workshops50+ Kopkracht workshops op hun eigen school.

Great MindsGreat Minds

Wat we doen?
Jongeren starten een actiegroep en maken mentale gezondheid bespreekbaar met 
activiteiten rondom het thema. NJR begeleidt hen daarbij!
 
Hoogtepunt 2022
Great Minds startte dit jaar op 10 verschillende scholen tegelijkertijd10 verschillende scholen tegelijkertijd  
om zo samen aandacht te vestigen op mentale gezondheid!

‘Door onze krachten als jongeren 
te bundelen, doorbreken we taboes 
en maken we samen mentale 
klachten bespreekbaar. Ik vind het 
ontzettend fijn dat ik onderdeel 
mag uitmaken van de projecten met 
diverse activiteiten en hoop dat we 
het komende jaar nog meer impact 
mogen blijven maken.’  
– Juliette, 25 jaar (Jongerenpanel 
Mentale Gezondheid & Hoofdzaken)

‘Ik vond het mooi dat oudere 
leerlingen de Kopkracht workshop 
kwamen geven, want dan kunnen 
we leren van hun ervaringen.’ 
– anonieme deelnemer Kopkracht,  
12 jaar.

‘Met Kopkracht hielp ik niet alleen 
anderen, maar onbewust ook 
mijzelf. Door mijn ervaring met 
andere jongeren te delen zorgde ik 
voor herkenning: je bent niet  
de enige.’  
– Charlotte, 16 jaar  
(peertrainer Kopkracht).

Deze projecten worden mogelijk gemaakt door:

ga naar njr.nl/mentalegezondheid voor meer info

Ontwikkeld door:
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