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Over deze kaart
Deze kaart toont de kwaliteiten die JGZ-medewerkers van GGD Amsterdam belangrijk vinden voor hun werk in het Ouder- en Kindteam 
(OKT) en daarbuiten. Per kwaliteit geven we aan in welke werkhoudingen de kwaliteit tot uiting komt. Waar we spreken over collega’s, 

bedoelen we professionals van GGD Amsterdam en het OKT. Met partners bedoelen we andere professionals waaronder huisartsen, 
jeugdmaatschappelijk werkers en informele netwerkpartners. Deze kaart is tot stand gekomen in twee denksessies met medewerkers 

van GGD Amsterdam en het OKT, onder leiding van De Argumentenfabriek. Dank allen voor het denkwerk.

Kwaliteitenkaart jeugdgezondheidszorg

Toegankelijk

Professioneel

Ondernemend

Wij zijn er voor alle jeugdigen en ouders

We zijn er voor alle jeugdigen en ouders en komen op plekken waar zij ook zijn.
We hechten eraan helder en begrijpelijk te communiceren.
We delen onze kennis en expertise met collega’s, zowel binnen als buiten ons team.
We zijn er voor jeugdigen, ouders, collega’s en partners die vragen hebben en helpen hen op weg. 
We zijn ons bewust van onze eigen normen en waarden en staan open voor die van anderen.

Wij zijn betrokken bij jeugdigen en ouders en sluiten aan bij hun wereld

We sluiten in onze aanpak aan bij de ontwikkeling van jeugdigen in hun (sociale) context.
We geloven in de eigen kracht van jeugdigen en ouders bij het oplossen van (complexe) vragen.
We steunen jeugdigen en ouders met oplossingen die bij hen passen, ook als wij zelf niets kunnen doen.
We proberen jeugdigen en ouders te begrijpen en zoeken naar manieren om bij hen aangesloten te blijven.
We waarderen wat goed gaat en houden kleine problemen klein.
We praten met jeugdigen en ouders, niet over hen.

Wij vormen een professionele organisatie

We houden onze kennis op peil om ons vak goed uit te oefenen en stimuleren elkaar hierin.
We bewaken onze veerkracht, kennen onze grenzen en geven deze aan.
We zijn respectvol en gaan zorgvuldig om met persoonlijke informatie.
We reflecteren op onze houding en gedrag, samen met jeugdigen, ouders, collega’s en partners.
We stellen het belang van jeugdigen voorop en kiezen altijd voor hun veiligheid.
We kiezen een preventieve aanpak en voorkomen problemen voortijdig.

Wij staan middenin de maatschappij

We weten wat er speelt in de wereld, stad en wijk en hoe dit inwerkt op de gezondheid van jeugdigen.
We hebben oog voor de sociaal-economische positie en culturele achtergrond van jeugdigen en ouders.
We zetten ons in voor de gezondheid van alle jeugdigen in de stad.
We spreken ons uit in het publieke debat over wat nodig is voor de gezondheid van jeugdigen.
We kennen onze rol binnen het zorgstelsel en gemeente Amsterdam, en dragen dit uit.

Wij zijn proactief en ondernemend

We zijn innovatief en creatief in onze aanpak en inspireren elkaar hierin.
We nemen initiatief om met jeugdigen, ouders, collega’s en partners te werken aan passende oplossingen.
We zoeken actief de samenwerking met partners in de wijk.
We laten ons niet uit het veld slaan en zoeken bij tegenslag hulp van collega’s en partners.
We durven lastige besluiten te nemen in het belang van jeugdigen en ouders.

Welke kwaliteiten
hebben wij – als JGZ-

medewerkers – nodig en 
welke werkhoudingen

horen hierbij?

Aansluitend

Maatschappijbewust


