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Empowerment schematisch samengevat

Sociale omgeving
en gemeenschap

Ouders en kinderen 1. Communicatie
2. Educatie
3. Informatie
4. Zelfzorg
5. Besluitvorming
6. Contact met 

andere ouders

Communicatiemiddelen
Bejegening
Interventies

E-health-toepassingen

JGZ
Ketenpartners

Gmeenten

Factoren empowerment:
•	 Toegang en hulpmiddelen
•	 Competenties
•	 Motivatie en  

ondersteuning

Maatwerk

Empowerment

voorwaarden empowerment:

mechanisme voor  
empowerment

mechanisme voor  
empowerment

Kwaliteit opvoeden 
[DT: Wat bedoel je?]

vaardigheden

tools

Ouders JGZ-
 professional

7.          Cliëntenraadpleging
[Wat bedoel je?]

doelgroepen

Zorg voor jeugd

huidige situatie: 
onbalans in ouder- 

participatie

toekomstige situatie: 
meer ouderparticipatie

uitkomstmaat

Preventie Ondersteuning hulp

Ouder JGZ-professional

Ouder JGZ-professional
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