
De JGZ toekomstagenda

met deze maand 

“De toekomstige rollen 
in de JGZ”
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De toekomstige rollen in de JGZ?
Hoe zie jij die?

Genoemd zijn, JGZ als  :
Data-brenger, preventiewerker, verbinder, pleitbezorger, 
helper, regisseur, onderzoeker, preventie-expert, pedagoog, 
trend-signaleerder,gezondheidsbevorderaar en vertaler. 

Genoemd is ook de nieuwe rol van de klant, die meer zelf kan 
doen zoals meten, wegen en van wiechen en zelf scoliose 
checks doen. 
En de JGZ die zelf ook onderzoek kan doen en een rol op kan 
pakken in de nazorg van chronisch zieke kinderen.



De toekomstige rollen in de JGZ?
Hoe zie jij die?

Vervolg

Andere disciplines kunnen in de JGZ ingezet worden zoals de 
pedagoog die bepaalde contactmomenten oppakt, naast 
specifieke opvoedvragen, de  logopedist, de orthopedagoog 
die ziekteverzuim doet of de mondzorg-en boekstart coach in 
de cb ruimte. 
Ook de gezondheidsbevorderaar kan samen met de JGZ-ter 
de schoolrapportages bespreken en gevraagd en ongevraagd 
advies geven.
De jeugdarts kan de verbinder zijn tussen huisarts en 
kinderarts.



De toekomstige rollen in de JGZ?

● Spil
● Preventie regisseur
● Verbinder
● Reisgenoot
● Dataverzamelaar
● Beleidsadviseur
● Specialist
● Gezondheidsbevorderaar
● Pedagoog
● Slimme Samenwerker



In de dialoog kwam verder naar 
voren:

- Er moet boter bij de vis; meer tijd en geld 
beschikbaar komen

- Toegevoegde waarde moet gebracht en gevoeld 
worden

- Aanbod onderbouwd en passend bij deze tijd
- Anticiperend en behoeftegericht 
- Sneller acterend bij gelden



De JGZ heeft een spilfunctie als 
preventieregisseur
• Vanuit de langdurige relatie met kinderen 

en gezinnen in Nederland streeft de JGZ 
naar een vertrouwensband. 

• Zo vervullen we een verbindende rol en 
zijn we de centrale partij en ondersteuner 
in het jeugddomein. 

• Onze plaats is in het midden vh veld–als 
de regisseur en adviseur rondom 
preventie.



De JGZ als verbinder

• JGZ koestert haar positie en bouwt 
deze uit als de centrale partij en 
ondersteuner in het jeugddomein en 
wordt gezien als vanzelfsprekend 
aanspreekpunt voor gezinnen en voor 
andere partijen in het jeugddomein. 



De JGZ als reisgenoot
•  Wij zijn reisgenoten en bouwen een 

goede vertrouwensband op. 
• JGZ biedt een levensreis – zo noemt 

ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland 
het hele traject dat kinderen en ouders 
samen met ons afleggen, met als doel 
het bieden van de juiste zorg op het 
juiste moment door de juiste 
professional aan ieder kind  in 
Nederland.



De JGZ als dataverzamelaar & 
beleidsadviseur
• Wij zijn dataverzamelaar door de 

landelijke monitoring van de 
gezondheid van jeugd en bieden op 
basis daarvan duiding en advies als 
beleidsadviseur. 

• Deze positie wordt gekoesterd en willen 
we uitbouwen. Hoe kunnen we dat het 
beste doen?



De JGZ als specialist

•  bij wie zij blijvend terecht kunnen met 
hun vragen over gezondheid, opgroeien  
en opvoeden 

• met expertise van zowel individuele als 
collectieve preventie



De JGZ als 
gezondheidsbevorderaar
•  JGZ zet zich in dat alle 

kinderen/gezinnen 
gezondheidsvaardigheden mogen 
aanleren wat kinderen sterkt voor het 
hele leven en het  ouderschap versterkt. 



De JGZ als pedagoog

•  JGZ realiseert een versterkt  
opvoedkundig klimaat binnen gezinnen, 
wijken, scholen en in voorzieningen als 
kinderopvang  en peuterspeelzalen.



De JGZ als slimme samenwerker

• JGZ werkt samen: Wij zien de 
maatschappelijke ontwikkelingen als 
uitdagingen, die we met het hele 
jeugddomein samen moeten aanpakken 
om een waardevolle en blijvende bijdrage 
te leveren aan de maatschappelijke 
opgaven. Wij werken samen met : het 
onderwijs, lokale- en landelijke overheden, 
kennisinstituten, werkgevers, 
zorgprofessionals, toeleveranciers  etc. 



De JGZ oplossing problemen 
sociaal domein
•  JGZ helpt instroom in de jeugdzorg en 

het curatieve domein te verminderen, 
net als het beroep op sociale 
voorzieningen later. 



De toekomst maken we vandaag
 

De JGZ Toekomstagenda maken we 
samen

Praat , denk en doe mee!

Volgende maand 28 juni:
een krachtige I-JGZ met Thieu Smeets


