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30
medewerkers

5
bestuursleden

INNOVATIE- EN KENNISCENTRUM VOOR PROFESSIONALS IN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG

3
Nieuwsbrieven 
JGZ Preventieagenda

Themanieuwsbrieven
(#eerlijkzwanger en 
Effectieve interventies) 

5.421
abonnees 

2020

5.964
abonnees 

2021

12 NCJ Nieuwsbrieven

2

Nieuwsbrieven

+10%

Toename 
aantal abonnees

Best bekeken 
NCJ YouTubevideo:

Animatiefilmpje 
JGZ Richtlijn Ouder 

kind relatie

5

Social Media - Volgers 2021

De website www.ncj.nl

Meest gelezen nieuwsberichten:

Stresshantering binnen de ‘window of tolerance’

Evidence Based Practice, wat is dat?

20-20-2-leefstijlregel: Voorkom bijziendheid bij 
kinderen!

Nieuwe JGZ Richtlijn Ouder-kindrelatie

Extra ronde Verdiepingsworkshops voor 
GIZ-getrainde professionals

2.295.497
aantal bekeken 

pagina’s

+10,3%

Gebruikers website

685.369

+10,5%

gebruikers die ten 
minste één sessie 

hebben gestart 

6

Twitter

2.426

+6,6%

+150
7.253

LinkedIn

+21,4%

+1.278

YouTube

+45,5%

336 
+105

https://assets.ncj.nl/docs/d5e33ded-2392-436a-90ca-7d6e9c864b52.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/9ca041eb-4e7d-49f2-ad05-2fafaac8f2d9.pdf
https://www.ncj.nl/actueel/nieuwsbrief/
https://www.ncj.nl/actueel/nieuwsbrief/
https://www.ncj.nl/actueel/nieuwsbrief/
https://www.ncj.nl/actueel/nieuwsbrief/
https://www.ncj.nl/actueel/nieuwsbrief/
https://www.youtube.com/watch?v=CzzNuGDp7bg
https://www.youtube.com/watch?v=CzzNuGDp7bg
https://www.youtube.com/watch?v=CzzNuGDp7bg
https://www.youtube.com/watch?v=CzzNuGDp7bg
https://www.ncj.nl
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/stresshantering-binnen-de-window-of-tolerance
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/evidence-based-practice-wat-is-dat
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/20-20-2-leefstijlregel-voorkom-bijziendheid-bij-kinderen
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/20-20-2-leefstijlregel-voorkom-bijziendheid-bij-kinderen
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/nieuwe-jgz-richtlijn-ouder-kindrelatie
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/verdiepingsworkshops-voor-giz-getrainde-professionals
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/verdiepingsworkshops-voor-giz-getrainde-professionals
https://twitter.com/NCJ_tweets
https://www.linkedin.com/company/nederlands-centrum-jeugdgezondheid-ncj-/
https://www.youtube.com/channel/UCXHg6_YZ6S89Ar1qdnUzHYg


Projecten en 
resultaten 2021 A

Klik hier voor de 
andere projecten 

van NCJ

Impactvolle 
Praktijk

gefinancierd uit instellingssubsidie

Als sector Jeugdgezondheid willen 
we impact maken. Dat betekent 
dat het NCJ, samen met de 
JGZ-organisaties en samenwerk-
ingspartners, werkt aan een 
impactvolle praktijk door het 
stimuleren van de inzet van 
effectieve interventies en het 
stimuleren van ‘evidenced-based’ 
werken in de praktijk, de  
evidence based practice (EBP). 

Impactvolle 
Praktijk 

additioneel gefinancierd

Interventies
Gemeenten hechten veel waarde 
aan de inzet van effectieve inter-
venties in het domein Jeugd. Ook 
landelijk is er veel aandacht voor 
het inzetten van effectieve inter-
venties voor kwetsbare gezinnen. 
Het NCJ beheert een aantal 
interventies, borgt de kwaliteit 
van de uitvoering en stimuleert 
de doorontwikkeling ervan.

47 organisaties  
(JGZ, jeugdhulp en smw)

Interventies

1 2

• Daarbij zijn in totaal 28 interventies beoordeeld, waarvan 12x 
goed onderbouwd, 5x effectief (goede aanwijzingen), 3x effectief 
(eerste aanwijzingen), 6x onder voorbehoud erkend en 2x niet 
erkend. 

• Van alle beoordeelde interventies zijn er twee geschikt voor uitvoering 
door de JGZ (VoorZorg en SPARK). 

• In de loop van het jaar maakten we kennis met vier nieuwe 
 commissieleden. 

De erkenningscommissie kwam vijf keer bij elkaar. 

• Elke zes weken is er een ‘Stippel- 
sessie’ waarin redactie gevoerd 
wordt over gelezen artikelen.

• In 2021 zijn er zeven artikelen 
gepubliceerd.

De Stippel-Brigade • JGZ Wetenschapsateliers (JGZ 
WA) zijn opgezet. Hierbij worden 
in een vroeg stadium onderzoekers 
verbonden met de JGZ-praktijk met 
vertegenwoordiging van alle regio’s 
in Nederland. 

• Bij de startbijeenkomst in april 
waren meer dan 90 aanmeldingen.

• Inmiddels heeft het JGZ WA 33 
leden.• Het NCJ heeft bijgedragen aan 

verschillende publicaties en rap-
porten, zie bijlage 1 in ons volle-
dige jaarverslag.

additioneel gefinancierd door VWS Integrale Vroeghulp (2021-D)
• Samen met de zes regionale ambassadeurs werd verder ingezet op regio-

nale borging van IVH.
• In Vakblad Vroeg zijn twee artikelen gepubliceerd: ‘Ouders omarmen 

Integrale Vroeghulp’ en ‘Werk preventief aan de voorkant’.

De GIZ (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften)
• Er zijn 23 (online) verdiepingsworkshops georganiseerd. Hier hebben in 

totaal 266 professionals aan deelgenomen van negen verschillende  
organisaties. 

• Er zijn twee train de trainer-opleidingen met vijf trainers en elf  
(incompany) basistrainingen voor 107 professionals georganiseerd.

Het NCJ ontwikkelde de handreiking ‘Prenataal huisbezoek  
door de JGZ’. 
• Naast de handreiking is ook een samenvattingskaart 
 voor gemeenten, voor signaleerders en voor JGZ-professionals 

gemaakt. 
• Voor cliënten is een informatiefolder beschikbaar. 

GIZ

M@ZL
17 JGZ-organisaties

SamenStarten
13 JGZ-organisaties 

VoorZorg

Stevig Ouderschap
22 JGZ-organisaties in NL + St. 

Witgele Kruis Aruba + CJG Bonaire 
184 gemeenten

23 JGZ-organisaties 
151 gemeenten

GIZ
• Er is een nieuwe infosheet gemaakt voor coördinatoren 

over het organiseren van interne trainingen en trainingen 
voor geïnteresseerde organisaties.

• De e-learning GIZ Kraam is beschikbaar voor 
kraamzorg-professionals. 

Voorzorg
• VoorZorg is her-erkend door de Erkenningscommissie 

Effectieve Interventies. 
• NCJ werkt samen met Verwey Jonker instituut aan het 

onderzoek VoorZorg 2 en VoorZorg Late Start, beide 
doorontwikkelingen op VoorZorg.

Stevig Ouderschap
• De integratie van SO en GIZ voor CJG Bonaire is uitgedacht. 
• We zijn gestart met de doorontwikkeling van SO-prenataal 

(implementatiehandleiding en opleidingsstructuur).

M@ZL
• Er is gestart met de ontwikkeling van het nieuwe M@

ZL-handboek. 
• M@ZL PO is ook in beheer genomen door het NCJ. 

SamenStarten
• Adviestraject GGD BZO en GGD Flevoland om GIZ en 

SamenStarten te combineren is opgestart.
• Met tweederde van de organisaties is gesproken over de 

eventuele samensmelting van SamenStarten en GIZ, een 
aantal van die organisaties overweegt een overstap naar 
GIZ.
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https://www.ncj.nl/diensten/interventies/
https://www.ncj.nl/diensten/bibliotheek/?q=&onderwerp=70
https://www.ncj.nl/themadossiers/jgz-onderzoeksagenda/de-stippel-brigade/
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/jgz-wetenschapsatelier-gestart-met-eerste-kennissessie
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/jgz-wetenschapsatelier-gestart-met-eerste-kennissessie
https://assets.ncj.nl/docs/d5e33ded-2392-436a-90ca-7d6e9c864b52.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/d5e33ded-2392-436a-90ca-7d6e9c864b52.pdf
https://integralevroeghulp.nl/file/download/18ea0018-f667-4a3d-bd86-b8234c5b2085/ouders-omarmen-integrale-vroeghulp-1.pdf
https://integralevroeghulp.nl/file/download/18ea0018-f667-4a3d-bd86-b8234c5b2085/ouders-omarmen-integrale-vroeghulp-1.pdf
https://integralevroeghulp.nl/file/download/470930e2-166f-4af9-b0ed-a7481aa6d3ad/4-2021-artikel-vakblad-vroeg-werk-preventief-aan-de-voorkant.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/39a45143-cd40-4fe7-a5de-dde1ed64f84b.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/39a45143-cd40-4fe7-a5de-dde1ed64f84b.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/a1868f74-655d-4178-9adb-02abf24095ea.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/a1868f74-655d-4178-9adb-02abf24095ea.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/adb23427-570a-46e3-9a00-a171f2a8c266.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/bd057373-e03e-4a91-9cbf-0f6f9ab48a2f.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/d63c0710-08de-44da-97d5-79b0796be610.pdf
https://www.ncj.nl/giz/
https://www.ncj.nl/mazl/
https://www.ncj.nl/samenstarten/
https://www.ncj.nl/voorzorg/
https://www.ncj.nl/stevigouderschap/
https://www.ncj.nl/giz/
https://www.ncj.nl/voorzorg/
https://www.ncj.nl/stevigouderschap/
https://www.ncj.nl/mazl/
https://www.ncj.nl/samenstarten/


Klik hier voor de 
andere projecten 

van NCJ

Waardevol 
Vakmanschap 

gefinancierd uit instellingssubsidie

Waardevol vakmanschap is een 
voorwaarde voor een Impactvolle 
praktijk en Slimme samenwerking. 
De belangrijkste dragers van 
kennis en kunde in de sector 
Jeugdgezondheid zijn immers de 
mensen die binnen de sector 
werken (JGZ-medewerkers). Het is 
noodzakelijk JGZ-medewerkers 
maximaal te faciliteren zodat zij, 
samen met jeugdigen en ouders, 
de beste zorg kunnen organ-
iseren. Zorg die aansluit op de 
(latente) behoeften en wensen 
van die jeugdigen en ouders. 

• Het eindrapport voor de modulaire 
vormgeving van de richtlijnen is aan 
ZonMw opgeleverd en vormt de basis 
voor het vervolg van de richtlijn- 
ontwikkeling.

• In maart is de JGZ Richtlijn Ouder-
 kindrelatie gepubliceerd.

JGZ Richtlijnen

• Annemieke Goudkuil gaf een interview 
over opleiden en waardengedreven vak-
manschap.

• Een deelnemer van de inspiratiebijeen-
komst ‘Waardengedreven vakman-
schap’ schreef een blog. 

• Waardengedreven vakmanschap is opge-
nomen in de opleiding tot jeugdarts bij 
TNO.

Waardengedreven vakmanschap

• We organiseerden een expertmeeting met 
85 JGZ-professionals waarbij de volgende 
vraag centraal stond: “Wat 

 kan de JGZ doen om jongeren beter te onder- 
steunen op weg naar hun toekomst?”. 

• Op basis van de resultaten van de expert- 
meeting is de praatplaat ‘Klaar voor de 
Toekomst’ ontwikkeld.

Klaar voor de Toekomst

• BDS-protocol ‘Ouder-kind relatie’ is gepubliceerd.
• Het rapport ‘Verkenning JGZ-indicatoren’ is 

gepubliceerd. 
• De juridische toolkit is geactualiseerd.

Uniforme digitale registratie en 
ontsluiten van data

• We namen deel aan de Implementatiecommissie 
	 Van	Wiechenfilmpjes (onderzoek ‘Betrokkenheid van 

ouders bij de ontwikkeling van hun kind: zelfafname 
van de Van Wiechenkenmerken’ door TNO).

• Een tweedaagse train de trainer BFMT is opgezet. De 
eerste training werd gevolgd door vijf jeugdartsen en 
een jeugdverpleegkundige en kreeg een goede beoor-
deling bij de evaluatie (7,8).

Van Wiechenonderzoek (VWO) en  
Baecke-Fassaert Motoriektest (BFMT)

• Er is een werkgroep in het leven geroepen die met 
elkaar aan de update van het LPK werken. 

• Er zijn twee veldconsultaties voor professionals 
georganiseerd om te verbinden met de praktijk, terug te 
koppelen op het proces en om input op te halen voor 
de vervolgstappen van de werkgroep.

Toepassing Landelijk Professioneel Kader

• Er is kwalitatief onderzoek gedaan 
naar het implementeren van 
stress-sensitief werken in een JGZ-

 organisatie. De resultaten van het 
onderzoek zijn verwerkt in een 
factsheet.

• Het artikel ‘Stress bij kinderen: zo 
houden we het gezond!’ werd 
gepubliceerd.

Early Life Stress

Projecten en 
resultaten 2021 B

We 
organiseerden drie 

NCJ Power colleges 
in samenwerking 

met Avans 
Hogeschool. 
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https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/werkwijze-modulaire-jgz-richtlijnen-beschikbaar/
https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/ouder-kind-relatie
https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/ouder-kind-relatie
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/yvonne-vanneste-en-annemieke-goudkuil-over-de-post-hbo-opleiding-en-vakmanschap
https://www.ncj.nl/actueel/agenda/bericht/inspiratiebijeenkomst-waardengedreven-vakmanschap
https://www.ncj.nl/actueel/agenda/bericht/inspiratiebijeenkomst-waardengedreven-vakmanschap
https://www.ncj.nl/actueel/blogs/blogpost/how-can-i-help
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/klaar-voor-de-toekomst-welke-rol-voor-de-jgz
https://assets.ncj.nl/docs/f6087107-7d96-413f-bff3-979d3dde4f3d.jpg
https://assets.ncj.nl/docs/f6087107-7d96-413f-bff3-979d3dde4f3d.jpg
https://www.ncj.nl/themadossiers/informatisering/basisdataset/bds-protocollen/
https://repository.tno.nl/islandora/object/uuid%3A8f51371b-7e1b-452d-aeaf-f6a702f511ac
https://www.ncj.nl/themadossiers/uitvoeringskader/juridische-toolkit/
https://assets.ncj.nl/docs/bf13cbb3-252e-4b09-a79c-dac5cb88da4b.pdf
https://www.vkjp.nl/tijdschrift-artikelen/2-2021-stress-bij-kinderen-zo-houden-we-het-gezond
https://www.vkjp.nl/tijdschrift-artikelen/2-2021-stress-bij-kinderen-zo-houden-we-het-gezond
https://www.ncj.nl/diensten/ncj-bijeenkomsten/power-colleges/terugkijken/


Klik hier voor de 
andere projecten 

van NCJ

Waardevol 
Vakmanschap 

additioneel gefinancierd door VWS

• Op 1 januari 2021 is het Expertisepakket van start gegaan. Alle JGZ-organisaties 
in Nederland hebben een abonnement afgesloten op het pakket, waardoor alle 
JGZ-professionals toegang hebben tot alle e-learnings in de JGZ-academie en het 
JGZ Richtlijnenspel.

• Er zijn nieuwe en geactualiseerde e-learnings in de JGZ-academie toegevoegd. 
Vanuit het project ‘E-learning samen maken, samen delen’: ‘Algemene introductie 
voor nieuwe professionals in de JGZ’, ‘Mondzorg’, ‘Uniform registreren’, ‘Van Wiech-
enonderzoek’ en ‘Werken met groeicurves’. De nieuwe e-learning ‘JGZ Richtlijn 
Ouder-kindrelatie’ en de herziene e-learning ‘Astma’.

Projecten en 
resultaten 2021 B

Waardevol 
Vakmanschap

additioneel gefinancierd

Toestemming gegevensuitwisseling Rijksvaccinatieprogramma 
(RVP)
• Het NCJ heeft wekelijks geparticipeerd in de projectgroep RVP-toestemmingen  

wat geleid heeft tot de nieuwe release BDS JGZ 3.2.7. 
• Daarnaast zijn er richtlijnen en protocollen geschreven en webinars gegeven. 

Project ‘Alle kinderen in beeld tijdens de Covid-19-pandemie’ 
• We maakten de infographic ‘Het coronavirus: hollen en stilstaan voor  

jeugdgezondheid!’.
• Er is literatuuronderzoek gedaan met als resultaat het rapport ‘De impact van 

corona op de gezondheid van kinderen en jongeren’. 
• We maakten de factsheet over de impact van de coronacrisis op (de organisatie 

van) de JGZ.
• We maakten de factsheet over de impact van corona op chronische stress 
 tijdens het opgroeien en wat dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen  

en jongeren. 
• Het NCJ heeft samen met de JGZ en haar netwerkpartners voor de derde keer  

op rij de Balansmeter gedaan: een peiling onder ouders naar de balans die 
zij ervaren in hun ouderschap tijdens de coronacrisis. 

Expertisepakket

De ABFE instellingsaccreditatie (accredi-
tatie formats e-learning voor artsen) is, 
na visitatie in december 2020, opnieuw 
toegekend tot 1 januari 2023. Ook is, na 
de jaarlijkse schriftelijke visitatie van de 
CADD (accreditatie doktersassistenten) 
instellingsaccreditatie verlengd. 

JGZ Academie

Inmiddels zijn er meer dan 1.335.000 
vragen beantwoord in het JGZ Richtlijnen-
spel, waarvan 65% correct. Deelnemers 
aan het Richtlijnenspel kunnen accredi-
tatiepunten verdienen voor het beant-
woorden van de vragen. 

Richtlijnenspel
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https://www.ncj.nl/diensten/professionele-ontwikkeling-producten/jgz-expertise-pakket/
https://www.ncj.nl/diensten/professionele-ontwikkeling-producten/jgz-academie/
https://www.ncj.nl/diensten/professionele-ontwikkeling-producten/jgz-academie/
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/nieuwe-jgz-richtlijn-ouder-kindrelatie
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/nieuwe-jgz-richtlijn-ouder-kindrelatie
http://decor.nictiz.nl/jeugdgezondheidszorg/BDS327/?elementInfo=true
https://www.ncj.nl/themadossiers/informatisering/toestemming-gegevensuitwisseling-rvp/
https://assets.ncj.nl/docs/379d9171-6866-44ba-94a7-ee4c249f8bf0.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/379d9171-6866-44ba-94a7-ee4c249f8bf0.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/c36ba52c-2fb5-471d-ace2-a5c098882001.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/c36ba52c-2fb5-471d-ace2-a5c098882001.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/d575cdbd-7419-4607-a35e-de8baab90cf0.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/68dd9f41-71c3-4606-9bdd-82d965e188c1.pdf
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/derde-peiling-balansmeter-heb-het-erover


Klik hier voor de 
andere projecten 

van NCJ

Slim 
Samenwerken

gefinancierd uit instellingssubsidie

Slim samenwerken vergroot 
ieders relevantie en zorgt voor 
resultaten met impact op 
individuele en collectieve schaal. 
Die samenwerking zoeken we 
zowel binnen als buiten de sector 
Jeugdgezondheid. Zo spelen we 
beter in op de vragen van 
jeugdigen en ouders.

Projecten en 
resultaten 2021 C

We 
hebben 

meegewerkt aan 
de ‘Lockdown special: 

De Omwenteling’. 

Slim 
Samenwerken

additioneel gefinancierd door VWS

 In samenwerking met het 
Voedingscentrum, KCSB en 
een slaapexpert is twee keer 
het webinar ‘Het kind in 
de leer- en leefomgeving 
centraal’ georganiseerd.

 In samenwerking met een groep artsen M&G ontwikkelden we de 
animatievideo ‘Gezondheid binnen en buiten de spreekkamer’ 
om het gedachtegoed van de pijler gezondheid en het idee van ‘it 
takes a healthy village to raise a healthy child’ te delen met het 
veld en de preventiepartners.

 Samen met Zicht op Buiten is het 
webinar ‘Beeldscherm-  
gebruik van kinderen vermin-
deren: hoe dan?’ georganiseerd, 
ter preventie van bijziendheid. 

 Met het Landelijk Netwerk Geletterdheid (LNG) zijn vier online 
bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze sessies ging het over 
Slim samenwerken in preventie met een integrale blik en de rol van 
de preventiematrix. 

 De aandachtsfunctionarissen 
 armoede zijn drie keer bij  

elkaar gekomen en hebben mee- 
gedacht/-gelezen met de  
handreiking ‘Omgaan met  
armoede in de jeugdgezondheid’.

 Het NCJ organiseerde voor 
de vierde keer de Week van 
de Ouder, met onder ande-
re drie online bijeenkomsten 
met 211 aanmeldingen.

 We organiseerden vijf Innovatie- 
ateliers, waarin we onder andere 
de resultaten van de vijf pilots 
‘Beweeguitnodigend  
inrichten consultatiebureau’ 
bespraken.

 Tijdens het evenement Samen Toekomst Maken organiseerde het 
NCJ twee dialoogsessies over nudging en hoe je dat in kunt zetten 
in de dagelijkse praktijk van de zorg voor jeugd en over mentale 
gezondheid (preventie Early Life Stress). 

• Het NCJ hielp bij de ontwikkeling van dit les- 
pakket, wat bestaat uit drie lessenseries die 
bijdragen aan de (mentale) veerkracht van  
jongeren en die meewerken aan een onder- 
steunende schoolomgeving. 

• In aansluiting op de eerste lessenserie ‘Stress 
onder Controle’ zijn twee opvolgende 
lessenseries ‘Makkelijker Leren’ en ‘Gelukkig in de 
Groep’ gemaakt.

Je Brein de Baas?! 

• In samenwerking met Alles is Gezondheid is de 
website jongerenhulponline.nl in 2021  
uitgebreid, vernieuwd en verbeterd. Er zijn meer 
partijen toegevoegd aan het aanbod.

• Ook is een nieuwe triagetool gemaakt waarmee 
jongeren eenvoudiger hun keuze kunnen maken.

Jongeren Hulp Online
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https://assets.ncj.nl/docs/1d705163-50af-4dbf-a21c-6b8c75b20b1a.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=isymjaX-30g
https://www.youtube.com/watch?v=isymjaX-30g
https://www.youtube.com/watch?v=isymjaX-30g
https://www.youtube.com/watch?v=ir85erWo2Jg
https://www.ncj.nl/themadossiers/gezondheid/
https://www.ncj.nl/themadossiers/gezondheid/healthyvillage/
https://www.ncj.nl/themadossiers/gezondheid/healthyvillage/
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/terugkijken-webinar-beeldschermgebruik-van-kinderen-verminderen-hoedan
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/terugkijken-webinar-beeldschermgebruik-van-kinderen-verminderen-hoedan
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/terugkijken-webinar-beeldschermgebruik-van-kinderen-verminderen-hoedan
https://www.ncj.nl/actueel/agenda/bericht/landelijk-netwerk-geletterdheid
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/preventiematrix-voor-een-duurzaam-preventiebeleid
https://assets.ncj.nl/docs/15d3df3a-22c6-4251-bed6-57a1af266d31.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/15d3df3a-22c6-4251-bed6-57a1af266d31.pdf
https://www.ncj.nl/themadossiers/ouderschap/week-van-de-ouder/
https://www.ncj.nl/themadossiers/ouderschap/week-van-de-ouder/
https://www.ncj.nl/diensten/ncj-bijeenkomsten/innovatieatelier/
https://www.ncj.nl/diensten/ncj-bijeenkomsten/innovatieatelier/
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/pilot-beweeguitnodigend-inrichten-consultatiebureau
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/pilot-beweeguitnodigend-inrichten-consultatiebureau
https://samentoekomstmaken.nl
https://samentoekomstmaken.nl/dialoogsessies/dialoogsessie-24-juni-2021
https://samentoekomstmaken.nl/dialoogsessies/dialoogsessie-5-oktober-2021
https://samentoekomstmaken.nl/dialoogsessies/dialoogsessie-5-oktober-2021
https://www.ncj.nl/je-brein-de-baas/
https://www.ncj.nl/je-brein-de-baas/
https://jongerenhulponline.nl
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Het NCJ heeft een belangrijke rol in de borging van de aanpak 
bij centrale zorgverleners. Hiervoor zijn de onderstaande 
werkzaamheden uitgevoerd; 

• We hebben twee online netwerkbijeenkomsten inclusief 
begeleide intervisie voor de centrale zorgverleners (czv) 
georganiseerd.

• Er zijn twee workshops ‘Aansluiten bij ouders en ouder-
schap’ voor de leerlijn centrale zorgverlener gegeven.

• NCJ heeft i.s.m. GGD GHOR NL twee online bijeenkomsten 
georganiseerd voor de managers van de czv’ers. 

• In een one-pager is voor zorgverzekeraars de kwaliteitszorg 
van de rol czv beschreven. 

Ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht

 
•  Zeven keer de scholing ‘Dossiervorming’ en een keer de scholing ‘Privacy’.
•  Bij vier JGZ-organisaties is de LPK Pubquiz gespeeld.
•  Twee online workshops ‘Early Life Stress’ voor 550 medewerkers van  
   basisscholen.
•  Twee trainingssessies voor het opstarten van de Jong JGZ NL beweging.
•  Drie scholingen ‘Veerkracht en aansluiten bij ouders en ouderschap’.
•  Een inspiratiebijeenkomst rondom waardengedreven vakmanschap.
•  Een workshop ‘Brede blik Centrale Zorgverlener’.
•  Een workshop ‘Succesvol partnerschap en bouwen aan relatiebeheer’.

Het NCJ heeft diverse workshops en trainingen gegeven, onder andere:

 We hebben de campagne #eerlijkzwanger uitgewerkt en uit-
gevoerd via Instagram met een bijbehorende website. Er zijn 
diverse producten (o.a. een poster) en campagnematerialen 
ontwikkeld. 

 Er zijn zes digitale innovaties voor de JGZ uitgelicht bij de Vraag 
van Vandaag in het JGZ-Richtlijnenspel. Uit een evaluatie bleek 
dat de meerderheid innovaties heeft gezien die ze voorheen 
niet kenden, meer kennis hebben gekregen over en bewust zijn 
geworden van de meerwaarde van digitale innovaties voor de 
JGZ. 

1 2 3 4 5 6

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/eerlijkzwanger/
https://eerlijkzwanger.nl
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/eerlijkzwanger-deel-zorgen-en-vragen-al-tijdens-de-zwangerschap
https://assets.ncj.nl/docs/02c38ca9-15cd-4172-8d27-ceb425b2e693.pdf

