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Inleiding
Preventie heeft maatschappelijk engagement nodig

Er is veel aan de hand in Nederland en daarbuiten. De uitdagingen en problemen zijn groter,
complexer en hardnekkiger geworden. De oplossingen liggen niet voor het oprapen. De daarmee
gepaard gaande onvoorspelbaarheid en onzekerheid zorgen ervoor dat steeds meer burgers in
de knel komen; sociaal, financieel en/of mentaal. De huidige stelsels - van sociale zekerheid,
onderwijs, tot zorg en publieke gezondheid - zijn kwetsbaar en een deel van het probleem.
Terwijl ze mensen in de knel zouden moeten beschermen en weerbaarder maken; het hoofd
zouden moeten bieden aan de uitdagingen van deze tijd. De bureaucratische starheid en de
geïnstitutionaliseerde belangen maken dat zulke stelsels onvoldoende wendbaar zijn om
adequaat te reageren op de toekomstige behoeften en veranderingen.

De tijd zelf zal de problemen niet oplossen. Onze maatschappij piept en kraakt. De fossiele
brandstofmotor van de huidige welvaart is langzamerhand aan vervanging toe. De brede
welvaart heeft nieuwe energie nodig. De verandering komt niet vanzelf. Durven innoveren in de
tijd van schaarste is even belangrijk als duurzaam opschalen van de oplossingen die werken.
Individuele verantwoordelijkheid zal collectieve actie tot stand moeten brengen. Het komt nu
echter aan op ieders maatschappelijk engagement. Wat voor sociaal contract willen we met
elkaar sluiten en wat kan jij doen?

Preventie
Nederland moet dus haar bakens verzetten. Wat betreft de jeugd is preventie, lees: de
jeugdgezondheid, het domein dat de gewenste verandering in gang kan zetten. Het is zowel
individueel als collectief gericht. Langetermijnverandering gaat bij de preventie altijd boven de
kortetermijnsuccessen. Het resultaat mag er ook zijn: gezonde generaties en een vitaal
Nederland. Preventie is daarmee onlosmakelijk verbonden met de brede welvaart. Het voegt
waarde toe en is een bron van inspiratie voor eenieder die maatschappelijk geëngageerd is.
Het is daarnaast mensenwerk, de preventie. Nog meer dan vroeger heeft preventie van haar
experts maatschappelijk engagement nodig. Uit de schaduw van anderen durven stappen en
jezelf laten zien. Drempels nemen ongeacht hun hoogte. Agenderen van je toegevoegde waarde,
het overheidshandelen de maat nemen, de samenleving een spiegel voorhouden, met
oplossingen komen die werken en aan krachtige bondgenootschappen bouwen. Waarom zou je
moeten durven veranderen?

Voorkomen is vooruitkomen
Je maakt een deel uit van de oplossing. Je vakmanschap is ongelooflijk impactvol en
onvervangbaar. Je werkt op plekken waar het verschil gemaakt wordt. Deze veerkrachtcentrales
kunnen we aan elkaar verbinden zodat dubbeltjes weer kwartjes kunnen worden. En daarmee
krijgen we gezonde en kansrijke generaties in de maatschappij ongeacht de plaats waar je wieg
staat. Dit betekent dat we samen nieuwe energie kunnen voortbrengen voor de brede welvaart;
iedereen in de maatschappij de kans bieden om een geluksvogel te zijn.
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/08/ibo-vermogensverdeling-5-juli-2022
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/23/rapport-in-wat-voor-land-willen-wij-werken
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https://www.caop.nl/artikelen/2022/vertrouwen-tussen-burger-en-overheid-blijft-schommelen/
https://www.pbl.nl/brede-welvaart-in-de-regio
https://www.pbl.nl/brede-welvaart-in-de-regio


Changemakers brengen beweging en impact
Wij, NCJ-ers, zijn changemakers, waarmee maatschappelijk engagement onlosmakelijk
verbonden is. Preventie is ons vak. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Afgelopen jaren hebben
we met onze activiteiten de samenleving nog beter kennis laten maken met de jeugdgezondheid,
de waarde van haar vakmanschap en de impact op de ontwikkeling en gezondheid van
generaties.

De landelijke en lokale overheid weet het NCJ steeds makkelijker en vaker te vinden als ze wijze
raad nodig heeft. Voor de preventie-experts zijn we een belangrijke bron van kennis. Op ons
platform bouwen we krachtige bondgenootschappen. We verbinden daarbij altijd verschillende
werelden vanuit een gemeenschappelijk doel. En maken voor de ander inzichtelijk dat het met
preventie mogelijk is om meer maatschappelijke impact duurzaam tot stand te brengen. En ook
wij moeten een extra stap zetten.

Sociaal contract
Het is dus logisch en noodzakelijk dat we ons blijven ontwikkelen. Ons eigen referentiekader
verrijken. Ons maatschappelijk engagement tonen. Het kompas waar we op varen verbreden.
Het perspectief van burgers, ofwel gezinnen, kinderen en jongeren naast die van de
professionals en de onderzoekers, zijn daartoe de sleutel. Nog slimmer en impactvoller
verbinden aan ons werk. Dat vraagt ook een Evidence Based Practice van ons. En daarom gaan
wij de komende jaren o.a. onze eigen ‘Burgerraad’ vormgeven en een onderzoeksagenda
‘Burgerperspectief’ uitvoeren. Zo geven we burgerschap - naast wetenschap en vakmanschap -
een plek in het dagelijkse preventiewerk; binnen het NCJ, in de jeugdgezondheid en de wereld
van preventie.

Met onze activiteiten - voortkomend uit de strategische thema’s betrokken gemeenschap,
waardevol vakmanschap en kennisgedreven praktijk hopen we jou te inspireren om (weer)
samen met ons de nieuwe energie te maken voor de brede welvaart in Nederland. Alleen samen
lukt het ons de bakens te verzetten. Zorg redt levens, preventie generaties!

Leeswijzer

In dit werkplan bespreken we kort onze missie, visie en strategische thema’s. We beschrijven
onze communicatie en ons financieel kader. Daarna geven we aan welke projecten/activiteiten in
2023 worden (door)ontwikkeld a.d.h.v. onze samenwerking met onze bondgenoten. Hierbij zal
worden aangegeven op welke wijze deze projecten/activiteiten bijdragen aan de strategische
thema’s. Eind 2022 worden de projecten/activiteiten concreet gemaakt in projectplannen voor
2023.
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https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/evidence-based-practice-wat-is-dat
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Missie en visie NCJ

Missie

Het NCJ is een preventie-expert en dé bondgenoot voor diegene die bij wil dragen aan de
gezondheid van ieder kind en die schouderschap biedt aan ouderschap. Wij weten dat inzetten
op preventie - het actief bevorderen en beschermen van ieders gezondheid - loont. Hoe eerder
we (gezondheids)problemen in een kinderleven of gezin voorkomen,
hoe beter. De JGZ-professionals hebben van preventie hun vak gemaakt. Zij vervullen
de rol van preventieregisseurs en -adviseurs voor andere partijen in de geboortezorg, het
jeugddomein, onderwijs, het sociaal en medisch domein en gemeenten. Wij, het NCJ, helpen ze
daarbij met onze kennis, kunde en netwerken. We benutten (digitale) innovatie waar dat
versterkt. Adviseurs van het NCJ signaleren, confronteren, ondersteunen en inspireren.
Gevraagd en ongevraagd. Zo maken we met elkaar blijvend impact.

Onze missie:
Elk kind heeft recht op de beste jeugdgezondheid en op de onvoorwaardelijke steun van de
omgeving waarin het opgroeit!

Visie

● De inzet op preventie! Het beschermen en actief bevorderen van de gezondheid van alle
(ongeboren) baby’s, kinderen en jongeren in Nederland: individueel en collectief.

● Het bevorderen van kansengelijkheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen.
● De JGZ als preventieregisseur en -adviseur in het brede domein van jeugd(gezondheid).
● Duurzaam en generatiebewust preventiebeleid, landelijk en lokaal, voor het aanpakken

van maatschappelijke vraagstukken.
● Integrale samenwerking in het belang van het kind en het gezin.
● Gezonde en veerkrachtige generaties.
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Strategische thema’s NCJ 2023-2026
Wij staan voor het recht dat elk kind heeft op de beste jeugdgezondheid en het kind mag ook
rekenen op onvoorwaardelijke steun van de omgeving waarin het opgroeit. Wij kiezen voor
weerbare en veerkrachtige generaties, duurzame preventie en integrale samenwerking met en
rond het kind en het gezin. Wij zien dat kansenongelijkheid nog steeds bestaat, dat de
jeugdgezondheid onder druk staat en daarom blijven wij anticiperen op toekomstige
ontwikkelingen.

Dit alles doen wij aan de hand van drie strategische thema’s:

Betrokken gemeenschap

Opgroeien - Een scheutje steun doet wonderen

Goede gezondheid van en kansengelijkheid voor
de jeugd is een maatschappelijke en daardoor
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. In de
eerste plaats spelen het kind en het gezin zelf
hier een cruciale rol in. Iedere professional die
het kind en/of het gezin in de loop van het
opgroeien en opvoeden tegenkomt, speelt een
belangrijke steunende rol. JGZ-professionals - de
professionals die van preventie hun vak hebben
gemaakt - hebben een unieke positie doordat zij
van (pre-)conceptie tot volwassenheid met
gezinnen meelopen. De betrokken gemeenschap
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gaat over het gezamenlijk creëren van een zo gezond mogelijke leer- en leefomgeving voor
kinderen. Het NCJ zet in op:

● het ondersteunen van organisaties bij het inrichten van een effectieve dienstverlening
rond jeugdgezondheid waarbij ‘burgerperspectief’ en vakmanschap het uitgangspunt
zijn;

● het agenderen van maatschappelijke vraagstukken in relatie tot jeugdgezondheid;

● alle vakmensen in het brede domein van jeugdgezondheid. Zij jagen samenwerking aan
tussen o.a. jeugdgezondheidszorg, geboortezorg, kinderopvang, onderwijs, het sociale en
medische domein en gemeenten;

● het inspireren en helpen van (JGZ-) professionals om ook bij te dragen aan een gezonde
leer- en leefomgeving van kinderen;

● bondgenootschappen vormen die concreet bijdragen aan het versterken van de
betrokken gemeenschap in het belang van het kind en het gezin.

Waardevol vakmanschap

Wat mooi met jouw zorg voorkom je zorg

Als we weten dat inzetten op preventie -
van zwangerschap tot en met het opgroeien
tot volwassene - belangrijk is en loont, is de
deskundigheid en bevlogenheid van
professionals die van preventie hun vak
hebben gemaakt van onschatbare waarde.
JGZ-professionals kennen de omgeving van
een opgroeiend kind als geen ander. Ze
combineren hun eigen praktijkervaring met
wetenschappelijke kennis en
ervaringskennis van de kinderen en ouders.
Samenwerkingspartners vinden zij feilloos
en worden gezien als belangrijke

bondgenoten. Vanuit deze deskundigheid kan de JGZ dé linking-pin in het domein van
jeugdgezondheid vervullen vanuit de rol van preventieregisseur en -adviseur. Dit alles stelt ook
eisen aan het vakmanschap van de professional waarbij nieuwe kennis en vaardigheden nodig
zijn. Niet alleen voor de JGZ-professional, maar voor alle professionals die werken met en voor
het (ongeboren) kind en de (toekomstige) ouders. Zowel op het gebied van samenwerken, als
ook om nieuwe (digitale) werkwijzen eigen te maken en te werken volgens actuele
wetenschappelijke inzichten. Waardevol vakmanschap gaat over het delen van ervaringen,
reflecteren en blijvend leren. En over ‘in verbinding zijn’: met jezelf, je beroepsgroep, de burger
en de maatschappij. Kortom, waardevol vakmanschap ademt kwaliteit en passie en is een
voorwaarde om betekenisvol te zijn voor de gezondheid van alle kinderen in ons land. Het NCJ
zet in op:
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● het kennen en aangaan van de uitdagingen van het veranderende vakmanschap, zoals
nieuwe samenwerkingen in een complexe (digitale) maatschappij;

● het behartigen van het belang van continu leren en het waardevol houden en
doorontwikkelen van het vak en de professionals. Zo kunnen we waardevolle vakmensen
aantrekken en behouden;

● het faciliteren van JGZ-professionals als preventiespecialisten en pleitbezorgers van
preventie richting samenwerkingspartners;

● het aanmoedigen en faciliteren van vakmensen om met elkaar vaker te reflecteren op en
stil te staan bij dilemma's en vraagstukken die ze in het werk tegenkomen.

Kennisgedreven praktijk

Op kennis terugvallen om kundig vooruit te komen

De juiste kennis maakt verschil. Jeugdgezondheid
genereert unieke data. Big data en slimme
data-analyses in combinatie met praktijkkennis,
wetenschappelijke kennis en ervaringskennis bieden
inzichten waarmee we kunnen anticiperen op
veranderende vragen en uitdagingen rond
jeugdgezondheid in de toekomst. Zo kunnen we
kinderen en hun ouders nog beter ondersteunen en
werkelijk het verschil maken. Niet alleen voor het
individu maar ook voor generaties. Kennisgedreven
praktijk gaat over wendbaarheid en de moed om de
toekomst dichterbij te halen. Het NCJ zet in op:

● de brede en diepe worteling van Evidence
Based Practice (EBP) in het domein van jeugdgezondheid waarbij praktijkkennis,
wetenschappelijke kennis en ervaringskennis worden gecombineerd;

● het bouwen van een sterke en structurele verbinding tussen onderzoek en praktijk in het
domein van jeugdgezondheid;

● slim omgaan met data en data waardevoller maken. Dat betekent onder andere het
stimuleren van het uniform en transparant registreren van data. Door uniforme data
samen te brengen, maken we het waardevoller: we kunnen landelijk inzicht bieden op
individueel en collectief niveau;

● het realiseren van een veilig en slim dataplatform voor wetenschappelijk onderzoek,
structurele doorontwikkeling van effectieve interventies en beleidsinformatie voor goede
zorg voor en aan de jeugdigen.
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Communicatie en financieel kader

Communicatie

Verbinden, inspireren en delen!
Communicatie verbindt de betrokken gemeenschap, het waardevol vakmanschap en de
kennisgedreven praktijk. En maakt ontwikkelingen en vernieuwingen voor iedereen (openbaar)
op landelijk niveau zichtbaar, deelbaar en toepasbaar. Door steeds in gesprek te gaan en blijven
met kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders of opvoeders, professionals en experts halen we
op wat leeft, speelt en/of nodig is.  En dat niet alleen: we delen hun waardevolle persoonlijke
verhalen, agenderen maatschappelijke vraagstukken waar nodig en werken met relevante
netwerken samen voor de beste jeugdgezondheid voor ieder kind.
Ieder communicatievraagstuk vraagt om een onderscheidende en effectieve aanpak. De kwaliteit
van ervarings-, praktijk- en gebruikskennis is daarbij essentieel. Dat vraagt ook om het continu
monitoren van hoe stakeholders het NCJ en haar producten en diensten waarderen.
Communicatie levert tot slot een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de zichtbaarheid en
relevantie van NCJ-projecten en -activiteiten.

Financieel kader

Het NCJ voert binnen de kaders van de strategische thema’s ‘Betrokken gemeenschap’,
‘Waardevol vakmanschap’ en ‘Kennisgedreven praktijk’ verschillende impactvolle projecten met
maatschappelijke waarde uit. Dat kan dankzij subsidies en financiering van diverse
bondgenoten. Dankzij hun investering kan het NCJ kennis voor het domein Jeugdgezondheid
openbaar beschikbaar stellen, waardoor deze kennis beschikbaar is voor alle professionals en
ten goede kan komen aan alle kinderen, jongeren jeugdigen en (aanstaande) ouders in
Nederland. Daarnaast kan het NCJ de beschikbaarheid en kwaliteit van verschillende interventies
borgen, die bijdragen aan een evidence-based praktijk en daarmee ten goede komen aan het
welzijn en de gezondheid van onze jeugd.

Van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) krijgt het NCJ instellingssubsidie.
Deze projecten staan beschreven in het hoofdstuk: Samenwerking met ministerie VWS. De
projecten waaraan JGZ-organisaties een belangrijke bijdrage leveren.
Aan de projecten in het hoofdstuk ‘Samenwerken aan preventie’ leveren de JGZ-organisaties een
belangrijke bijdrage, zowel financieel als inhoudelijk. De subsidieprojecten in het hoofdstuk
‘Beleid, onderzoek en bestuur’ worden door verschillende subsidiegevers gefinancierd.
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VWS projecten

Deze projecten worden uitgevoerd dankzij instellingssubsidie van VWS.

Preventie in de praktijk

Het is in Nederland niet vanzelfsprekend dat ieder kind een gezonde, veilige en kansrijke start
krijgt. Nog steeds bepaalt de plaats waar je wieg staat de toekomst van een generatie. Investeren
in de eerste levensjaren van een (nog ongeboren) kind is een slimme investering en de ultieme
vorm van preventie. De JGZ biedt samen met de geboortezorg hulp waar nodig zodat ieder kind
een goede en gezonde start krijgt. Het versterkt de gezondheid van het (nog ongeboren) kind en
voorkomt zowel mentale als fysieke problemen, zelfs tot op latere leeftijd. Dat preventie
oplossingen biedt voor maatschappelijke vraagstukken weten we al een lange tijd. Het besef dat
preventie, en dus ook de sector Jeugdgezondheid1, bijdraagt aan een gezonde, veerkrachtige en
veilige maatschappij neemt steeds meer toe.

Ondanks dit alles is nog steeds sprake van kansenongelijkheid. Daarom is het van groot belang
om samen te werken vanuit de principes van duurzaam preventiebeleid aan een sociale basis
waar jeugdigen en ouders mee gezien, gehoord en geholpen worden. Lokaal en integraal
samenwerken staat hierin centraal. Ook binnen de landelijke netwerken van kennisinstituten en
kennispartners is het van belang van elkaar te weten waar we elkaar kunnen versterken. Door de
kennis van anderen weer mee te nemen naar onze eigen achterban versterken we de
kennisbasis van de dagelijkse praktijk en verdiepen we daarmee ook het vakmanschap.

Dit alles doen we steeds vanuit een op kennis gedreven praktijk: we brengen wetenschap en
praktijk met elkaar in verbinding en geven podium aan praktijken die zich bewezen hebben. Het
vakmanschap en de praktijkervaring van de professional en de ervaring van jongeren en ouders,
stimuleert een evidence based aanpak van professionals in het sociale domein. Het NCJ draagt
hieraan bij door kennis te delen op verschillende manieren en het gesprek op gang te brengen
om ervaringen te delen, te reflecteren en blijvend te leren.

Samenwerken aan preventie
Het belang van duurzame preventie binnen maatschappelijke vraagstukken staat centraal. We
hebben daarbij oog voor de brede context van jeugdigen en hun ouders en richten ons op
collectieve impact voor de maatschappij en volgende generaties.

1 Met sector Jeugdgezondheid verstaan wij als NCJ alle uitvoerende partijen die bij wil dragen aan preventie, het actief
bevorderen en beschermen van de gezondheid van ieder kind en die schouderschap biedt aan ouderschap. Dit betreft
dus o.a. de geboortezorg, het jeugddomein, onderwijs, sociaal en medisch domein en gemeenten. De JGZ-professionals
hebben van preventie hun vak gemaakt. Zij vervullen een belangrijke als preventieregisseurs en -adviseurs voor de
andere partijen.
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Doel 2023
Alle jeugdigen en hun (aanstaande) ouders worden gezien, gehoord en geholpen. We
overbruggen vanuit de centrale positie van de publieke jeugdgezondheid de kloof tussen
verschillende domeinen waaronder geboortezorg, huisartsenzorg, kinderopvang, sociaal
domein, jeugdhulp, onderwijs en (geestelijke) gezondheidszorg. Het NCJ maakt zich samen met
de sector Jeugdgezondheid vanuit de publieke taak hard voor een concrete invulling van
duurzame preventie.

Activiteiten
● We leveren inhoudelijke bijdragen over duurzaam preventiebeleid in relatie tot de

gezondheid van de jeugd (preventiematrix, preventiemodellen, inclusie,
normaliseren/demedicaliseren en integrale samenwerking) op (landelijke)
congressen/symposia door het verzorgen van lezingen en workshops. Ook schrijft het
NCJ artikelen voor vakbladen, tijdschriften en andere media. Het doel daarbij is steeds
het belang van het stimuleren, onderhouden en creëren van een sterke en duurzame
preventieve basis in de publieke sector vanuit het belang van jeugdigen (en hun ouders).

● We organiseren bijeenkomsten rond relevante maatschappelijke vraagstukken, en de
slimme samenwerking die daarvoor nodig is. Vraagstukken en thema’s dienen zich vanuit
onderzoek, de maatschappij en vragen uit het veld aan. In lijn met 2022 wordt blijvend
ingezet op de preventiepijlers ouderschap en hechting, weerbaarheid en gezondheid en
de vraagstukken kindermishandeling, armoede en schoolverzuim. Door samenbrengen
van verschillende perspectieven vanuit ervaring, wetenschap en praktijk (gerelateerd aan
EBP-gedachtegoed) bundelen en delen we innovaties en kennis. We geven podium aan
good practices uit het land. Al deze kennis, ervaringen van jeugdigen/ouders en
professionals en innovaties worden breed gedeeld. Tijdens deze bijeenkomsten is ruimte
voor onderlinge ontmoetingen tussen de diverse professionals die met jeugd en ouders
werken.

● We bouwen aan nieuwe (landelijke en lokale) netwerken waarin we de impact op
duurzame preventie kunnen vergroten. We zoeken daarvoor partners (publiek en
privaat) waarmee we ons op inhoud kunnen verbinden en die rond duurzaam
preventiebeleid een maatschappelijke bijdrage leveren. Door onze kennis en kunde daar
in te brengen wordt de reikwijdte van onze boodschap vergroot.

Lokaal preventiebeleid
De samenwerking met gemeenten helpt de gezondheid van de jeugd. Hiervoor is nodig dat
gemeenten een duidelijke visie op preventie hebben en uitdragen en de rol voor de JGZ hierin
zien. Gemeenten kunnen als geen ander de verschillende lokale belangen goed duiden, hanteren
en inzetten voor het belang van de kinderen, hun burgers. De JGZ kan daarbij ondersteunen
aansluitend op ontwikkelingen binnen de gemeenten, zoals de lokale preventieakkoorden.

Doel 2023
Vanuit het NCJ gaan we gemeenten helpen bij de manier waarop ze met de blik op generaties de
praktijk van vandaag kunnen inrichten, wat dit betekent voor beleid en uitvoering en hoe ze
daarin hun keuzes kunnen maken.
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Activiteiten
● In 2023 gaan we in twee gemeenten concreet aan de slag met dit traject en maken

daarvan een schaalbaar concept. Dat schaalbare concept komt openbaar beschikbaar en
is bruikbaar om de samenwerking rond preventie te kunnen oppakken.

● We werken met tenminste twee gemeenten samen aan de opzet van duurzaam
preventiebeleid met de relevante landelijke en lokale partners.

Landelijke kennisnetwerken rond preventie
Het NCJ zet een aantal activiteiten voort (KAMZO, Netwerk vroegsignalering en preventie,
bijdragen aan landelijke werkplaatsen sociaal domein), voor zover deze ook door de andere
partners gedragen worden. Met deze samenwerkingspartners streven we steeds naar concrete
producten.

Doel 2023
Het NCJ neemt deel aan relevante netwerken waarbij we bijdragen aan de kennissynthese op het
gebied van preventie. We brengen daarbij vooral het perspectief van generaties in.

Activiteiten
● In alle netwerken werken we aan concrete opbrengsten in de zin van artikelen,

netwerkbijeenkomsten, kennissyntheses. Hierbij zijn we afhankelijk van de activiteiten en
inzet van andere partners, maar is onze inbreng duidelijk.

Integraal werken in de wijk
We stimuleren integraal werken in de wijk (IWW) samen met IWW partners (Movisie, NJi, Vilans)
en bevorderen de samenwerking tussen professionals in het sociale domein. Een
werkprogramma wordt opgesteld (november 2022) waarbinnen ook de rol van de sector
Jeugdgezondheid onderdeel is en de sector Jeugdgezondheid kennis maakt met IWW. Dit
werkprogramma wordt gedeeld via www.integraalwerkenindewijk.nl.

Doel 2023
De focus ligt in 2023 op “Van weten naar samen doen”. We trekken hiermee de lijn van 2022
door, voegen ‘samen’ toe om de inzet op samenwerking in de wijk en domeinoverstijgende
samenwerking te benadrukken.

Activiteiten
● Deelname aan het kernteam IWW.
● Voorzitten klankbordgroep IWW.
● Delen van IWW kennis en tools via de NCJ communicatiekanalen.
● Deelname aan de volgende deelprojecten:

○ Deelproject 1: Body of knowledge.
○ Deelproject 2: Lerende praktijken.
○ Deelproject 4 A: Kennisbouwstenen.
○ Deelproject 4 D: Kompas, ondersteuningsinstrument bij signalering huiselijk

geweld en kindermishandeling.
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○ Deelproject 4 F: (leerkring) Collectieve en preventieve aanpakken.
○ Deelproject 4G : Netwerkkwadrant.

● In principe benutten we in de deelprojecten de drie kennisbronnen; ervarings-, praktijk-
en wetenschappelijke kennis. We willen inwoners/cliënten/ ervaringsdeskundigen,
professionals, beleidsmakers en onderzoekers samenbrengen om te bouwen aan kennis.
Zodat zij elkaar als partners gaan zien en samen gaan bouwen. We bepalen najaar 2022
voor welke deelprojecten we dat zo gaan doen in 2023 en verder.

Preventiepijlers ouderschap & hechting
Je prettig voelen in het ouderschap is belangrijk voor het gezond en veilig opgroeien van
kinderen. “Elk kind heeft recht op een ouder die zich gezien of gehoord voelt. Een ouder die zich
gezien en gehoord voelt, heeft meer ruimte om het kind te zien en horen.”

Doel 2023
Vanuit de pijlers ouderschap en hechting wordt ingezet op het versterken van ouderschap en de
ouder-kindrelatie op het niveau van de maatschappij, professionals (vakmanschap) en de
organisatie.

Activiteiten
● Verbinden van de pijlers ouderschap en hechting met JGZ Richtlijnmodules (naar

voorbeeld van verbinding ‘ouderschap en hechting’ bij richtlijn ouder-kindrelatie).
● Vervolg van de verdieping van het thema ouderschap vanuit de ouderschapstheorie met

de ouderlijke werkvloer (opvoederschap, mentaliseren, veiligheid) en de
omstandigheden van het ouderschap (ziekte kind of ouder, armoede, partnerschap).

● Rondom de eerste 1.000 dagen (Kansrijke Start) extra aandacht geven aan het versterken
van het ouderschap en de ouder-kindrelatie door (nog meer) aan te sluiten bij ouders en
hun ouderschap.

● Organiseren van (online) bijeenkomsten om het gedachtengoed van de pijlers hechting
en ouderschap te versterken en kenniswensen op te halen.

● Deskundigheidsbevordering op het gebied van hechting en ouderschap ter versterking
van het vakmanschap.

● Deelnemen en slim samenwerken in diverse coalities en samenwerkingsverbanden rond
hechting en ouderschap.

● Actieve verbinding leggen met ouderschap in relatie tot het brede sociale jeugddomein,
inclusief kinderopvang en onderwijs.

● Organiseren van activiteiten in het kader van de Week van de Ouder en de Week van de
Opvoeding.

● Verstevigen aandacht voor versterken van het ouderschap en de ouder-kindrelatie
binnen de interventies in beheer van NCJ.

Preventiepijlers weerbaarheid
Weerbaarheid (als resultaat van veerkracht, assertiviteit en zelfvertrouwen) is een voorwaarde
voor welbevinden, ontwikkeling en leren. Een weerbaar kind kan tegen de stootjes die in het
leven voorbij komen en weerbare ouders krijgen weerbare kinderen. Weerbaarheid staat in
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relatie met verbondenheid, competentie en autonomie en draagt zo bij aan de psychologische
basisbehoeften van de mens.

Doel 2023
Op verschillende manieren dragen we bij aan het versterken van de weerbaarheid van jongeren
en kinderen, zodat kinderen weerbaar kunnen opgroeien. Hier ligt daarbij een vanzelfsprekende
verbinding tussen welbevinden, goed burgerschap, minder schoolverzuim en weerbaarheid.

Activiteiten
● Je Brein de Baas?!, het lespakket voor scholen, helpt de mentale gezondheid van

leerlingen te versterken. We werken aan erkenning en doorontwikkeling van Je Brein de
Baas?!

● Samenwerken met stakeholders in onderwijs, sociaal domein en private partijen die
weerbaarheid ondersteunen.

● Inhoudelijke bijdrage aan bijeenkomsten van de JGZ op thema weerbaarheid en
aanpalende thema’s.

● Doorontwikkelen pijler weerbaarheid naar breed thema onderwijs (waarin plek is voor
welbevinden, burgerschap en schoolverzuim) als narratief voor de inzet van de JGZ in het
onderwijs.

● Samenwerken met onderwijspartners/lectoraten/coalitie welbevinden over welbevinden
en weerbaarheid in met name het primair onderwijs. Participatie in onderzoekstrajecten
m.b.t. weerbaarheid.

Preventiepijlers gezondheid
Wil preventie impact hebben dan moeten we rekening houden met de sociale - en fysieke
omgeving waarin gezinnen leven, wonen en werken. Bij het optimaliseren van het
gezondheidsvermogen spelen twee perspectieven een rol die nauw met elkaar samenhangen:
het voorkomen van gezondheidsverschillen en het vergroten van gezondheidsvaardigheden.

Om dit gezondheidsvermogen te realiseren is preventie voor het individu alleen niet voldoende.
Het vraagt om een integrale benadering in de context van de leer- en leefomgeving. Het
vermogen om gezond te blijven of worden is niet alleen een individuele aangelegenheid maar
een taakstelling voor de maatschappij; “It takes a healthy village to raise a healthy child”. De JGZ
speelt hierin als expert op de niveaus van preventie (selectief- geïndiceerd- universeel en
primair-secundair-tertiair) een belangrijke rol. Daartoe hebben artsen M&G zich verbonden aan
het NCJ om de beweging ‘It takes a healthy village to raise a healthy child’ uit te dragen. In 2022 is
hiervoor een animatie ontwikkeld. Vroeg begonnen is veel gewonnen.

Doel 2023
De ambitie is om kansengelijkheid te vergroten en gezondheidsverschillen te verkleinen.
Gezondheidsvaardigheden vergroten is hierbij van groot belang: kinderen de kans willen geven
om een gezonde basisleefstijl aan te leren. De focus voor 2023 ligt op: sociale participatie,
laaggeletterdheid en gezonde leefstijl.
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Activiteiten
● JGZ-professionals agenderen en presenteren de animatie en bespreken de beweging ‘It

takes a healthy village to raise a healthy child’ intern in hun eigen JGZ-organisatie en
extern in de lokale context.

● Verstevigen samenwerking JGZ met Gezonde school en Gezonde kinderopvang.
Ondersteuning bij implementatie en borging handleiding en e-learning ‘ Samenwerking
Jeugdgezondheidszorg en Gezonde school’ .

○ D.m.v. verdiepingsbijeenkomsten met het veld ondersteunen van implementatie
verschillende implementatietrajecten.

○ Stimuleren van integrale scholingen.
● Gezonde leefstijl: met partners (Gezonde School, Gezonde Kinderopvang, JOGG etc.) visie

en taal afstemmen waarin de gezonde basisleefstijl bestaat: een gezond
voedingspatroon, een gezond beweegpatroon, een gezond slaappatroon én een gezonde
stresshantering (zie Early Life Stress). Webinars geven met samenwerkingspartners, zoals
Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport en Bewegen en slaapexperts waarbij alle vier de
componenten van een gezonde basisleefstijl in verbinding zijn gebracht.

● Laaggeletterdheid: het Landelijk Netwerk Geletterdheid komt twee keer per jaar bij
elkaar. Partners rondom dit thema verbinden met een nadruk op preventie van
laaggeletterdheid. Samenwerken om professionals en ouders om te laten ervaren hoe
het is om in een taalarme/taalrijke omgeving te zitten.

● Sociale participatie: ondersteunen van JGZ in hun rol als preventie-expert. Hun kennis
vergroten door onderzoek aan te bieden en te vertalen naar hun praktijk. Voorbeeld:
Sociale cohesie als buffer voor de mentale gezondheid. Hierbij wordt verbinding gemaakt
met De Stippel-Brigade.

Aanpak kindermishandeling
De gevolgen van kindermishandeling zijn groot. Daarom is preventie essentieel. Professionals in
de jeugdgezondheid kunnen hier bij uitstek aan bijdragen. Het NCJ ondersteunt hen daarin.

Doel 2023
Vruchtbaar contact met wetenschap, beleid, politiek en praktijk om actuele ontwikkelingen en
inzichten omtrent kindermishandeling te kunnen volgen, duiden en delen met de JGZ en
specifiek met de aandachtsfunctionarissen kindermishandeling. JGZ-professionals voelen zich
ondersteund bij de signalering en aanpak van kindermishandeling en bij het delen van ervaring
en kennis.

Activiteiten
● Bestaande contacten borgen en het stimuleren van wederzijdse kennisoverdracht.
● Nieuwe relevante contacten leggen, ook met ervaringsdeskundigen.
● Het opzoeken en onderhouden van samenwerkingen met landelijke partijen zoals Veilig

Thuis en het LECK.
● Kennis o.b.v. informatie en actualiteiten verzamelen, duiden en delen met de

aandachtsfunctionarissen kindermishandeling binnen de JGZ.
● Het contact met aandachtsfunctionarissen intensiveren om beter aan te kunnen sluiten

14



op de behoefte van de praktijk.
● Het organiseren van landelijke bijeenkomsten voor aandachtsfunctionarissen waarbij

voldoende sprake is van onderlinge uitwisseling en relevante kennisoverdracht.
● Het beschikbaar stellen van kennis en tools om belangrijke thema’s onder de aandacht te

brengen binnen het werk van aandachtsfunctionarissen.
● Een bijdrage leveren aan de herziening van de richtlijn Kindermishandeling door actuele

ontwikkelingen aan te dragen en de stem van professionals hierin mee te nemen.
● Het monitoren van de voortgang op het landelijk Actieplan Aanpak Kindermishandeling
● Aansluiten op bestaande initiatieven zoals de Week tegen Kindermishandeling.

Aanpak armoede
Steeds meer gezinnen en huishoudens komen maandelijks moeilijk rond. De huidige inflatie en
stijgende energieprijzen zullen nog wel even doorgaan. Dit raakt ook de middeninkomens.
Armoede heeft impact op de gezondheid, het onderwijs en het meedoen aan de maatschappij.
Iedereen die met jeugdigen en hun gezinnen werkt, kan hierbij het verschil maken. Armoede is
een samenlevingsvraagstuk en werkt vaak intergenerationeel door. We kunnen dit alleen samen
aanpakken. Daarom ligt hier een brede gezamenlijke opgave, publiek, privaat, maatschappelijk
en kan je hier niet vroeg genoeg bij zijn. Vanuit deze perspectieven ligt hier ook een speciale
verantwoordelijkheid voor de JGZ. Ze zijn pleitbezorgers voor de jeugdigen en gezinnen die in
armoede leven en stimuleren andere stakeholders ook aan de slag te gaan en de (negatieve)
gevolgen in de ontwikkeling van het kind  van armoede te voorkomen.

Doel 2023
Professionals die werken met jeugdigen en ouders die in armoede leven kennen de impact van
armoede op de ontwikkeling van kinderen, herkennen de signalen en maken dit op een
sensitieve manier bespreekbaar en weten hoe zij moeten doorverwijzen en samenwerken met
partners uit andere domeinen. Dit doen zij altijd met de jeugdigen en de ouders samen.

Niet alleen op het niveau van de professional willen we dat de impact van armoede op de
ontwikkeling van het kind bekend is, maar ook op organisatie- en gemeenteniveau is dit bekend.
Organisaties en gemeenten voelen zich verantwoordelijk en gaan hiermee samen met de
jeugdigen en gezinnen, de betrokken professionals en de samenwerkingspartners uit de
benodigde domeinen aan de slag. De JGZ is hierbij een betrouwbare partner.

Activiteiten
● Landelijk delen van kennis via kenniskringen, congressen, bijeeenkomsten,

publieksacademies, Alliantie Kinderarmoede, nieuwsbrieven, website en social media.
● Organiseren van bijeenkomsten voor de aandachtsfunctionarissen armoede van de JGZ.
● Landelijke kennispartner zijn voor verschillende ministeries en landelijke organisaties in

het kader van armoede in gezinnen, kinderen en preventie. Daarmee de pleitbezorger
voor het perspectief van het gezin. Hierbij stimuleren wij ook de inzet van
ervaringsdeskundigheid.

● Inspireren, stimuleren, verleiden en helpen van relevante stakeholders in de JGZ en
lokaal om concreet aan de slag te gaan en te verbinden op dit thema.
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● Deelname aan het projectteam van de Alliantie Kinderarmoede voor landelijk delen van
kennis en het stimuleren van private-publieke samenwerking op landelijk niveau.

Aanpak schoolverzuim
Preventie en aanpak van schoolverzuim is meer en meer een vanzelfsprekend thema in de
samenwerking rond jongeren. Voor alle partijen is het belang van aandacht voor de
aanwezigheid van leerlingen op school een manier om hier inhoud aan te geven. Schoolverzuim
van het zorgelijke soort leidt tot onderbroken schoolloopbanen en heeft veel consequenties voor
de gezondheidssituatie verderop in het leven. Een diploma, een ononderbroken loopbaan en
een goede aansluiting op arbeid zijn belangrijke factoren in het welbevinden van mensen.
Schoolverzuim als thema is onderdeel van een bredere samenwerking rond de context van
onderwijs en is verbonden aan inzet op het thema welbevinden en burgerschap. De JGZ heeft in
het kader van schoolverzuim een belangrijke regievoerende rol in de samenwerking. In de
aanpak schoolverzuim verbinden we deze regievoerdersrol aan andere activiteiten in de brede
samenwerking in de context van onderwijs.

Doel 2023
JGZ-organisaties en JGZ-professionals werkzaam in de context van onderwijs zijn zich bewust dat
schoolverzuim een kernthema is voor JGZ-organisaties en profileren zich in samenwerkingen
rond onderwijs als een vanzelfsprekende partner met een regierol bij schoolverzuim.
Professionals werken aan de inzet van een bewezen effectieve manier van het aanpakken van
schoolverzuim op het po, vo en mbo.

De omgeving van de JGZ (stakeholders/samenwerkingspartners) zijn zich bewust van de waarde
van de JGZ in de aanpak van schoolverzuim, welbevinden en burgerschap en werken mee aan de
inzet van bewezen effectieve interventies rond schoolverzuim.

Activiteiten:
● In brede (expert)bijeenkomsten voor de JGZ en stakeholders agenderen we

schoolverzuim-gerelateerde onderwerpen.
● Participeren in samenwerkingen die de brede aanpak rond onderwijs onderschrijven

(coalitie welbevinden, website Aanwezig Op School, ondersteuning INSA (international
Network for School Attendance) -congres, thuiszittersoverleg, etc.)

● Inzet procesbegeleiding moreel beraad in ingewikkelde onderwijssituaties om
vakmanschap van samenwerkende partijen te versterken.

● Voorbereiding voor inzet effectieve interventies rond schoolverzuim in het brede
onderwijsdomein (po,vo, mbo), passend bij de verzuimaanpak van het ministerie van
OCW.

● Verbinden van kennis en wetenschap uit verschillende domeinen (civil society: onderwijs,
jeugdzorg, gemeente/sociaal domein, openbaar bestuur) ten behoeve van het
welbevinden van jeugdigen door activiteiten in het kader van het Harry Volker
Genootschap van de werkplaats gezond verstand.
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Inzetten op de eerste duizend dagen
De eerste duizend dagen in het leven van een (ongeboren) kind zijn van groot belang voor de
verdere ontwikkeling van dat kind en voor het ouderschap van de (aanstaande) ouders. De
sector Jeugdgezondheid speelt, samen met andere partijen, een cruciale rol in de eerste duizend
dagen.

Doel 2023
Het NCJ wil in 2023 de positie van de sector Jeugdgezondheid binnen Kansrijke Start en de
samenwerking van de sector met de geboortezorg, de huisartsen, kinderopvang en met het
sociaal domein verstevigen. Wij zijn overtuigd dat door te investeren in deze samenwerking we
alle opgedane kennis, ervaringen en relevante samenwerkingen structureel borgen.

Activiteiten
● We (mede-)organiseren landelijke/regionale/lokale bijeenkomsten rondom Kansrijke

Start samen met onze partners binnen de geboortezorg en het sociaal domein voor de
professionals uit de verschillende domeinen.

● We leveren een inhoudelijke bijdrage, onder andere over de relatie tussen preventie en
maatschappelijke vraagstukken, Early Life Stress, Prenataal Huisbezoek JGZ en
jeugdgezondheid in het algemeen, aan landelijke/regionale/lokale bijeenkomsten.

● We delen kennis over alle resultaten en conclusies vanuit het actieprogramma Kansrijke
Start via het themadossier op onze website, nieuwsbrieven en online bijeenkomsten.

● We werken samen met de sector Jeugdgezondheid, de geboortezorg en het sociaal
domein aan borging van de geleerde lessen uit Kansrijke Start door kennis en ervaringen
die zijn opgedaan met de JGZ-professionals en hun samenwerkingspartners te delen via
onze communicatiekanalen zoals hierboven genoemd.

● We organiseren werkbezoeken binnen de sector Jeugdgezondheid voor formele en
informele partners/betrokkenen.

● We agenderen het belang van uniforme registratie en een koppeling tussen het (te
ontwikkelen) volwassenendossier JGZ en het DD JGZ om daarmee te voldoen aan de wet
en de mogelijkheid te creëren goed onderzoek en monitoring te kunnen doen (zie
Informatie dataplatform).

Borgen kennis Prenataal huisbezoek JGZ
Vanaf 1 juli 2022 hebben alle gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek door de
jeugdgezondheidszorg aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie aan te
bieden, na signalering van met name de geboortezorg medewerkers.  Om het PHB JGZ effectief
te laten zijn, is samenwerking en borging van het PHB van groot belang.

Doel 2023
JGZ-organisaties zijn ondersteund bij de uitvoering van het PHB JGZ waarbij het belang van
integrale samenwerking blijvend onder de aandacht is gebracht. JGZ-organisaties hebben het
PHB JGZ geborgd in hun aanbod zodat elke zwangere in een kwetsbare situatie optimale zorg
krijgt.
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Activiteiten
● Kennisdelen met organisaties en gemeenten betreffende het implementatie- en

opleidingsplan, inclusief de hybride workshops
● Positie van de cliënt, gedeelde besluitvorming, verbetering van gedeelde

verantwoordelijkheid tussen cliënten en professionals versterken
● Kennis over PHB delen: Vragen uit het veld beantwoorden, interviewvragen

honoreren, stukken voor publicatie redigeren, artikelen schrijven of redigeren over
voortgang en ontwikkeling PHB JGZ en samenwerking. Presentaties over het PHB-JGZ
en het belang van samenwerking op verzoek van b.v. VSV's, IGO's, consortia
geboortezorg, etc.

● Het PHB JGZ en de integrale samenwerking (geboortezorg, JGZ, sociaal domein en
gemeenten) onder de aandacht blijven brengen bij alle partijen, o.a. aan de Goede
Start tafel, ZonMW projecten ten aanzien van diverse aspecten in de eerste 1000
dagen. Betrokken partijen met elkaar in verbinding brengen.

● Samen met CPZ versterken van gegevens uitwisseling tussen alle betrokken partijen
● Meedenken over genereren van monitorgegevens en monitor items.
● Indien mogelijk adviseren ten aanzien van registratie in landelijke afstemming.

Klaar voor de Toekomst
Met Klaar voor de Toekomst wordt verkend wat jongeren nodig hebben om de overgang te
maken van adolescent naar een volwassen persoon. De sector Jeugdgezondheid wil, samen met
hun samenwerkingspartners, betere aansluiting hebben met deze jongeren om hen te
ondersteunen bij die overgang naar volwassenheid.

Doel 2023
Door Klaar voor de Toekomst verbetert de aansluiting tussen jeugdgezondheid en jongeren.

Activiteiten
● We delen kennis over het belang van de transitie en transformatie van de zorg voor

jongeren in de publieke gezondheidszorg door het opstarten van verschillende dialogen
met de sector Jeugdgezondheid, samenwerkingspartners die zorgdragen voor jongeren,
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het ministerie van VWS en anderen. Indien nodig
vormen we allianties om dit onderwerp gezamenlijk met onze samenwerkingspartners
op te pakken.

● In samenwerking met jongeren verzamelen, ontwikkelen en delen we kennis over de
specifieke ontwikkeling en behoeften van jongeren en duiden wat dit betekent ten
aanzien van de uitvoeringspraktijk van de sector Jeugdgezondheid waarbij jongeren
gelijkwaardige stakeholder zijn van het proces. De samenwerking van de sector
Jeugdgezondheid met het mbo, hbo of wo is hiervan een onderdeel.

Burgerperspectief en samen beslissen
Burgerperspectief heeft als doel dat we kinderen en hun gezinnen als gelijkwaardig stakeholder
zien en op waarachtige wijze een plek geven in ons werk. Dit betekent dat we dit perspectief
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altijd meenemen van ideevorming, uitvoering tot afronding.

Doel 2023
Een gezamenlijke visie en gedeelde basis op burgerperspectief die we extern kunnen
communiceren en intern kunnen integreren in andere projecten.

Activiteiten
● De visie op burgerperspectief wordt ontwikkeld, getoetst en verder uitgewerkt. We geven

de inzichten van kinderen, gezinnen en professionals een plek in nieuwe en in bestaande
projecten.

● We werken samen met raden van jongeren, kinderen, cliëntenraden en netwerken van
professionals en ervaringsdeskundigheid.

● We richten mogelijk ook zelf raden van jongeren, gezinnen en professionals in om met
hen in co-creatie programma’s en projecten vorm te geven, uit te voeren en uit te rollen.

● We delen kennis over samen beslissen en het belang van burgerperspectief.

Delen en borgen kennis Integrale Vroeghulp
Integrale Vroeghulp (IVH) is een effectieve werkwijze voor het vroeg en preventief helpen van
kinderen van 0 tot 7 jaar met (meervoudige) ontwikkelings- en/of gedragsvragen en hun ouders.
De vragen en ondersteuningsbehoefte van ouders zijn leidend. Het NCJ deelt en borgt op
landelijk niveau kennis over IVH sinds 2017.

Doel 2023
Regionaal blijvend inspireren, zodat IVH een plek krijgt via regionale expertiseteams, lokale
coalities of anderszins. IVH-netwerken zijn binnen zoveel mogelijk gemeenten intensief
samenwerken met het sociale-, medische- en het onderwijsdomein op het gebied van IVH.

Activiteiten
● We dragen de kwaliteit en noodzaak van een integrale aanpak rond het jonge kind

samen met de partners uit en bieden hierbij inzicht in en stimuleren het gebruik van de
effectieve werkwijze van IVH.

● We delen landelijk kennis en stimuleren netwerkvorming in de regio ten behoeve van de
regionale IVH-praktijken. Op deze wijze kunnen we netwerken blijven voeden qua
kennisuitwisseling en het onderling leren van elkaar. Hierbij wordt aangesloten bij de
werkwijze binnen de betreffende gemeenten.

Vakmanschap

De belangrijkste dragers van kennis en kunde in de sector Jeugdgezondheid zijn de mensen die
binnen de sector werken. Elk kind heeft recht op integrale vakkundige ondersteuning. Aansluiten
bij jeugdigen en ouders vraagt van de organisaties om hun vakmensen en vakmanschap centraal
te stellen. Het is dus essentieel JGZ-professionals maximaal te faciliteren zodat zij, samen met

19



jeugdigen en ouders, de beste zorg kunnen organiseren. Zorg die aansluit op de (latente)
behoeften en wensen van die jeugdigen en ouders en preventie die generaties redt.

De overall ambitie van ‘Vakmanschap’ is het optimaal aansluiten van de sector Jeugdgezondheid
op de jeugdigen, ouders en de maatschappij bij alle onderdelen die we binnen het thema
‘Waardevol vakmanschap’ aandacht geven. Hiervoor is gelijkwaardigheid tussen de jeugdigen,
ouders en JGZ-professionals de basis. We willen weten wat voor jeugdigen en ouders belangrijk
is. Daarnaast versterken we onze relevantie in het preventieve domein. Dit kunnen we alleen
samen voor elkaar krijgen, vanuit Waardengedreven vakmanschap en het werken vanuit EBP, in
aansluiting op de maatschappelijke vraagstukken die spelen.

De informatiestandaarden JGZ (IS JGZ) zorgt voor uniforme registratie wat ten goede komt aan
de kwaliteit en continuïteit van zorg aan de jeugdige. Door uniforme registratie wordt het
makkelijk om gegevens tussen de verschillende dossiers uit te wisselen. Dit is in het belang van
iedereen aan wie de JGZ zorg biedt. Door uniforme registratie kan op een eenduidige wijze
JGZ-data verzameld worden. Deze data zijn dan de basis voor benchmarking en onderzoek. Dit
leidt tot het onderbouwen van beleidskeuzes zowel regionaal als landelijk. Dit is niet alleen in het
belang van JGZ-organisaties en overheidsinstellingen, maar zeker in het belang van iedereen aan
wie de JGZ zorg biedt.

Waardengedreven vakmanschap
Als de context waarin je werkt sterk in beweging is en de schaarste groot, is de noodzaak groot
om te weten waar je houvast aan hebt. Het gesprek over waardengedreven werken helpt daarbij.
Waardengedreven vakmanschap versterkt met name de motivatie en het handelen van
uitvoerende professionals in de sector Jeugdgezondheid waardoor de kwaliteit van handelen
behouden blijft en/of verbetert.

Doel 2023
Professionals en hun organisaties die met jeugdigen en hun gezinnen werken, kennen en
omarmen het gedachtegoed van Waardengedreven vakmanschap. Ze ervaren dat
waardengedreven werken (hernieuwde) energie oplevert waardoor kwaliteit van handelen, ook
in een veranderende omgeving en in tijden van schaarste, behouden blijft.

Activiteiten
● We blijven de visie op Waardengedreven vakmanschap binnen de sector

Jeugdgezondheid en hun samenwerkingspartners delen via (online)
inspiratiebijeenkomsten, onze website, nieuwsbrief, social media en via onze contacten
met de opleidingsinstituten.

● We laten professionals die met jeugdigen en hun ouders werken met elkaar aan de slag
gaan met Waardengedreven vakmanschap tijdens de (online) inspiratiebijeenkomsten
rondom de theatermonoloog Waardengedreven vakmanschap.

● We organiseren (online) bijeenkomsten waarin we de vier aspecten van
Waardengedreven vakmanschap concretiseren en verder vertalen naar de praktijk.
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● We ondersteunen de ‘ambassadeurs vakmanschap’ in het zelf uitdragen van
Waardengedreven vakmanschap in de eigen organisatie. Dat doen we door tijdens
(online) bijeenkomsten samen met hen in beeld te brengen wat zij ervaren hebben en
hoe zij (kunnen) handelen vanuit die visie.

Morele oordeelsvorming
Door het werken met jeugdigen en hun ouders hebben professionals bijna dagelijks met morele
keuzes te maken. Hoe kom je tot de beste keuze voor de jeugdige, het gezin en/of de andere
betrokkenen? Aandacht voor morele oordeelsvorming sterkt professionals die met jeugdigen en
hun ouders werken in hun dagelijks handelen.

Doel 2023
We zijn een vanzelfsprekende kennispartner rond morele oordeelsvorming. We verbinden de
praktijk van procesbegeleiders uit de sector en faciliteren bijeenkomsten.

Activiteiten
● We delen kennis en ervaringen met en organiseren (online) bijeenkomsten over

verschillende thema’s (bijvoorbeeld schaarste, risico-inschatting, crisishantering) voor de
(JGZ-)professionals/medewerkers waarin die morele keuzes centraal staan.

● We organiseren ontmoetingen tussen professionals op verschillende niveaus waar
uitwisseling van kwesties centraal staan, indien gewenst ook volledige morele
beraadslagingen.

● We organiseren bijeenkomsten voor professionals in het jeugddomein die opgeleid zijn
als procesbegeleiders moreel beraad en leren van de moresprudentie die de morele
beraden oplevert. Deze moresprudentie gaan wij landelijk beschikbaar maken om het
vakmanschap van iedereen die met jeugdigen en hun gezinnen werken, te versterken.

Ontwikkelingsonderzoek (VWO en BFMT)
Het borgen van de kwaliteit van de uitvoer van het Van Wiechenonderzoek (VWO) en de
Baecke-Fassaert Motoriektest (BFMT) in de JGZ vraagt niet alleen continue aandacht voor
optimalisatie van scholing in het VWO en de BFMT, maar ook voor ondersteuning van de
professionals in de uitvoer van het VWO en de BFMT en vergroting van de ouderbetrokkenheid
bij het ontwikkelingsonderzoek.

Doel 2023
Een verbreding van de kennis en vaardigheden met betrekking tot het VWO door de invoering
van de SINDA (standardized infant neurodevelopmental assessment) in de JGZ, een advies over
alternatieven voor de uitvoer van de BFMT en ondersteuning van de professional in de
signalering van ontwikkelingsachterstanden bij het kind door de toepassing van de D-score en de
SRM (slimme richtlijn module), en nog meer ouderbetrokkenheid bij de uitvoer van het VWO.

Activiteiten
● Onderzoeken wat de SINDA kan betekenen voor het ontwikkelingsonderzoek in de

JGZ-praktijk.
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● Verkennen van de mogelijkheden om de referentiewaarden/normering/validiteit van de
BFMT opnieuw te kunnen onderzoeken.

● De haalbaarheid onderzoeken en randvoorwaarden benoemen om de instrumenten
m.b.t. vroegsignalering en verwijzing Duchenne en TOS (taalontwikkelingsstoornis) op
basis van VWO-kenmerken te integreren in de SRM.

● De randvoorwaarden voor toepassing van de D-score in de JGZ-praktijk onderzoeken.
● Verkennen of alternatieven beschikbaar zijn voor de BFMT, die minder tijd kosten.
● Stimuleren van de implementatie van de Van Wiechenfilmpjes in de JGZ.
● Meewerken aan het onderzoeksproject voor de ontwikkeling van Van Wiechen Continu.

Regie JGZ Richtlijnen
Het NCJ is regievoerder en beheerder van de JGZ Richtlijnen en draagt bij aan de kwaliteit van
zorg en het evidence-based practice werken binnen de sector Jeugdgezondheid.

Doel 2023
We blijven JGZ-professionals, jeugdigen en ouders voorzien van kennis uit de JGZ Richtlijnen.
Daarnaast zal de focus voornamelijk liggen op de overgang naar een modulaire opzet van de
richtlijnen. We sluiten daarbij goed aan op de wensen en behoeften van betrokken partijen en op
actualiteiten rondom richtlijnontwikkeling, zoals participatie van jeugdigen en ouders aan de
richtlijnen.

Activiteiten
● We verbinden alle partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, implementatie, borging

en onderhoud van en toezicht op de uitvoering van de JGZ Richtlijnen.
● We organiseren en faciliteren de Richtlijn Advies en Autorisatiecommissie (RAC), die als

voornaamste taak heeft te  adviseren over de (toepasbaarheid en uitvoerbaarheid van)
richtlijnen voor de JGZ en deze te autoriseren.

● De modulaire richtlijnen zijn onderverdeeld in 5 clusters. Een clusterstuur- en werkgroep
zijn verantwoordelijk voor onderhoud van de richtlijnmodules uit een cluster. We gaan
met de betrokken beroepsverenigingen invulling geven aan de clusterstuur- en
werkgroepen.

● We betrekken relevante stakeholders bij de transitie naar het werken met modulaire
richtlijnen.

● We stimuleren participatie van jeugdigen en ouders en shared decision making bij alle
fasen van de richtlijn. Dus bij de ontwikkeling van richtlijnen (updates), in het
implementatieproject (ZonMw-project) bij de invoering, het gebruik en de borging van
richtlijnen.

● We publiceren richtlijnen(modules) op een toegankelijke openbaar beschikbare manier
(webbased).

● We vervullen een vraagbaakfunctie voor vragen en knelpunten rondom richtlijnen en
vragen proactief om feedback.

● We verbinden en werken m.b.t. de richtlijnen actief samen met andere sectoren in het
jeugddomein.

22



● We valideren informatie, aansluitend bij de richtlijnthema’s, indien van toepassing
volgend jaar, voor Opvoeden.nl van Opvoedinformatie NL en nemen deel aan de
landelijke redactieraad.

Toepassing Landelijk Professioneel Kader (LPK)
Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) heeft een update gekregen i.s.m. beroepsorganisaties,
brancheorganisaties en managers JGZ. Op 29 juli 2022 is de implementatiestrategie en het
implementatieplan met de JGZ-organisaties besproken om zo tot een landelijke samenwerking
en borging te komen.  De onderdelen uit het implementatieplan update LPK (met hernieuwde
visie en uitgangspunten) staan in 2023 centraal.

Doel 2023
Elke organisatie werkt eind 2023 volgens het geactualiseerde LPK waarbij zij de ontwikkelde
checklist ‘Hoe LPK-proof ben ik?’ eind 2023 naar tevredenheid in kunnen vullen.

Activiteiten
● Ondersteuning bieden aan de organisaties bij het implementeren van het

geactualiseerde LPK. Dit in samenwerking met de aangestelde LPK-ambassadeurs in de
JGZ-organisaties.

● Organiseren bijeenkomsten landelijk netwerk LPK voor intern betrokkenen en de
aangestelde LPK-ambassadeurs in de JGZ-organisatie.

● Nauwe en directe verbinding met de afdeling communicatie van de organisaties om het
implementatieproces te vergemakkelijken.

Early Life Stress
Early Life Stress, chronische stress tijdens het opgroeien, heeft grote impact op de ontwikkeling
van jeugdigen en op de gezondheid en het welbevinden van deze jeugdigen tot aan de
volwassen leeftijd en zelfs de volgende generatie toe. Daarmee is het niet alleen een individueel
probleem, maar ook een maatschappelijk vraagstuk. Integrale samenwerking met de leer- en
leefomgeving van jeugdigen is essentieel in de preventie van Early Life Stress. Elk kind heeft recht
om op een gezonde manier met stress te leren omgaan in het belang van de publieke
gezondheid. Hiervoor heeft het kind een veilige, steunende en stress-sensitieve omgeving nodig;
van ouders, de school, wijk , sport- en culturele omgeving waar ze in opgroeien. Immers hoe
gezonder de omgeving, hoe gezonder de voedingsbodem. Het is daarom van belang dat de hele
sector Jeugdgezondheid beschikt over de kennis en kunde om chronische stress tijdens het
opgroeien te voorkomen, verminderen en ouders en opvoeders hierin te steunen en te
versterken.

Doel 2023
Kennis over Early Life Stress is algemeen bekend in de sector Jeugdgezondheid. Dit betreft niet
alleen de JGZ, maar ook in de kinderopvang, geboortezorg, Gezonde School etc. Deze
basiskennis is van groot belang voor iedereen die zich bezighoudt met preventie en jeugd.

Activiteiten
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● Inhoudelijk kennisdossier met als focus een brede ondersteuning (relatie ook tot
weerbaarheid en veerkracht) in de hele onderwijslijn.

○ Lokaal preventiebeleid
● Lokale lijn veerkracht in de kinderopvang
● De focus ligt op de sensitieve omgeving. Hierbij is een nauwe relatie met ouderbuffering

vanuit het dossier ouderschap.
● Kennisdeling van zelfregulering/emotieregulatie en hoe professionals jeugdigen en

ouders hierbij kunnen ondersteunen.
○ Organiseren workshop Early Life Stress voor een bredere doelgroep dan tot

dusver is gedaan (buiten de JGZ).

Toepassen Innovaties
In onze samenleving waar sociale en technologische ontwikkelingen elkaar continu opvolgen, is
het NCJ de ‘go to’ voor iedereen die werkt aan innovatie voor een vitale, weerbare en
veerkrachtige jeugd. Het NCJ is verbinder en aanjager van innovatie van preventie binnen het
jeugddomein. Voor alle jeugdigen van nu, de ouders van later. Het NCJ signaleert de
verandervraagstukken, brengt mensen samen, inspireert, faciliteert en ondersteunt  hierin het
gezamenlijk optrekken tot co-creëren. Om ook domeinoverstijgend te innoveren werken we mee
aan ‘Samen Toekomst maken’. Samen met én van elkaar te leren hoe je fundamenteel anders
kunt innoveren is van groot belang om klaar te staan voor de toekomst.

Doel 2023
Vernieuwen is normaal: je moet als mens meebewegen. Dit hebben we altijd al gedaan, maar we
streven naar integratie in de praktijk van alledag en in de visie van organisaties. We leren meer
‘on the job’, samen met collega’s en partners en zijn ons bewust dat kennis alleen niet leidt tot
gedragsverandering. Organisaties zijn geïnspireerd tot goede domeinoverstijgende
samenwerking en gezamenlijk innoveren waarbij kennis, tools, ervaringen en vraagstukken over
(digitale) innovatie in het jeugddomein bij elkaar worden gebracht.

Activiteiten
● Organisaties ondersteunen in het verkrijgen van een innovatieve mindset.
● Innovatieatelier innoveert in 2023 naar een leertraject voor JGZ-organisaties met meer

focus op kennis en kunde van gedragsverandering met betrekking op gewenste
vernieuwingen.

● JGZ Live! heeft in 2022 een aanpassing ondergaan in frequentie en inhoud. Zo stond in
2022 de JGZ toekomstagenda centraal. In 2023 wordt verkend en afgestemd met het veld
hoe dit op maat voortgang krijgt.

● ‘Frisse blikken’ is een concept waarbij de JGZ interne vernieuwende ideeën in hun beleid
en plannen meeneemt. Onderdeel hiervan is de ambitie om nieuwe JGZ-professionals en
hun frisse blikken gedurende twee jaar een samenkomen te bieden als ‘Jong JGZ’ zodat zij
hun frisse blikken op de organisatie kunnen delen en verbetersuggesties kunnen
aanreiken. Het NCJ ondersteunt organisaties in het opzetten hiervan.

● Innovatiecafés bieden op thema’s zoals toewerken naar pilots met JGZ-organisaties op
het thema robotisering.
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● Mede organiseren van het  innovatie-event Samen Toekomst Maken om te inspireren tot
goede domeinoverstijgende samenwerking en gezamenlijk innoveren. Tevens mede
organiseren van dialoogsessies (online inspiratiesessies).

Informatiestandaarden JGZ
Een informatiestandaard is een verzameling afspraken die gemaakt zijn over uniforme registratie
(Basisdataset JGZ) en uitwisseling van gegevens (berichtenverkeer). De informatiestandaard JGZ
(IS JGZ) bestaat op dit moment uit de de Basisdataset JGZ voor het digitaal dossier JGZ (DD JGZ)
en het berichtenverkeer tussen JGZ-organisaties onderling en ketenpartners. Een solide en
slimme informatie-infrastructuur is cruciaal voor de effectiviteit van de sector Jeugdgezondheid.

Doel 2023
JGZ-professionals registreren conform de informatiestandaarden JGZ wat waardevolle data
oplevert die belangrijk is voor de individuele zorg en voor het onderbouwen van beleidskeuzes,
zowel op organisatie- als op landelijk niveau. JGZ-professionals kunnen registreren conform wet-
en regelgeving en richtlijnen.

Activiteiten
● Inhoudelijk beheer informatiestandaard(en) JGZ (IS JGZ)

○ Inhoud BDS JGZ aanpassen op basis van nieuwe (JGZ) Richtlijnen, protocollen en
wet- en regelgeving.

○ Implementeren nieuwe BDS JGZ release.
○ Faciliteren van de BDS Redactieraad JGZ en accorderingscommissie BDS JGZ.
○ Ontwikkelen nieuwe  (BDS)protocollen en updaten huidige (BDS)protocollen.

● Digitaliseren en implementeren van de BDS JGZ in het informatieplatform van het NCJ.
● Participeren in en inhoudelijke bijdrage leveren aan diverse relevante overleggen met

betrekking tot het onderhouden en ontwikkelen van de informatiestandaard(en) JGZ.
● Gegevensuitwisseling tussen de JGZ en de geboortezorg

○ Aansluiten bij overleggen tussen JGZ en geboortezorg waar gesproken wordt over
digitale gegevensuitwisseling, inclusief berichtenverkeer.

○ We zijn procesmatig betrokken bij de zorginformatiebouwstenen (ZIB’s), zodat
digitale gegevensuitwisseling kan plaatsvinden tussen geboortezorg en JGZ.  In
samenwerking met NictiZ, VZVZ en softwareleveranciers.

● Inbrengen van kennis bij het opzetten van een landelijke monitor JGZ. Het NCJ houdt in
de gaten dat bij wijzigingen van de BDS JGZ elementen de JGZ-indicatoren nog steeds uit
het DD JGZ te halen zijn.

● Beheer juridische toolkit en website www.ddjgz.nl. Zo nodig actualiseren naar aanleiding
van wet- en regelgeving, jurisprudentie en vragen en feedback van JGZ-organisaties.

Academisering

Naast ‘Preventie in de praktijk’ en ‘Vakmanschap’ werkt het NCJ ook aan academisering van de
sector JeugdgezondAheid. Een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige JGZ vereist een
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sterke verbinding van onderzoek met beleid en praktijk. Daarom vraagt het NCJ aandacht voor
het belang van onderzoek binnen de JGZ en het toepassen, onderhouden en blijvend samen
creëren van wetenschappelijke kennis over de jeugdgezondheid.

Het NCJ neemt waar mogelijk deel aan ‘lerende’ netwerken met als doel gezamenlijk kennis te
creëren. Daarbij vragen we expliciet aandacht voor het breed landelijk delen en toepassen van
regionaal geleerde lessen. We vertalen, verbinden en verrijken kennis binnen het (preventieve)
jeugddomein. De kracht van het NCJ op dit vlak ligt in de sterke verbinding met maatschappelijke
partners én met de uitvoeringspraktijk. Met landelijk zicht op de (ontwikkelingen in) de sector
jeugdgezondheidszorg, signaleren we kennislacunes en initiëren, agenderen, vertalen en
stimuleren we onderzoek en samenwerking. Het NCJ laat zich hierbij adviseren door de
Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC).

Het NCJ zoekt de samenwerking op met onderzoeksinstituten om gezamenlijk onderzoek te
verrichten op gebieden die relevant zijn voor de JGZ. Door daarbij vanaf het begin aandacht te
vragen voor implementatie en toepasbaarheid binnen de JGZ, kunnen onderzoeksresultaten een
grotere impact hebben in de praktijk. Daar waar mogelijk betrekt het NCJ uitvoerenden en het
perspectief van jongeren en ouders, geheel conform het gedachtegoed van Evidence Based
Practice (EBP). Het NCJ stimuleert evidence based werken voor een impactvolle praktijk.

NCJ in de onderzoekswereld
NCJ gaat op zoek naar het antwoord op de vraag wat de komende jaren de meest zinnige kennis
is op het gebied van preventie om maatschappelijke vraagstukken op te pakken en generaties te
redden.

Doel 2023
We hebben een visie op voor JGZ relevant onderzoek en stimuleren het verrichten van dit
onderzoek.

Activiteiten
● Formuleren van een visie op zinnige kennis.
● Netwerken met Academische werkplaatsen, Universiteiten, kennisnetwerken.
● Organiseren Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC).
● Aansluiting bij wetenschappelijke commissies van de beroepsgroepen.
● Pro- en reactief meedoen met onderzoeksaanvragen.

Delen en duiden van kennis
Het is van belang kennis uit onderzoek te delen met professionals en samen met hen te duiden
voor beleid en praktijk. Zo kunnen zij actuele wetenschappelijke kennis toepassen binnen
Evidence Based Practice.
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Doel 2023
JGZ-professionals weten wat de stand van zaken is m.b.t. voor de JGZ relevante effectieve
interventies en onderzoeksresultaten en kunnen dit met een EBP-mindset toepassen in hun
dagelijks werk.

Activiteiten
● Interventiebibliotheek up to date houden.
● Kennis over effectieve interventies communiceren op aansprekende manier.
● EBP mindset stimuleren in de dagelijkse praktijk.
● Verspreiden opbrengst onderzoeksresultaten, onder meer via de website en

nieuwsbrieven.
● Bijdragen aan het congres Jeugd in Onderzoek.

Verbinden Onderzoek met Praktijk & Beleid
Kennis wordt praktisch toepasbaar gemaakt, en onderzoek wordt voor JGZ relevant gemaakt en
regionaal wordt met landelijk verbonden.

Doel 2023
Wetenschappelijke kennis leidt tot inzichten en producten die toepasbaar zijn in de JGZ.
JGZ-professionals weten wat relevante gepubliceerde kennis betekent voor beleidsadvisering en
dagelijkse praktijk.

Activiteiten
● We faciliteren de Stippel-Brigade om geselecteerde actuele inzichten op toegankelijke

wijze naar de praktijk te vertalen
● JGZ WA wordt toegerust met kennis en vaardigheden en ingezet om onderzoekers uit te

dagen om aansluiting bij de JGZ werkelijkheid te laten worden.

Projecten ‘Samenwerken met de
uitvoeringspraktijk’

Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met en gefinancierd door de
JGZ-organisaties.

Interventiepakket

Gemeenten hechten veel waarde aan de inzet van effectieve interventies in het jeugddomein.
Ook landelijk is binnen het actieprogramma Kansrijke Start van het ministerie van VWS veel
aandacht voor het inzetten van effectieve interventies voor kwetsbare gezinnen tijdens de eerste
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1000 dagen. De sector Jeugdgezondheid, het preventief voorveld in dat domein, maakt met haar
interventieprogramma’s aantoonbaar het verschil voor veel gezinnen. Het NCJ is door het veld
gevraagd die kwaliteit en impact van de uitvoeringspraktijk aan te jagen en te vergroten. Dat
doet het NCJ door een aantal van die interventies voor en met het veld te beheren, de kwaliteit
van de uitvoering te borgen en de doorontwikkeling ervan te stimuleren.

Op verzoek van het JGZ-veld beheert het NCJ vijf interventies; GIZ, Stevig Ouderschap, VoorZorg,
SamenStarten en MAZL. De afgelopen periode heeft het NCJ gewerkt aan een meer robuustere
infrastructuur voor het beheer en doorontwikkeling van deze interventies met meer onderlinge
samenhang dan voorheen.

Doel 2023
Verstevigen inhoudelijke infrastructuur van het interventiepakket bestaande uit de vijf
interventies GIZ, Stevig Ouderschap, VoorZorg, SamenStarten en MAZL. Deze Impactvolle
interventies, passend bij o.a. het Basispakket JGZ, zijn voor elke jeugdige en/of hun ouders
beschikbaar zodat een solidaire gemeenschap voor ouderschap gecreëerd is en alle (kwetsbare)
jeugdigen perspectief hebben op een kansrijke start en kansrijk opgroeien.

Activiteiten

● We zorgen bij iedere interventie (GIZ, SamenStarten, VoorZorg, Stevig Ouderschap en
MAZL) voor een adequate kwaliteitsborging, ondersteuning in de implementatie,

landelijke verspreiding, programma-integriteit en (digitale) doorontwikkeling. Dit vanuit
de drie bronnen van EBP (Kennis uit wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en
ervaring van professionals en ervaringen, vragen en voorkeuren van kinderen en
ouders).

● Inhoudelijke samenwerking op inhoud en implementatie. Tussen de interventies is
inhoudelijke samenwerking gerealiseerd, (bijv. gezamenlijke hoorcolleges voor VoorZorg
en Stevig Ouderschap verpleegkundigen). Daarnaast is gekeken waar de interventies
elkaar in de praktijk kunnen versterken (bijvoorbeeld het gebruik van GIZ in MAZL,
VoorZorg en Stevig Ouderschap). Dit wordt nu gerealiseerd. Het wordt ook meegenomen
bij de implementatie van de interventies bij nieuwe organisaties (bijvoorbeeld de
gezamenlijke start van de GIZ en Stevig Ouderschap).

○ De interventiescholingen zijn eind 2021 ondergebracht bij de NSPOH en blijven
geaccrediteerd. Daarnaast bouwen we de scholingen om naar hybride vormen
(fysiek en digitaal) met een modulaire opbouw. De modulaire opbouw bestaat uit
basismodules voor gemeenschappelijke onderdelen (zoals ‘motiverende
gespreksvoering’, ‘ouderschap’, ‘hechting’, etc.) en interventiespecifieke modules
(zoals ‘Werken als Stevig Ouderschap-verpleegkundige’). Vervolgscholing wordt
hierdoor makkelijker en goedkoper.

○ Bij alle interventies wordt gekeken naar het verbeteren en uitbreiden van de
borging en monitoring. Hierbij betreft het zowel borging op organisatorisch
niveau (bijv. periodieke voortgangsgesprekken met uitvoerende organisaties) als
op individueel niveau van de uitvoerend professional (denk aan nascholing in het
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kader van hercertificering). Onder monitoring verstaan wij zowel kwantitatief
monitoren (a.d.h.v. kengetallen), maar zeker ook kwalitatief monitoren (narratief).

● Eenduidige communicatie. Het onderhouden van de in 2022 nieuwe opgezette
interventiepagina's op de website met rechtstreekse links naar de
interventieprogramma’s van het NCJ en zijn nieuwe pagina’s waarbij de focus ook op
gemeenten ligt, zoals:

○ ‘In gesprek met jouw gemeente’
○ Conversie-buttons (contact met NCJ-adviseur, downloaden interventiebrochure)
○ Landelijk overzicht afname per gemeente en welke organisaties de interventies

gebruiken.
○ Link naar trainingsaanbod rond lokaal preventiebeleid.
○ Persoonlijk verhaal op iedere landingspagina etc.

● We bevorderen het gebruik van erkende interventies in de eerste 1000 dagen. Waarbij de
GIZ-methodiek een gemeenschappelijke taal tussen professionals en (aanstaande)
ouders kan bevorderen en samen kan worden besloten wat nodig is. Voor gezinnen in
een kwetsbare situatie kan het Prenataal Huisbezoek, Stevig Ouderschap of VoorZorg
ingezet worden.

● Onderzoek en doorontwikkeling
○ Registratie uniformeren en werken aan een nieuw digitaal dossier.
○ Verkenning inzet interventies waarbij de uitvoering door andere sectoren wordt

uitgevoerd dan door de JGZ, zoals gemeenten, geboortezorg etc. Hierbij moet
ook gekeken worden naar de bijbehorende beheeractiviteiten en -processen,
zoals het in 2022 gestarte ‘GIZ in de geboortezorg’.

○ Verkenning inzet interventies bij andere doelgroepen, bijvoorbeeld SO Groter,
VoorZorg 2 en VoorZorg Late Start.

Expertisepakket

Binnen het Expertisepakket vallen producten (JGZ Academie en JGZ Richtlijnenspel) die kunnen
ondersteunen bij het actief en sterk houden van het vakmanschap bij JGZ-professionals én
binnen JGZ-organisaties.

Het Expertisepakket draagt bij aan het optimaal implementeren en borgen van de JGZ
Richtlijnen. Dit versterkt zowel het ‘Waardengedreven vakmanschap’ als de ‘Kennisgedreven
praktijk’. Via het JGZ Richtlijnenspel worden kennis en ervaringen van professionals verspreid in
Nederland opgehaald. Op deze manier maken we gebruik van de betrokken gemeenschap ten
behoeve van het Waardengedreven vakmanschap en de kennisgedreven praktijk.

Doel 2023
Op dit moment zijn alle JGZ-organisaties geabonneerd op het Expertisepakket. Op deze manier
voorzien wij JGZ-professionals, verspreid over Nederland, van kennis over de JGZ Richtlijnen en
andere relevante thema’s. Ook worden via het JGZ Richtlijnenspel kennis en ervaringen
opgehaald bij de JGZ-professionals. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van landelijke
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kennisuitwisseling ten behoeve van doorontwikkeling van vakmanschap in de JGZ.

Activiteiten
● We bieden e-learning modules aan via de JGZ Academie.
● We beheren het JGZ Richtlijnenspel, zorgen voor doorontwikkeling en actualiseren de

vragen.
● We beheren de JGZ Richtlijnen App. De JGZ Richtlijnen App hoort inhoudelijk bij het

Expertisepakket en wordt daarom hier genoemd. Het beheer van de app houdt verband
met het beschikbaar stellen van kennis over de JGZ Richtlijnen, zoals ook op de
Richtlijnen website/toekomstige database en valt daarmee onder het onderdeel ‘Regie
JGZ Richtlijnen’.

● We monitoren het gebruik van het Expertisepakket en halen doorlopend feedback en
mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding van het Expertisepakket op. Daarbij richten
wij ons ook op jeugdprofessionals buiten de sector Jeugdgezondheid.

Projecten Beleid en onderzoek

Deze projecten worden uitgevoerd dankzij additionele subsidies.

Subsidieprojecten

Implementatie richtlijnen (ZonMw) 01-07-2021 tm 01-07-2025
Een implementatiestructuur aanbieden met activiteiten/producten die de invoering van de JGZ
Richtlijnen ondersteunen, om zo het het gebruik van richtlijnen te bevorderen.

30



Doel 2023
We onderhouden en innoveren de bestaande implementatiestructuur, zodat JGZ-professionals
de JGZ Richtlijnen kennen en weten deze op de juiste wijze te gebruiken. Aangesloten wordt bij
de nieuwe modulaire vormgeving van de richtlijnen en wat dit betekent voor de implementatie
van de JGZ Richtlijnen. Jeugdigen en ouders worden betrokken bij de implementatie van
richtlijnen.

Activiteiten
● We inventariseren wat nodig is om modulaire richtlijnen te implementeren en werken dit

verder uit.
● We ondersteunen JGZ-organisaties bij de implementatie en borging van richtlijnmodules.
● We ontwikkelen door, faciliteren en stellen een richtlijn implementatie-toolkit en

borgings-toolkit beschikbaar.
● We betrekken jeugdigen en ouders bij de implementatie van de richtlijnmodules.
● We ontwikkelen nieuwe richtlijn e-learning modules en zorgen voor updates in

bestaande richtlijn e-learning modules.
● We organiseren (digitale) bijeenkomsten en scholing rondom implementatie van

richtlijnen.
● We faciliteren het uitwisselen van kennis, ervaring en vakmanschap rondom de

implementatie van richtlijnen, via het netwerk implementatie en via de implementatie
ateliers.

● We werken samen met de JGZ-beroepsopleidingen om richtlijnen en het gebruik daarvan
onder de aandacht te brengen bij aankomende JGZ-professionals. We stimuleren de
beroepsopleidingen om bij te dragen aan de implementatie van de richtlijnen.

Zorg op afstand in de JGZ:  ervaring met ontwikkelingsonderzoek via beeldbellen tijdens
de coronacrisis (ZonMw)
Zorg op afstand is een onderzoek van het NCJ in samenwerking met TNO naar de ervaringen met
beeldbellen in de JGZ.

Doel 2023
De in 2022 opgehaalde informatie uit vragenlijsten en interviews met ouders en professionals
wordt in 2023 vertaald naar een advies voor aanpassing van een nog te bepalen JGZ-Richtlijn. Dat
wil zeggen dat adviezen voor beeldbellen worden opgenomen in de betreffende JGZ Richtlijn.
Tevens zal een generieke richtlijnmodule over zorg op afstand in de JGZ worden ontwikkeld en
wordt hiervoor een informatiefolder ontwikkeld voor ouders. Naar verwachting wordt het
eindrapport van het onderzoek in de zomer van 2023 opgeleverd.

Activiteiten
● Het voorleggen van de voorlopige resultaten aan de projectgroep, de klankbordgroep en

het cliëntenpanel.
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● Het formuleren van een advies voor aanpassing voor een JGZ Richtlijn.
● Het schrijven van een generieke richtlijnmodule over zorg op afstand in de JGZ.
● Bovengenoemd advies en module voorleggen aan de Richtlijnen Advies- en Autorisatie

Commissie (RAC).
● Het voorstel voor aanpassing van een JGZ Richtlijn toetsen bij professionals van de

deelnemende JGZ organisaties.
● Het ontwikkelen van een informatiefolder voor ouders, in samenwerking met de ouder

vertegenwoordigers en het cliëntenpanel.
● Het maken van een eindrapport.
● Het verspreiden van de aangepaste JGZ Richtlijn en informatiefolder voor ouders.

Rijksvaccinatieprogramma (VWS) 2022 t/m 2024, 30 uur per jaar
Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is èèn van de preventieve kerntaken van de sector
Jeugdgezondheid, voor de jeugdigen 0-18 jaar en voor de zwangeren. Het RVP wordt uitgevoerd
door de JGZ-organisaties. Over ontwikkeling en uitvoering van het RVP wordt landelijk overlegd
tussen het RIVM, het ministerie van VWS, de branche- en beroepsverenigingen en het NCJ, het
landelijk RVP overleg (LRO en zonodig randvoorwaarden overleg RVP). Tevens de digitale
implicaties die de ontwikkelingen binnen het RVP met zich meebrengt voor de registratie van het
RVP in het DD JGZ, het volwassenendossier JGZ (VD JGZ) en de gegevensuitwisseling tussen JGZ
en het RIVM.

Doel 2023
Optimalisatie van de registratie en gegevensuitwisseling tussen de JGZ en het RIVM. Meedenken
over optimalisering van de uitvoering van het vaccineren en meedenken in de
informatievoorziening en communicatie die aansluit op jeugdigen, hun ouders/verzorgers en
zwangeren.

Activiteiten
● We participeren als NCJ aan de landelijke overleggen (LRO en zonodig werkgroep

randvoorwaarden RVP) rond het RVP en dragen met onze kennis en netwerk bij aan de
aansluiting ervan op jeugdigen en ouders/verzorgers en zwangeren.

● We zorgen dat de registratie en gegevensuitwisseling tussen de JGZ en het RIVM een
onderdeel is van het inhoudelijk beheer van de BDS.
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Het informatieplatform

Het NCJ informatieplatform is een digitaal platform waar verschillende digitale onderdelen in
georganiseerd en ontwikkeld worden, zoals een dataplatform waarop onderzoekers, met
toestemming van JGZ-organisaties, onderzoek kunnen doen met JGZ-data. Ook andere digitale
toepassingen zijn mogelijk op het NCJ informatieplatform, zoals basisdataset(s) gebruikt binnen
de JGZ, registratiemodules, monitoren van interventies en een database richtlijnen. De basis
voor dit platform is Azure van Microsoft en voldoet aan de strengste privacy en veiligheidseisen.
Het NCJ wordt hierbij ondersteund door een Azure softwarespecialist.

Doel 2023
Via het NCJ informatieplatform zijn diverse digitale ondersteunende diensten geïntegreerd.
JGZ-data wordt ontsloten via het platform zodat onderzoekers, met toestemming van de
organisaties, hier onderzoek mee kunnen doen. Ook kunnen  JGZ-organisaties via het platform
gemakkelijk hun indicatoren aan het CBS aanleveren en spiegelinformatie (benchmark) krijgen
t.b.v. beleidsontwikkeling. Door interventiemodules te maken wordt voldaan aan de wet- en
regelgeving m.b.t. het digitaal registreren van JGZ-taken. Monitoring van interventies draagt bij
aan kwaliteitsverbetering van de registratie en de interventie.

Activiteiten
In het informatieplatform worden aantal onderdelen ondergebracht met behulp van een Azure
specialist:

● Dataplatform:
○ voor het doen van onderzoek/maken van een onderzoeksomgeving;
○ een omgeving voor ontsluiten indicatoren monitor JGZ;
○ benchmarken mogelijk maken tussen JGZ-organisaties onderling voor een

regionaal en landelijk beeld.
● Het kunnen registreren van interventiemodules voor:

○ VoorZorg;
○ Stevig Ouderschap;
○ DiGIZ.
○ Voor de interventies zijn informatiestandaarden nodig, deze worden planmatig

vastgesteld en onderhouden.
● De digitale interventies worden gebruikt voor monitoring en verbetering van de kwaliteit

en doorontwikkeling van de interventies.

Dit doen we met betrokken (pilot) JGZ-organisaties en gaandeweg worden steeds meer
JGZ-organisaties uitgenodigd deel te nemen.
We gaan juridische documenten maken zoals:

● blauwdruk DPIA.
● (verwerkers)overeenkomsten.
● informatiedocumenten.
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Projecten ‘Samen in de maatschappij’

Met verschillende activiteiten zetten we in op een betrokken gemeenschap door vanuit de
inhoud te verbinden en het gezin centraal te stellen. Daarnaast ontmoeten we nieuwe partijen,
leren van deze nieuwe partners en draagt dit bij aan het vakmanschap van de collega’s en
daarmee uiteindelijk van onze partners. Tegelijkertijd ontmoeten publiek en private partijen de
kennis van het NCJ en het vakmanschap en helpt dit hen ook hun werk en hun rol verder vorm te
geven. Deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met en gefinancierd door externe
partijen.

Ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht
De aanpak Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) biedt ondersteuning en zorg op maat aan
kinderen met overgewicht of obesitas. Professionals uit zowel het zorg- als sociaal domein zetten
zich samen in om de gezondheid van het kind te verbeteren. De centrale zorgverlener (CZV)
coördineert het begeleidingstraject en bouwt een vertrouwensband op met het kind en het
gezin. JOGG beheert de aanpak KnGG, het NCJ werkt met JOGG samen aan de borging van de
kwaliteit van uitvoering van de aanpak en de beschikbaarheid van een goede opleiding voor de
CZV.

Doel 2023
De kwaliteit van de uitvoering van de Aanpak KnGG en een kwalitatief goede opleiding voor CZV
is geborgd. Het JGZ-veld is gestimuleerd om de aanpak te borgen binnen de toepassing van de
JGZ-richtlijn ‘Overgewicht en obesitas bij kinderen’.

Activiteiten
● Activiteiten gericht op het bieden van een kwalitatief goede opleiding voor de CVZ die 3-4

keer per jaar start.
● Organiseren van 2-jaarlijkse intervisie- en terugkombijeenkomsten voor de CZV’s.
● Ophalen van punten voor doorontwikkeling en prioritering (bv. ook uit de

procesevaluatie 2022).
● Indien nodig bijdragen aan de opzet van een kwaliteitsregister zoals gewenst vanuit de

verzekeraars en mogelijk stimuleren van opzetten beroepsvereniging.
● Het  stimuleren van de beroepsgroepen om te werken volgens het landelijk model

Ketenaanpak KnGG zoals beschreven in de herziene richtlijn.

PPS, ondernemerschap en innovatie
Zorg redt levens, preventie generaties. Vanuit dat perspectief stimuleert en beweegt NCJ vele
partijen en stakeholders tot verantwoordelijkheid op preventie. En draagt zij samen met
verschillende partijen en de JGZ bij aan de brede welvaart van Nederland. Vele verschillende
partijen hebben op een of ander manier te maken met gezinnen, ouders en kinderen. Dat vraagt
om een aanpak waar we op en vanuit ondernemerschap, met innovaties en bewezen
interventies partijen helpen om hun verantwoordelijkheid te nemen en vorm te geven.
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Doel 2023
Met relevante partners en partijen (ook buiten de JGZ zoals bedrijven en private en
maatschappelijke fondsen) is samenwerking gerealiseerd op de thema’s binnen NCJ, waarbij zij
de kennis en kunde van NCJ onderkennen, onderschrijven en helpen uitdragen. Dit draagt bij aan
preventie.  Daarnaast is een stevig fundament voor samenwerking ontstaan met publieke
organisaties, naast VWS ook binnen de ministeries SZW, OCW, J&V, EZ en BZK en concrete
samenwerkingen met de VNG, DIVOSA en individuele gemeenten.

Activiteiten
● Vanuit het perspectief van het gezin, ouders en kinderen vernieuwende publiek private

samenwerkingen opzetten om het belang van preventie steviger op de kaart te zetten en
de verantwoordelijkheid hiervoor breder wordt gedragen;

● ‘Van buiten naar binnen-sessie’ voor collega’s op thema’s ondernemerschap en innovatie;
● Aanwezigheid op publiek en ook private congressen en gremia;
● Dialoog met verschillende publieke en private partijen, waarbij gezocht wordt naar

gemeenschappelijke deler en doelstellingen om de samenwerking vorm te geven;
● De gemeenschappelijke deler en input uit dialogen basis voor stevige positionering  en

zichtbaarheid om de samenwerkingen verder vorm te geven;
● Verdere verkenning op thema gezin, ouders en kinderen in relatie tot brede welvaart;
● Aansluiten op concrete aanpakken ministeries, gemeenten en stakeholders op

vraagstukken vanuit perspectief gezin, ouders en kinderen;
● Op concrete projecten en programma’s samenwerking zoeken met maatschappelijke en

private partijen en fondsen.

NCJ Innovatie en advies
Ieder mens is anders, iedere organisatie is anders. Wij adviseren, ondersteunen en verbinden
daarom ook op maat.

Doel 2023
Organisaties passende ondersteuning en advies geven op basis van hun vraag. Het NCJ zet
hierbij in op de lokale situatie en brengt de ‘NCJ’ kennis om deze gezamenlijk in te zetten en zo
handelingsperspectief bieden.

Activiteiten
● JGZ-organisaties ondersteunen op maat (vraagbaakfunctie).
● Slimme samenwerking lokaal toepassen en verbinding zoeken met de visies, ambities op

alle inhoudelijke thema’s.
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