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Klik hier 
voor de volledige 

versie van het
jaarverslag 

2020

Klik hier 
voor het financiële 

jaarverslag 
2020

Algemeen en 
communicatie

Klik hier voor
de projecten 

van NCJ

2020

34
medewerkers

6
bestuursleden

INNOVATIE- EN KENNISCENTRUM VOOR PROFESSIONALS IN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG

4 Nieuwsbrieven 
JGZ Preventieagenda

Themanieuwsbrieven
(Early Life Stress)

4.653
abonnees 

2019

5.421
abonnees 

2020

12 Nieuwsbrieven NCJ

1

Nieuwsbrieven

+16,5%

Toename 
aantal abonnees

Best bekeken 
NCJ YouTube kanaal:

LPK: 4 voorbeelden 
uit de praktijk

5

Social Media - Volgers 2020

Twitter 2.276

+2188

+9%

5.975LinkedIn

+1888
+46%

6
nieuwe 

themadossiers
op ncj.nl

De website www.ncj.nl

Meest gelezen nieuwsberichten www.ncj.nl:

Stresshantering binnen de ‘window of tolerance’.
Evidence Based Practice, wat is dat?
Daling cijfers wiegendood door adviezen over 
veilig slapen.
DIY Van Wiechenfilmpjes voor ouders.
Peiling: Hoe beleven ouders het opvoeden tijdens 
de coronacrisis?

2.081.593
aantal bekeken 

pagina’s

+15%

Gebruikers website

620.527

+31%

gebruikers die ten 
minste één sessie 

hebben gestart 

Coronavirus
JGZ Onderzoeksagenda 
Diensten
Vakmanschap
Gezondheid 
JGZ Richtlijnen website

52
online 

bijeenkomsten
waaronder
 JGZ Live!

Het JIJ 
JGZ Magazine 
is uitgebracht

6

https://assets.ncj.nl/docs/25f27e5a-fa69-40fa-a986-d253f1c335d5.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/cd591bb9-28e2-489a-b837-3a205f63a0d8.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.ncj.nl/actueel/nieuwsbrief/
https://www.youtube.com/watch?v=ENRI46TRiRQ&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=cJg7CexVgHQ
https://www.youtube.com/watch?v=cJg7CexVgHQ
https://twitter.com/NCJ_tweets
https://www.linkedin.com/company/nederlands-centrum-jeugdgezondheid-ncj-/?originalSubdomain=nl
https://www.ncj.nl
http://www.ncj.nl
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/daling-cijfers-wiegendood-door-adviezen-over-veilig-slapen
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/daling-cijfers-wiegendood-door-adviezen-over-veilig-slapen
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/do-it-yourself-video-s-voor-ouders
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/peiling-hoe-beleven-ouders-het-opvoeden-tijdens-de-coronacrisis
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/peiling-hoe-beleven-ouders-het-opvoeden-tijdens-de-coronacrisis
https://www.ncj.nl/themadossiers/coronavirus/
https://www.ncj.nl/themadossiers/jgz-onderzoeksagenda/
https://www.ncj.nl/diensten/
https://www.ncj.nl/themadossiers/vakmanschapsagenda/
https://www.ncj.nl/themadossiers/gezondheid/
https://www.ncj.nl/richtlijnen/
https://www.ncj.nl/diensten/ncj-bijeenkomsten/jgz-live/
https://www.ncj.nl/jubileum/


Project AProject A

Klik hier voor de 
andere projecten 

van NCJ

Impactvolle 
Praktijk

gefinancierd uit instellingssubsidie

Alleen impact telt. Samen met de 
JGZ-organisaties en samenwerk-
ingspartners werkt het NCJ aan 
een impactvolle praktijk waar-
door een zo gezond, veilig en 
kansrijk mogelijke ontwikkeling 
van iedere jeugdige wordt 
bereikt.

Impactvolle 
Praktijk 

Interventies

additioneel gefinancierd (door VWS)

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.

De commissie beoordeelde 25 interventies: 
12 nieuwe, 5 herbeoordelingen en 8 hererkenningen. Hiervan 
waren 7 interventies (potentieel) uitvoerbaar door de JGZ. 

In vakblad VROEG zijn vier artikelen gepubliceerd 
‘Werken aan optimale ontwikkelkansen’.
‘Voorkom taalzorgen met praten’.
‘Signaleer verstandelijke beperking vroegtijdig’.
‘Heb oog voor voorsprong in ontwikkeling’.

Een animatie is 
ontwikkeld over de 

werkwijze van 
Integrale 

Vroeghulp. 

We 
werkten 

samen met

regionale Integrale 
Vroeghulp 

ambassadeurs 

6

Gezamenlijk inschatten Stevig Ouderschap

23 JGZ-organisaties in 
NL  + St. Witgele Kruis Aruba

174 gemeenten

31 organisaties 
(JGZ, jeugdhulp en SMW)

136 gemeenten

M@ZL
16 JGZ-organisaties

SamenStarten
15 JGZ-organisaties   
128 gemeenten

VoorZorg Nederland
21 JGZ-organisaties     
130 gemeenten

Erkenningscommissie Interventies (deelcommissie 2) 

Interventies

Integrale Vroeghulp (2020-D)
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https://www.youtube.com/watch?v=ENRI46TRiRQ&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=y7trBWDIFek
https://www.ncj.nl/mazl/
https://www.ncj.nl/samenstarten/
https://www.ncj.nl/voorzorg/


Klik hier voor de 
andere projecten 

van NCJ

Project B

Waardevol 
Vakmanschap 

gefinancierd uit instellingssubsidie

Een visie op vakmanschap in de 
JGZ is van belang voor iedereen 
die in of met de JGZ werkt. 
Waardengedreven vakmanschap 
verbindt de projecten die vallen 
onder dit strategische thema dat 
zich richt op kennisontwikkeling 
door verbinding van praktijk en 
beleid met onderzoek, en ver- 
spreiding en toepassing van deze 
kennis; de Academisering van de 
JGZ. 

• In 2020 publiceerden we twee 
(ver)nieuw(d)e richtlijnen: Astma 
en Houding en bewegen. 
• Het project over de ‘Roadmap 
Ouder- en jongerenparticipatie’ 
bij richtlijnontwikkeling is afgerond 
en is een mooi inspiratiedocument 
geworden.

JGZ Richtlijnen

• Er vonden diverse ontmoetingen en 
bijeenkomsten plaats waar 
Waardengedreven vakmanschap is 
uitgedragen en besproken.
• Het NCJ levert een bijdrage aan het 
Nederlands Leerboek JGZ over o.a. het 
LPK.

Waardengedreven vakmanschap

• Lessons learned over de succes-
factoren voor het promoveren van 
JGZ-professionals is gepubliceerd. 
• De EBP-visie en kennis over EBP is 
verspreid.

Academisering van de JGZ

Het NCJ dacht mee met onder-
zoeksideeën en -voorstellen om de 
verbinding met de JGZ-praktijk vanaf 
de start van een onderzoek te waar-
borgen. Kijk hier voor alle onder-
zoeken (en) aanvragen waar het NCJ 
bij betrokken was. 

Wetenschappelijk onderzoek

• Er zijn 5 nieuwe BDS-protocollen gepubliceerd. 
Deze geven aanwijzingen voor de registratie van 
de zorg in het DD JGZ o.b.v. de BDS. 
• N.a.v. de wijziging in de Wet ‘aanvullende bepa- 
lingen verwerking persoonsgegevens in de zorg’ 
en de Wet ‘digitale overheid’ heeft het NCJ, samen 
met JGZ-organisaties en VWS, een handleiding 
Digitale inzage in het DD JGZ ontwikkeld en 
gepubliceerd. 

Uniforme digitale registratie en 
ontsluiten van data

• De DIY-video’s voor de JGZ zijn vervroegd 
beschikbaar gesteld aan de JGZ.
• In december zijn de BFMT video’s online 
beschikbaar gekomen voor de JGZ.

Van Wiechen Ontwikkelingsonderzoek 
(VWO) en Baecke-Fassaert Motoriektest 

•  Er werd een tweede serie video’s 
gemaakt met vier koplopers over hoe zij 
het LPK in de praktijk hebben gebracht. 
Frank van Leerdam van de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) reflec- 
teerde in een extra video op deze 
praktijkvoorbeelden.

Toepassing LPK

Het window of tolerance is 
geïntroduceerd voor gezonde 
stresshantering.

Early Life Stress

• Het boekje ‘Zie Mij Nu’ over SOLK 
bij jongeren is uitgebracht. Voor de 
lancering van de website ziemijnu.nl 
is een webinar gegeven. 
• Door Covid-19 is de website 
www.jongerenhulponline.nl 
versneld online gegaan.

Klaar voor de Toekomst
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https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/astma-2020
https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/houding-en-bewegen
https://science.vu.nl/en/Images/Roadmap_ouder-_en_kindparticipatie_in_richtlijnen_VU_tcm296-950851.pdf
https://science.vu.nl/en/Images/Roadmap_ouder-_en_kindparticipatie_in_richtlijnen_VU_tcm296-950851.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/cec9e47a-21d3-4f6a-966b-635459309133.pdf
https://www.ncj.nl/themadossiers/jgz-onderzoeksagenda/ebp-mindset/
https://www.ncj.nl/themadossiers/informatisering/basisdataset/bds-protocollen/
https://assets.ncj.nl/docs/416f7354-d0d3-4a6f-85ff-474b2949cc0c.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/416f7354-d0d3-4a6f-85ff-474b2949cc0c.pdf
https://www.ncj.nl/van-wiechen/kenmerken/
https://www.ncj.nl/diensten/richtlijnen-instrumenten/bfmt/
https://www.youtube.com/watch?v=cJg7CexVgHQ&list=PLgbD9k5HSRLb6pssdXkCZhr6tHl-2si5u
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/stresshantering-binnen-de-window-of-tolerance
https://ziemijnu.nl/bundel/
https://ziemijnu.nl
https://jongerenhulponline.nl


Klik hier voor de 
andere projecten 

van NCJ

Project BProject B

Waardevol 
Vakmanschap 

Waardevol 
Vakmanschap 

additioneel gefinancierd

• In opdracht van VWS heeft het NCJ i.s.m. TNO en 
het Voedingscentrum een Peiling Melkvoeding 
2018 gedaan. De uitkomsten zijn in een rapport 
beschreven.
• Er is bijgedragen aan de vanuit de beroeps- 
groepen voorbereide visie ‘Met de JGZ naar een 
robuust RVP voor 4 tot 18 jarigen’. 

additioneel gefinancierd (door VWS)

•  Bij de JGZ Richtlijn Astma en de JGZ Richt-
lijn Houding en bewegen is een implemen-
tatie toolkit en informatie voor ouders (via 
Opvoeden.nl) gemaakt. Ook voor de JGZ Richt-
lijn Motorische ontwikkeling is een imple-
mentatie toolkit gemaakt. 
•  De E-learning modules Angst en Motorische 
ontwikkeling zijn beschikbaar voor professio- 
nals in de JGZ-Academie. 
• Het JGZ Richtlijnenspel is geaccrediteerd.

Implementatie Richtlijnen in de JGZ

JGZ-organisaties hebben samen vijf e-learnings 
ontwikkeld die gedeeld worden via de JGZ 
Academie: Van Wiechenonderzoek, Groei, 
Introductie in de JGZ, Mondzorg en Uniform 
registreren. I.s.m. de MediaDiamant is ook nog 
de e-learning Mediaopvoeding ontwikkeld. In 
samenwerking met de MediaDiamant is ook nog 
de e-learning Mediaopvoeding ontwikkeld.

Samen E learning maken samen delen

In 2020 heeft het NCJ 15 
scholingen bij vier JGZ-
organisaties verzorgd 
rondom dossiervorming 
inclusief wet- en regelgeving 
met betrekking tot dossier-
vorming en recht op inzage / 
afschrift dossier.

Regie Basis op Orde
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https://assets.ncj.nl/docs/4353efb6-135e-4ef4-8afb-a1b6f772995c.pdf
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Met-de-JGZ-naar-een-robuust-RVP-voor-4-tot-18-jarigen-20524.pdf
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Met-de-JGZ-naar-een-robuust-RVP-voor-4-tot-18-jarigen-20524.pdf
https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/astma-2020
https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/houding-en-bewegen
https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/houding-en-bewegen
https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/motorische-ontwikkeling
https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/motorische-ontwikkeling
https://www.jgzacademie.nl
https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgz-richtlijnenspel/
https://www.ncj.nl/diensten/professionele-ontwikkeling-producten/jgz-academie/
https://www.ncj.nl/diensten/professionele-ontwikkeling-producten/jgz-academie/
https://www.ncj.nl/diensten/trainingen-workshops-en-na-scholingen/training-dossiervorming/


Klik hier voor de 
andere projecten 

van NCJ

Project CProject C

Slimme 
Samenwerking

gefinancierd uit instellingssubsidie

Slimme 
Samenwerking 

Slim samenwerken loont. Het is 
de kleefkracht tussen de Impact-
volle praktijk en het Waardevol 
vakmanschap in de JGZ en van de 
JGZ met andere partijen in het 
sociale en medische domein en 
rond het onderwijs. Door samen-
werking creëren we gemeen-
schappelijke agenda’s waarmee 
we actiegericht steeds verder 
komen in het aanpakken van 
maatschappelijke uitdagingen.

Er is een 
ouderschapsalliantie

gevormd met 11 organisaties. 
Binnen deze alliantie wordt 

gezamenlijk opgetrokken om meer 
aandacht te vragen voor 
ouderschap en meer aan 

te sluiten bij de 
behoeften van 

ouders.

additioneel gefinancierd

We organiseerden 
voor de derde keer de 

Week van de Ouder
en publiceerden onder andere 

een praktijktool met 
veertien bijdragen. 

organisaties zijn vanuit het 
Innovatieatelier en i.s.m. 

het Kenniscentrum Sport & 
Bewegen gestart met de pilot 

‘Beweeguitnodigend 
inrichten 

consultatiebureau’. 
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Het NCJ heeft diverse 
workshops en trainingen 

gegeven, onder andere:
 
3   trainingen Ouderschap bij CJG Rijnmond, CJG Apeldoorn en in Sliedrecht
 1  workshop Early Life Stress voor artsen in opleiding bij de NSPOH.
3  sessies over taakherschikking in de JGZ voor 4-18-jarigen bij GGD Limburg Noord
1  workshop ‘Samenwerken’ voor GGD Fryslân
 4  sessies ‘Hoe verder na Corona’  voor GGD Limburg Noord
1  training signaleren van armoede voor medewerkers van bureau HALT

Het onderzoek 
naar de 

implementatie van de 
ouderschapstheorie 
in JGZ-interventies 

is afgerond.

Het evenement 
Samen Toekomst Maken 

heeft in hybride vorm plaats-
gevonden. Het NCJ werkte mee 

aan de voorbereidingen en 
heeft een deel van de 

presentatie op 
zich genomen.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AX4gixNdMMRbGOWzsrA9hZbDQoVjnv7V7MFA3fxUDpE/edit?usp=sharing
https://assets.ncj.nl/docs/ab75943e-e134-41f2-bff6-7d721e3086b7.pdf
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/zo-maak-je-jouw-consultatiebureau-beweeg-uitnodigend
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/zo-maak-je-jouw-consultatiebureau-beweeg-uitnodigend
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/zo-maak-je-jouw-consultatiebureau-beweeg-uitnodigend
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/aandacht-voor-ouderschap-binnen-interventies
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/aandacht-voor-ouderschap-binnen-interventies
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/aandacht-voor-ouderschap-binnen-interventies
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/visie-jongeren-op-sessies-samen-toekomst-maken


Actueel

Het coronavirus

We 
publiceerden 

het 

themadossier 
Coronavirus. 

We organiseerden 
extra edities van ons 

actualiteitenprogramma
JGZ Live! 

om slim samen te werken 
met ‘onze’ vakmensen 

en snel te kunnen 
schakelen. 

Klik hier voor de 
andere projecten 

van NCJ

Als de coronacrisis één ding 
heeft laten zien is het wel dat we 
in dit land ongelooflijk creatief 
zijn. In no time werkte iedereen 
thuis, was het online onderwijs 
opgetuigd en was digitaal ver- 
gaderen en congresseren de 
normaalste zaak van de wereld. 
Ook het NCJ vond creatieve 
mogelijkheden om het JGZ-veld 
te verbinden en te bedienen.  
Het jaar 2020 bracht ons in een 
nieuwe werkelijkheid. Van stille 
helden, die compassie toonden. 
En waarin we elkaar 1,5 meter 
ruimte gunden. Er ontstond een 
explosie aan onderlinge solida- 
riteit in de maatschappij, samen 
werd een veelgebruikt woord. 

• Preventie, juist nú! (Igor Ivakic en Samantha Dinsbach)
• De nieuwe werkelijkheid (Igor Ivakic) 
• Afstand en nabijheid: JGZ ten tijde van corona (Micha de Groot)
• Bewegen als medicijn (Yvonne Vanneste)
• Shit als mest voor een vruchtbare voedingsbodem voor toekomstige generaties 
   (Tessa Roseboom)
• Samen op zoek naar balans (Ingrid Staal en Yvonne Vanneste)
• Verbinding verbroken (Bianca Klaver)
• Jongeren in coronatijd (José Plette-Waanders)
• Corona en de JGZ (Iris van Boxtel)
• Het landelijk JGZ Corona adviesteam (Yvonne Vanneste)
• Naast levens moeten we nu vooral een generatie redden! (Igor Ivakic)
• Stress sensitief werken: ouders en hun kinderen met geldzorgen en stress 
   (Nadja Jungmann)
• Hou je soepel! (Micha de Groot)

JGZ Live!

We publiceerden meerdere BLOGS met wisselende Corona onderwerpen:  

Onze nieuwsbrief 
JGZ Preventie-
agenda van juni 
stond geheel in 
het teken van het 
Coronavirus.  

Via de Balansmeter 
peilden we hoe het ervoor 
stond met de draagkracht 

en draaglast van ouders bij het 
opvoeden en opgroeien 

van hun kinderen 
in coronatijd.

We initieerden 
het Landelijk 

JGZ Corona Adviesteam 
om landelijke signalen uit de 

praktijk op te halen, te duiden 
en te vertalen naar 

beleid en 
uitvoering. 

additioneel gefinancierd (door VWS)
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https://www.ncj.nl/themadossiers/coronavirus/
https://www.ncj.nl/themadossiers/coronavirus/
●	We initieerden het Landelijk JGZ Corona Adviesteam om landelijke signalen uit de praktijk op te halen, te duiden en te vertalen naar beleid en uitvoering.
https://www.ncj.nl/actueel/blogs/blogpost/preventie-juist-nu
https://www.ncj.nl/actueel/blogs/blogpost/de-nieuwe-werkelijkheid
https://www.ncj.nl/actueel/blogs/blogpost/blog-afstand-en-nabijheid-jgz-ten-tijde-van-corona-van-micha-de-groot
https://www.ncj.nl/actueel/blogs/blogpost/-bewegen-als-medicijn-van-yvonne-vanneste
https://www.ncj.nl/actueel/blogs/blogpost/-shit-als-mest-voor-een-vruchtbare-voedingsbodem-voor-toekomstige-generaties-van-tessa-roseboom
https://www.ncj.nl/actueel/blogs/blogpost/tweegesprek-samen-op-zoek-naar-balans-door-ingrid-en-yvonne
https://www.ncj.nl/actueel/blogs/blogpost/blog-verbinding-verbroken-van-bianca-klaver
https://www.ncj.nl/actueel/blogs/blogpost/blog-jongeren-in-coronatijd-van-jose-plette-waanders
https://www.ncj.nl/actueel/blogs/blogpost/blog-corona-en-de-jgz-van-iris-van-boxtel
https://www.ncj.nl/actueel/blogs/blogpost/blog-het-landelijk-jgz-corona-adviesteam-van-yvonne-vanneste
https://www.ncj.nl/actueel/blogs/blogpost/naast-levens-moeten-we-nu-vooral-een-generatie-redden
https://www.ncj.nl/actueel/blogs/blogpost/stress-sensitief-werken-ouders-en-hun-kinderen-met-geldzorgen-en-stress-
https://www.ncj.nl/actueel/blogs/blogpost/blog-hou-je-soepel-van-micha-de-groot
https://mailchi.mp/ncj.nl/nieuwsbrief-jgz-preventieagenda-april-875506
https://mailchi.mp/ncj.nl/nieuwsbrief-jgz-preventieagenda-april-875506
https://mailchi.mp/ncj.nl/nieuwsbrief-jgz-preventieagenda-april-875506

