pers- en mediaverzoeken over
uiteenlopende
thema’s.
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Klik hier voor
de projecten
van NCJ

Best bekeken
NCJ YouTube kanaal:
Early Life Stress.

Algemeen en
communicatie

Social Media
Volgers 2019
+252

2.088

Twitter

LinkedIn

+14%

Highlights

+60%

De website www.ncj.nl

5

Gezondheid
Integrale Vroeghulp

nieuwe
themadossiers
op ncj.nl.

Weerbaarheid
Laaggeletterdheid

1.806.343

Klik hier
voor het financiële
jaarverslag
2019

+16,1%

gebruikers die ten
minste één sessie
hebben gestart.
+41,2%

Meest gelezen nieuwsberichten www.ncj.nl:
Daling cijfers wiegendood door adviezen over
veilig slapen;
Vernieuwde JGZ Richtlijn Lengtegroei;
Landelijke alliantie kinderarmoede Nederland;
Nieuwe JGZ Richtlijn Taalontwikkeling;
Vakmanschap on Tour: Samen in beweging.

INNOVATIE- EN KENNISCENTRUM VOOR PROFESSIONALS IN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG

3

4

Nieuwsbrieven

12

Nieuwsbrieven NCJ

4

Nieuwsbrieven
JGZ Preventieagenda

4

Themanieuwsbrieven
(Innovatie, Week van de
Ouder, Vakmanschap,
Impactvolle Praktijk)

474.743

aantal bekeken
pagina’s.

2
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Kansrijke Start

Gebruikers website

1

5

+1540

bestuursleden medewerkers

2019
Klik hier
voor de volledige
versie van het
jaarverslag
2019

4.087

5

Toename
aantal abonnees

+26%

2018

3.700

abonnees

2019

4.653
abonnees

Deelcommissie 2 voor JGZ, preventie
en gezondheidsbevordering van de
Erkenningscommissie Interventies heeft
30 interventies beoordeeld op hun
onderbouwing en effectiviteit, waarvan
5 geschikt voor de JGZ.

Klik hier voor de
andere projecten
van NCJ

Er werden vier artikelen geschreven en gepubliceerd
in Vakblad VROEG:
Integrale Vroeghulp veelal nog witte vlek voor ouder;
Meer doen met vroege behandeltrajecten;

Project A
(gefinancierd uit instellingssubsidie)

Impactvolle
Praktijk

In de vaste rubriek ‘Doen wat werkt!’
van de NCJ nieuwsbrief zijn de volgende
interventies uitgelicht:
Dreumestijd, VIPP-SD, Smakelijke
eters, Happyles, Zwanger, Bevallen,
een Kind.

Synergie in onderwijs- en zorgbehoefte;

Project A

Investeer in tijdig beïnvloeden Early Life Stress.

(additioneel gefinancierd door VWS)

Impactvolle
Praktijk

Borging landelijke kennisfunctie Integrale Vroeghulp

Een impactvolle praktijk zorgt
voor kwaliteit, waardoor de best
beschikbare JGZ wordt aangeboden. Door interventies samen
met onze bondgenoten en vakmensen uit de JGZ (door) te
ontwikkelen en een evidence
based mindset te stimuleren,
zorgen we voor een uitvoeringspraktijk die steeds effectiever
wordt.

De landelijke coördinatie van
Integrale Vroeghulp was gericht
op regionale borging en het
verleggen van de focus van
landelijk coördineren naar regionaal faciliteren.

Succesvolle
regiotour van

5

Er is een

infosheet
voor professionals
gemaakt waarin de
behoeften en ervaringen
van ouders zijn
opgenomen.

Nieuw!!

Het

e-magazine
‘Grip op preventie’

Op de NCJ website zijn

nieuwe pagina’s

gepubliceerd t.a.v.
interventies en evidence
based werken.

Informatie over
erkende interventies
die gebruikt worden door
de JGZ is te vinden in de

vernieuwde
JGZ Interventiebibliotheek

Vanuit het landelijke
coördinatieteam zijn

werd gelanceerd.
Met nieuwe tools en inspiratie
voor gemeenten om
meer te sturen
op preventie.

1

bijeenkomsten waarin
intervisie en uitwisseling
van ervaringen
centraal stonden.

2

twee basispresentaties
over IVH
beschikbaar gesteld.
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Om coördinatoren
ondersteuning te geven in
hun gesprek met de
gemeente is er een

position paper
gemaakt.

Klik hier voor de
andere projecten
van NCJ

Project A
(additioneel gefinancierd via beheer)

Impactvolle
Praktijk
interventies

Het NCJ beheert een aantal
interventies en borgt de kwaliteit
van de uitvoering en doorontwikkeling.

VoorZorg

Stevig Ouderschap

JGZ Richtlijnen

21 JGZ-organisaties voerden
VoorZorg uit in 130 gemeenten met 95 VoorZorg-verpleegkundigen. Er zijn 750 kwetsbare moeders begeleid in
2019. Ook is hard gewerkt aan
de doorontwikkeling van
VoorZorg in Nederland. O.a.
alle materialen zijn vernieuwd,
er is een nieuwe werkwijze
ontwikkeld en er zijn nieuwe
handboeken gemaakt.

Het beheer van Stevig Ouderschap werd overgedragen aan
het NCJ. Stevig Ouderschap is
beschikbaar in 170 gemeenten en op Aruba, uitgevoerd
door 23 organisaties. Ruim 85
verpleegkundigen zijn
geschoold.

In 2019 publiceerden we
5 (ver)nieuw(d)e JGZ Richtlijnen:

Project B

Lengtegroei;
Ondergewicht;

(gefinancierd uit instellingssubsidie)

Waardevol
Vakmanschap

Opsporen oogafwijkingen;
Motorische ontwikkeling;
Astma.

Het NCJ bouwt samen met
professionals uit de JGZ en met de
branche- en beroepsverenigingen
aan een eigen identiteit en een
gemeenschappelijke visie op waar
we voor staan en waar we in
geloven.

GIZ-methodiek
De

Gezamenlijk Inschatten
Zorgbehoeften (GIZ)
Op dit moment werken 31
JGZ-, jeugdhulp- en smworganisaties in 136 gemeenten
met de GIZ-methodiek.
Van 1 nieuw aangesloten
organisatie werden alle 135
medewerkers opgeleid.

e-learning
juridische toolkit

is sinds april beschikbaar
via de JGZ Academie.

M@ZL
17 organisaties hebben een
M@ZL-licentie getekend.
Daarmee kan M@ZL op
scholen in 217 gemeenten
worden uitgevoerd. Een
nieuwe animatiefilm is
gemaakt en gepubliceerd op
de website van het NCJ.

Het NCJ coördineerde op verzoek van
het RIVM de landelijke commentaarronde van de volgende RVP-richtlijnen: Rota-virus, Uitvoering
Rijksvaccinatie-programma 2020 en
Maternale Kinkhoest.

SamenStarten
●

16 JGZ-organisaties werken nu
met SamenStarten binnen 140
gemeenten. De basistraining
SamenStarten is in zijn geheel
vernieuwd en er zijn 5 nieuwe
trainers opgeleid.

De eerste twee bijeenkomsten

‘Vakmanschap on Tour’ vonden

plaats met 22 JGZ-professionals. UMCG
is aangesloten bij Vakmanschap on Tour
om zo het concept waardengedreven
vakmanschap te verbinden met hun
onderzoek.
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De Stippel-Brigade

startte om wetenschappelijke
inzichten te kunnen
vertalen en duiden voor
de JGZ-praktijk.

Klik hier voor de
andere projecten
van NCJ

6

De handout:

JGZ-organisaties startten
met een NCJ-tool aan de
ontwikkeling van eigen
e-learning modules.

‘Praten met tieners over
stress,
hoe doe je dat?’
werd gepubliceerd.

Project B

Het NCJ nam deel
aan de 24-uurs sessie
en leverde input voor de
Strategische Koers en
Ontwikkelagenda
2020-2022
van de
JGZ-organisaties.

(additioneel gefinancierd)

Waardevol
Vakmanschap

Aan de JGZ Academie
zijn drie nieuwe
e-learning modules toegevoegd:
Depressie, Angst en
Mediaopvoeding.

Project C
(gefinancierd uit instellingssubsidie)

Slimme
Samenwerking

Slim samenwerken is de
kleefkracht tussen de Impactvolle
praktijk en het Waardevol vakmanschap in de JGZ. We creëren
gemeenschappelijke agenda’s,
zoals de JGZ Preventieagenda en
de JGZ Techagenda, waarmee we
steeds verder komen in het aanpakken van maatschappelijke
uitdagingen.

De Serious Game

‘Zorgen zonder zorgen’
is opgeleverd.
Accreditatie is
toegekend.

Tijdens een symposium werd de literatuurstudie ‘Stress bij kinderen: hoe houden
we het gezond?’ in boekvorm gepresenteerd. De literatuurstudie werd ook tijdens
het EUSUHM congres gepresenteerd; veertien
lidorganisaties uit twaalf Europese landen
tekenden dit congres de declaration

JGZ Richtlijnen

Early Life Stress.

Iedere nieuw gepubliceerde JGZ Richtlijn werd voorzien van een toolkit en
een animatievideo t.b.v. de implementatie. Bijvoorbeeld bij de JGZ Richtlijnen
Extremiteiten, Ondergewicht of de
Opsporing Oogafwijkingen.

Samen met Alles is Gezondheid en Missing
Chapter Foundation is het NCJ initiatiefnemer
van de Alliantie Kinderarmoede. Ruim
225 private en publieke partners sloten zich
in 2019 aan.

De JGZ Richtlijnen app had maandelijks 590 unieke gebruikers. De richtlijnen Depressie, Lengtegroei en
Gezonde slaap en slaapproblemen
werden het meest geraadpleegd.

Het NCJ
organiseerde

>34

Het JGZ Richtlijnenspel is zeer
positief geëvalueerd. 5.000 spelers
waren op dat moment actief en beantwoordden gezamenlijk bijna 600.000
vragen.

bijeenkomsten.
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15 Workshops/lezingen over Early Life Stress
2 Bijeenkomsten Aandachtsfunctionarissen
		Kindermishandeling
2 Expertmeetings Schoolverzuim
3 Bijeenkomsten Aandachtsfunctionarissen Armoede
4 Werkconferenties
3 Kennisnetwerken
4 Innovatieateliers
3 Techberaden

Klik hier voor de
andere projecten
van NCJ

Project C

Het NCJ is als
coalitiepartner betrokken
bij de landelijke implementatie
van het model ketenaanpak

Het event

Samen Toekomst Maken

(additioneel gefinancierd)

Slimme
Samenwerking

werd voor het eerst
georganiseerd.

Met subsidie
van Noaber is een
eerste versie van het
24/7 Platform voor Ouders
ontwikkeld.

voor kinderen met
overgewicht
en obesitas.

24/7
Het NCJ participeerde
in de redactieraad van
Opvoeden.nl:
(per 1 januari 2020)

Opvoedinformatie.nl
en valideerde teksten.

Het NCJ onderzocht op verzoek van
ZonMw het draagvlak voor een
JGZ-store bij de JGZ. Uit de rapportage
bleek dat het JGZ-veld belang hecht aan
een tool als de JGZ-store.

Samen met Stichting Lezen en Schrijven
zette het NCJ de pilot ‘Op weg naar een
geletterde generatie’ op om laaggeletterdheid tegen te gaan en de intergenerationele overdracht te verminderen.

Het NCJ leverde een bijdrage aan het
project ‘Depressiepreventie aanstaande en pas bevallen moeders’, waarvan
een factsheet is uitgebracht.

Diverse JGZ-organisaties zijn op verzoek
op maat ondersteund door het NCJ.
Bijvoorbeeld ‘Zelfsturing binnen de
JGZ’, ‘Slim Samenwerken in de keten’
en ‘Iedereen kan netwerken’.

Een eindrapportage en factsheet werd opgeleverd van het onderzoek ‘De Sterkste
Schakels’ waarin werd gekeken naar wat
werkt in de samenwerking tussen de JGZ, het
wijkteam en onderwijs.
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