
Meet-up coaches GK – JGZ professionals
30 september 2021



Programma 

Welkom en doel sessie Kennismaking

In gesprek met elkaar 
over kansen en 
mogelijkheden elkaar 
te versterken

Samenvatting en 
vervolgstappen



Kennismaking





JGZ staat voor:

• Publieke preventieve Jeugdgezondheidszorg 
voor alle jeugd van 0-18 jaar.

• Doel van de JGZ is dat alle kinderen gezond, 
gelukkig, veilig en kansrijk opgroeien. 

• JGZ doet dit door in te zetten op bevordering, 
bewaken en beschermen van zowel de 
lichamelijke gezondheid als de psychische- en 
sociale ontwikkeling van kinderen.

• JGZ vertolkt de stem van het kind en werkt 
samen met partners uit de leer-en leefwereld 
van kinderen



Gezonde Kinderopvang staat voor:

• vanzelfsprekende aandacht voor 
gezonde leefstijl binnen de 
kinderopvang

• ondersteuning van de kinderopvang 
om gezonde leefstijl echt onderdeel te 
maken van de dagelijkse praktijk en 
het beleid in de kinderopvang

• kinderen laten opgroeien in een 
gezonde en veilige omgeving waar 
medewerkers zelf een gezond 
voorbeeld zijn



Gezonde Kinderopvang is
• planmatig en structureel werken aan verschillende 

gezondheidsthema’s:

• een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. Landelijke kennis- 
en onderzoeksinstituten werken hierin samen, met ondersteuning van 
branche- en koepelorganisaties. De coördinatie ligt bij het 
Voedingscentrum en het RIVM.



Onze stippen op de horizon 2025

A. Gezonde leefstijl maakt binnen alle 
kinderopvangorganisaties deel uit van het 
dagelijks werk en beleid, met medewerkers 
die zelf het gezonde voorbeeld geven 

B. Binnen opleidingen voor toekomstige 
medewerkers in de kinderopvang is leren 
werken aan een gezonde leefstijl van 
kinderen vanzelfsprekend

C. Een doorlopende lijn met betrekking tot 
gezonde leefstijl, en onderwijs in 
samenwerking met Gezonde School 

D. Kinderopvangorganisaties die 
vanzelfsprekende partners zijn in 
lokale/regionale netwerken rondom 
jeugdgezondheidsbeleid



Inmiddels…
• zijn ruim 1.200 coaches 

opgeleid in de kinder- en 
gastouderopvang

• werken 800 
kinderopvangorganisaties aan 
Gezonde Kinderopvang

• zijn er ruim 100 ROC-docenten 
van 65 verschillende 
ROC-locaties



Mooie voorbeelden

Zovelen.. Mooi opgetrokken samen 

om IVH te mogen inzetten. 

Bewegen stimuleren i.v.m. 

overgewicht samen met de PO.

Ik heb met alle KDV in 
mijn gebied jaarlijks overleg en met de 

grotere 2x per jaar. Ook 
hebben wij het dan over 

de nieuwste adviezen op 
voedings gebied

Dit voorjaar een Webinar 
voor BSO ouders samen 

met de JGZ 
georganiseerd.

Wij hebben maandelijks 

contact met het CJG over de 

kinderen met een VVE 

indicatie



Welke mogelijkheden en kansen zie je om elkaar te 
versterken?

Ga naar Menti.com



Samenvatting en vervolg

Coaches GK

JGZ



BEDANKT!!!


