
De JGZ toekomstagenda



Wat is er nodig voor het gezonder laten opgroeien van 
toekomstige generaties?





WHY?

• JGZ: maatschappelijk opdracht
• Iedereen dezelfde kans
• Gezonde jeugd
• ↓ bestaande ongelijkheid



Wat is de toekomstagenda?

• Een schets HOE de JGZ kan inspelen op de 
maatschappelijke opdracht

Missie
• Achterstallig onderhoud

• Verstevigen & Versterken van de JGZ



Opbouw toekomstagenda

1. Een beeld van de maatschappelijke opgaven

2. Wat doet JGZ nu al

3. Inkijk: JGZ in een veranderende omgeving

4. Wat is de effectiviteit van de JGZ

5. Laten zien: Welke juiste investering is nodig 
om effectiever te worden



1. Maatschappelijke opgaven 

• Betaalbare zorg

• Een zo lang mogelijk gezond leven voor ieder mens 

• ↓gezondheidsverschillen 

     ↑kansengelijkheid

• Het verminderen van uitsluiting, ontsporing en radicalisering 



2. Wat doet JGZ nu al? 

• Laagdrempelig preventief advies 
• 3,46 miljoen kinderen
• Collectief en individueel

• Verzamelaar en leverancier van data
• Beleids- en adviesrol



3. Inkijk: JGZ in een veranderende 
omgeving
• Gewijzigde vragen en behoeften

Drie aspecten zijn van grote invloed:

• Een bredere kijk op gezondheid

• Een integraal gezondheidsbeleid

• De digitale leefomgeving 

• Veranderende arbeidsmarkt



4. Effectiviteit van de 
jeugdgezondheidszorg

Voor de hele maatschappij ten goede

Voorbeelden van effectieve interventies zijn:

• Kansrijke Start

• Voorzorg

• Nu Niet Zwanger

Huidige situatie: verschillen in financiering 🡪 geen uniforme en 
landelijke inzet van interventies



5. De juiste investering 
inzichtelijker maken:
- Per investering laten zien:

- wat JGZ doet en biedt
- wat het oplevert 
- wat het vraagt

- Inzichtelijk maken waar lange termijn investeringen het 
meest opleveren in relatie tot de maatschappelijke 
opgaven

- Laten zien hoe extra structurele investeringen bijdragen 
aan betere kansen gezondheid voor alle kinderen in NL



Belangrijkste pijlers
1. I-JGZ, informatisering, informatie, innovatie en 

interactie via ICT  

2. Breed en verrijkt basisaanbod 
jeugdgezondheidszorg  

3. Meer aanwezigheid JGZ-professionals binnen 
de scholen en in de opvang  

4. Verbreding basisaanbod op scholen en in 
kinderopvang  

5. Arbeidsmarkt 



Wat is nodig?
• Geld

• Organisatieveranderingen

• Randvoorwaarden
• Bestuurlijk akkoord
• Ontwikkelen waardenpropositie
• Onderzoek naar effectiviteit actualiseren 

(kwantitatief en kwalitatief)
• Inzicht financiële stromen
• Middelen JGZ oormerken



Tot slot
Het gaat om de toekomst van de NLse jeugd

Het unieke systeem van JGZ in NL kan het verschil maken

NLs ontwikkelt zich naar Mens en Maatschappij benadering: 
waarin (gezondheids)vermogens centraal staan 

Dit vraagt van JGZ: een breed maatschappelijk perspectief

 Immers: “Zorg redt levens, preventie 
generaties”


