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1. Ambitie JGZ 

 

Met 270 bedreven, gedreven en betrokken medewerkers staat JGZ elke dag klaar voor ouders en kinderen in 8 

gemeenten. JGZ is een organisatie die vooruit wil. Die flexibele zorg op maat wil leveren. Die er wil zijn voor de 

klant en maar één doel voor ogen heeft: Blije en gezonde kinderen en jongeren. Daarvoor leggen we 

verbinding. Verbinding met jongeren, ouders, scholen en ketenpartners. JGZ is ten slotte van ons allemaal. We 

zorgen ervoor dat ouders en kinderen gezien worden, gehoord worden, en erkend worden. Dat is de basis van 

onze hoogwaardige preventieve medische ondersteuning.  

 

De maatschappij is continu in beweging en dat merken we ook binnen de gemeenten en JGZ. Ouders, kinderen 

en jongeren (de klanten) hebben meer dan ooit behoefte aan zorg op maat, eigen regie en persoonlijke 

longitudinale aandacht. De bedoeling van JGZ staat daarom ook centraal in het convenant en in dit jaarplan: 

gezonde en blije kinderen en jongeren. JGZ heeft alle kinderen in beeld: kinderen waar het goed mee gaat én 

kinderen waar (tijdelijk) zorgen over zijn. We staan naast het kind en de ouders en ondersteunen hen met 

advies, hoogwaardige preventieve medische zorg en psychosociale begeleiding. Samen met onze ketenpartners 

maken we het mogelijk dat kinderen binnen hun eigen omgeving gezond en veilig kunnen opgroeien. 

 

Concreet werken we hiervoor met alle professionals en partners aan 4 ambities, die met de doelen en 

uitgangspunten uit het convenant als basis dienen voor dit jaarplan: 

- Doorontwikkeling van Zorg op Maat naar een flexibele en bij klanten passende dienstverlening, 

waardoor JGZ meer tijd en ruimte krijgen voor risicogroepen (binnen de wettelijke kaders en 

uitgangspunten) 

- Doorontwikkeling van de samenwerking met partners ten behoeve van preventieve integrale hulp. Dit 

doet JGZ in samenwerking met gemeenten, aangezien de transformatie samenhangt met bestaande 

(financiering) structuren en systemen.  

- Het beleidsadvies wordt in breder perspectief geplaatst en verbindt verschillende thema’s met behulp 

van het radermodel 
1
(zie bijlage voor een voorbeeld). JGZ ZHW gaat dit model als eerste JGZ 

organisatie in het land toepassen. Het heeft eerder zijn nut bewezen voor de leeftijd 18+ en heeft als 

doel om inhoudelijke trends en ontwikkelingen te signaleren en met elkaar te verbinden.  

- De professionals binnen JGZ werken vanuit 4 kaders met eigen regie en met regelruimte om het 

goede te doen voor ouders en kinderen. Soms wat meer waar nodig en minder of anders waar dan 

kan of gewenst is. De 4 kaders zijn: kwaliteit van zorg, klanttevredenheid, gezonde bedrijfsvoering en 

werkplezier. Om ook de komende jaren vanuit de 4 kaders tot meer regie en eigen regelruimte te 

komen heeft JGZ met professionals een stappenplan opgesteld. Veel teams zijn hier in 2016 al mee 

van start gegaan. Deze manier van werken sluit aan bij de doelen uit het nieuwe convenant: 
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2. Inleiding  

 

Op 20 september 2017 hebben de wethouders van de 8 gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Delft, Zoetermeer, 

Rijswijk, Wassenaar, Westland, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg ( hierna afgekort met ‘H8’) en de 

bestuurder van JGZ het nieuwe convenant 2018-2021 ondertekend. De uitgangspunten in dit convenant zijn 

gebaseerd op de ontwikkelingen binnen het  sociaal domein en binnen JGZ. De samenwerking gaat uit van 

onderling vertrouwen, flexibiliteit en wederkerigheid.  

 

In het convenant is vastgelegd dat jaarlijks een gesprek tussen gemeenten en JGZ plaatsvindt over de 

concretisering van de doelen uit het convenant. Deze doelen worden tijdens de looptijd van het convenant 

gevolgd, tevens worden jaarlijkse doelstellingen vastgesteld. Voorliggend jaarplan is het eerste plan dat inhoud 

geeft aan de concretisering en focus van doelen voor 2018. Dit jaarplan is leidend voor het interne jaarplan en 

de focus van JGZ voor 2018, waarbij JGZ op basis van de gemeentelijke prioriteiten en de 4 JGZ kaders 

(kwaliteit van zorg, klanttevredenheid, gezonde bedrijfsvoering en werkplezier) de prioriteiten bepaalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In hoofdstuk 5 van dit jaarplan lees je de jaarafspraken voor 2018 terug. Hoofdstuk 3 geeft een doorkijk naar de 

ontwikkelingen van de afgelopen jaren tot en met 2017 en hoofdstuk 4 geeft een korte samenvatting van de 

uitgangspunten en doelen uit het convenant 2018-2021, waar de jaarafspraken op zijn gebaseerd. Hoofdstuk 6 

sluit dit jaarplan af met informatie over de verantwoording van doelen en activiteiten.  
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3. De doorontwikkeling van JGZ binnen het Sociaal Domein in vogelvlucht 

 

De transformatie binnen het Sociaal Domein is nog in ontwikkeling. De gemeenten stimuleren meer 

samenwerking tussen ketenpartners en integrale afstemming. Hierbij wordt soms de regie belegd bij JGZ of een 

andere partij, en soms wordt er een beroep gedaan op een netwerkorganisatie. Ook de behoefte van ouders 

en kinderen veranderd. Ze willen vraaggericht en flexibel geholpen worden wanneer het hen uitkomt op de 

manier die bij hen past. Deze ontwikkelingen doen een beroep op een andere manier van werken van JGZ en 

JGZ heeft daarom intern een verandering in gang gezet om steeds meer innovatieve zorg op maat te gaan 

leveren aan de ouder en het kind, en om aan te sluiten bij de transformatiedoelen binnen het sociaal domein 

door de verbinding te zoeken met andere ketenpartners zoals scholen en het welzijnswerk. Deze 2 

onderwerpen zijn van groot belang voor een toekomstbestendig JGZ en dienen als de basis van waaruit we 

werken aan de nieuwe doelen uit het convenant en voorliggende jaarafspraken.  Om die redenen zijn ‘Zorg op 

Maat’ en de ‘Transformatie: Samenwerken in het Sociaal Domein’ hier meer uitgelicht.  

 

Zorg op maat 

Zorg op maat betekent dat JGZ passende preventieve zorg en ondersteuning levert die optimaal aansluit bij de 

behoefte van ouder en kind en past binnen de kaders van verantwoorde zorg. Door vroegtijdig te signaleren, 

aan te geven wat tot de normale ontwikkeling behoort en de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen te 

versterken, draagt JGZ bij aan het voorkomen van (grotere) problemen. JGZ-professionals stemmen met ouders 

en jongeren de ondersteuningsbehoefte, vorm (bv. digitaal, groepscontacten en telefonisch) en frequentie af 

om zorg op maat te bieden. De (digitale) methodiek gezamenlijk inschatten zorgbehoefte (GIZ)
2
 dient als basis 

voor dit gesprek. Deze manier van zorg op maat sluit aan bij de wettelijke en landelijke richtlijn voor de 

jeugdgezondheidszorg, het Landelijke Professioneel Kader. Waar JGZ voorheen eens in de paar jaar een 

klantentevredenheidonderzoek uitvoerde, doen professionals dit nu zelf met verschillende instrumenten zoals 

een zuil waarmee op een consultatiebureau om directe klantenfeedback wordt gevraagd. Vanaf 2018 worden 

hiervoor meer instrumenten ingezet, zoals korte vragenlijsten via iPads en uitgebreidere feedbacksessies met 

ouders en kinderen met behulp van klantenarena’s.  

Transformatie: Samenwerken in het Sociaal Domein 

Daar waar het gaat om “de rol van JGZ in het sociale domein” is samenwerking en denken vanuit het algemeen 

maatschappelijk belang het belangrijkste uitgangspunt. Deze samenwerking heeft zowel betrekking op de 

gemeenten als op andere partners in het sociale domein. Nauwe samenwerking tussen de verschillende 

organisaties die de beste integrale hulp aan een kind of ouder kunnen bieden en passen bij de vraag is daarbij 

het meest logisch. Sinds circa 4 jaar is JGZ de samenwerking met andere partners in het kader van de transitie 

en daarna transformatie op gaan zoeken. Dit doet JGZ in goede afstemming met gemeenten en de 

ketenpartners. Voorbeelden zijn ‘Coördinatie op preventie’ met VO scholen in Delft, ‘Doorzorg’ in Zoetermeer 

en ‘Samen voor Gezond’ in Westland waarbij JGZ samenwerkt met Kwadraad, MEE en Vitis Welzijn. Naast deze 

initiatieven waarbij JGZ signaleert, interventies biedt en de-medicaliseert, is JGZ in alle gemeenten actief in 

netwerken met partijen als scholen, kinderdagopvang, jeugdhulp, welzijnswerk en gezondheidsinitiatieven. 

Hoewel de nieuwe officiële transformatieagenda vanuit gemeenten in de komende jaren wordt verwacht 

maken JGZ en de gemeenten dus al enkele jaren stappen naar een integraal goed op elkaar afgestemd Sociaal 

Domein voor kind en jeugd. 

 

 

 

                                                             
2
 Met GIZ werkt JGZ vraaggericht.  In een gesprek wordt samen met de ouder of het kind duidelijk of het goed gaat of dat er zorgen zijn en 

welke manier van ondersteuning wenselijk is. Sinds 2017 werkt JGZ ZHW mee aan een onderzoek naar de digitalisering van GIZ. Dat is één 

van de onderzoeken en projecten die we intern of met partners als ZONM en TNO zijn gestart. Een ander traject is bijvoorbeeld Weerbaar 

Opvoeden in Delft. Ook onze professionele adviesraad (PAR) onderzoekt en adviseert over nieuwe ontwikkelingen binnen de JGZ, zoals E-

Health. 
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4. Een nieuw convenant met nieuwe jaarafspraken  

 

Bedoeling van het convenant en het jaarplan 

Voorliggend jaarplan is geënt op het convenant 2018-2021 waarin gemeenten en JGZ gezamenlijke doelen en 

uitgangspunten hebben benoemd. Om de doelen uit dit jaarplan goed in context te plaatsen herhalen we hier 

enkele belangrijke kernpunten uit het convenant die leidend zijn voor de afspraken tussen gemeenten en JGZ 

voor de komende 4 jaar. Als de lezer meer achtergrond informatie wenst wordt aangeraden om de memorie 

van toelichting van het convenant door te nemen.  

 

De ontwikkelingen/transformatie vragen om samenwerkingsafspraken waarbij onderling vertrouwen tussen de 

betrokken partijen het uitgangspunt is en waarin verantwoording in dienst staat van dat vertrouwen en van de 

verantwoordelijkheid van partijen. Dit vroeg om een goede definiëring en uitwerking van uitgangspunten die 

leidend zijn voor de uitwerking van het convenant in de jaarplannen. Om te beginnen is het van belang te 

benoemen welke scope het convenant heeft en welke scope de jaarplannen hebben. In het convenant hebben 

partijen afspraken gemaakt over het gewenste resultaat van de samenwerking, de inhoudelijke- en financiële 

kaders voor de samenwerking en over de wijze van sturing en verantwoording (wat). Over de manier waarop 

de resultaten bereikt worden maken de partijen aanvullende afspraken in jaarplannen (het hoe), welke voor 

2018 nu voor u ligt. De uitgangspunten van het convenant en voor dit jaarplan zijn:   

1 De bedoeling centraal: JGZ heeft tot taak de gezonde en veilige ontwikkeling van jeugdigen te bevorderen en 

te borgen. Het kind staat hierbij centraal. JGZ spant zich tot het uiterste in dit samen met ouders en jeugdigen 

te realiseren. Zij laat zich daarbij leiden door het universele recht van kinderen op gelijke kansen op 

gezondheid, het voorkomen van uitval en het verwerven van een volwaardige plaats in de samenleving voor 

jeugdigen in de regio.  

2 Aansluiting jeugdgezondheidszorg – jeugdhulp: De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg dient aan te 

sluiten op de uitvoering van de jeugdhulp binnen de gemeente, met als uitgangspunt dat preventie en lichte 

ondersteuning zwaardere hulp zoveel mogelijk voorkomen.  

3 Vertrouwen: Partijen willen de samenwerking vorm geven op basis van vertrouwen.  

4 Flexibiliteit: Het convenant moet ruimte bieden voor de flexibiliteit die nodig is om innovatief vorm te geven 

aan de doelen van het convenant.  

5 Wederkerigheid: Partijen onderkennen dat de realisatie van de beoogde doelstelling wederzijdse 

inspanningen van zowel JGZ Zuid-Holland-West als de gemeenten vraagt (tweezijdige / wederkerige afspraken).  

6 Beperking administratieve lasten: het is van belang om in de sturing en verantwoording oog te hebben voor 

het beperken van administratieve lasten, zodat een zo groot mogelijk deel van de energie kan gaan naar de 

zorg voor kinderen. Zo veel als subsidievoorwaarden dat toestaan, verantwoordt JGZ zich op de resultaten 

binnen het beleidsmatige en financiële kader, en minder op input / bestede uren.  
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Doelen JGZ voor de komende jaren 

Met inachtneming van de hiervoor genoemde uitgangspunten zijn doelen voor de komende 4 jaar benoemd.  

Dit betreffen rand voorwaardelijke, inhoudelijke en procesmatige doelen die in onderstaande figuur beeldend 

zijn opgenomen: 

 

 
De doelen zijn niet bedoeld en niet geschikt als een overeenkomst met resultaatverplichtingen of als 

(financiële) afrekencriteria. Ze zijn geformuleerd om uit te drukken welke gezamenlijke richting de partijen van 

het convenant nastreven voor de komende paar jaar en dienen als de kapstok voor de prioriteiten voor de 

jaarafspraken 2018 die in hoofdstuk 5 van voorliggend jaarplan zijn vastgelegd.  
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5. De jaarafspraken voor 2018 

Aanpak ‘Jaarafspraken 2018’ 

In dit hoofdstuk staan de prioriteiten voor 2018, waarbij de doelen van het convenant als kapstok en leidraad 

dienen..Als organisatie die vooral preventieve activiteiten uitvoert, is het moeilijk om voor JGZ outcome
3
 

resultaten te verwoorden. Om de dienstverlening continu te verbeteren en Zorg op Maat (ZOM) te bieden is 

het met name van belang dat JGZ inhoud geeft aan klantenfeedback en monitoring en op basis daarvan samen 

met gemeenten en partners de diensten proactief aanpast en verbeterd. Daarnaast benoemen we de ambitie 

om ieder jaar de focus op inhoudelijke doelen te bepalen en deze met behulp van het radermodel
4
 in breder 

perspectief te plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan de relatie van weerbaarheid van kinderen met zaken als 

schuldenproblematiek, wmo, ouderschap en jeugdhulp. Door deze trends en ontwikkelingen te bundelen, 

kunnen we vanuit de preventie inzetten op de doelgroepen die dit het meest nodig hebben.  

Het eerste half jaar van 2018 dient als periode waarin met enkele procesdoelen een goede basis wordt gelegd 

voor de verdere invulling van de doelen en ambities in het 2
e
 half jaar van 2018 en voor 2019 en 2020. In 

paragraaf 3.3 leest u de prioriteiten en doelen voor 2018. Per doel is opgenomen wat de prioriteit is voor 2018, 

welke doelen  worden nagestreefd (veelal onderverdeeld in een half jaar), en hoe dat gemonitord wordt. De 

inhoudelijke doelen zijn gebundeld zodat gemeenten en JGZ in 2018 de ruimte behouden om jaarlijks 

gezamenlijk de belangrijkste thema’s te bepalen na de opstart van het radermodel. 

Naast de doelen uit het convenant gaat JGZ in 2018 samen met gemeenten een innovatieagenda opstellen, 

zodat we onze ambities op een goed gestructureerde, zorgvuldige en lerende manier verder kunnen uitwerken 

en invulling geven.  

Uitwerking jaarafspraken 2018 

 

Randvoorwaardelijke doelen  

De randvoorwaardelijke doelen verwoorden een minimaal benodigde basis waar vanuit JGZ kan opereren.  

1. Minimaal gelijk bereik en meer jeugd in zicht bij JGZ 

a. Prioriteit 2018: 

i. Het leveren van Zorg op Maat betekent dat we sommige kinderen minder gaan zien 

en andere kinderen meer. Bereik is dan niet alleen het zien van kinderen, maar ook 

het gezamenlijk concluderen dat een kind minder vaak een face-to-face consult 

nodig heeft. Het gevolg van deze manier van werken is dat de bereikdefinitie 

verandert. In 2018 herijken we daarom de definitie van bereik passend bij de 

ontwikkelingen van Zorg op Maat en de landelijke ontwikkeling van de 

bereikdefinitie. 

 

b. Wat we gaan doen: 

i. Het bereik wordt in een vernieuwde indeling conform het landelijk professioneel 

kader (LPK) geregistreerd en verantwoord. 

ii. Het bereik van 2017 wordt vertaald naar de categoriale indeling van het landelijk 

professioneel kader (LPK) en opgenomen als vergelijkende cijfers in de halfjaar- en 

jaarrapportage. 

 

c. Monitoring 2018: 

i. De uitwerking wordt zichtbaar gemaakt in de halfjaar- en jaarrapportage van 2018. 

                                                             
3
 Harmonisatie outcome jeugd: https://vng.nl/files/vng/201601_harmonisatie_outcome_jeugd.pdf 
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2. Betere zichtbaarheid en vindbaarheid JGZ bij ouders, partners en gemeenten 

a. Prioriteit 2018: 

i. JGZ voert in 2018 een nulmeting uit ten behoeve van feedback en behoeften van 

ouders en partners. Hieruit volgen aanbevelingen en ontwikkelpunten. Deze 

onderwerpen worden in de lokale professionele teams uitgevoerd, waarmee een 

spreiding ontstaat over de gemeenten. 

 

b. Wat we gaan doen: 

i. JGZ zet in het eerste halfjaar van 2018 meetinstrumenten kwaliteit en  

klanttevredenheid in en rapporteert op het onderwerp zichtbaarheid en 

vindbaarheid aangegeven door de doelgroep “ouders”. 

ii. JGZ zet in het tweede halfjaar van 2018 meetinstrumenten kwaliteit en 

klanttevredenheid in en rapporteert op het onderwerp zichtbaarheid en 

vindbaarheid aangegeven door de doelgroep “partners”.  

 

c. Monitoring 2018: 

i. De uitwerking wordt zichtbaar gemaakt in de halfjaar- en jaarrapportage van 2018. 

De uitwerking van de instrumenten en vraagstelling wordt ter informatie ingebracht 

in de ambtelijke overleggen. 

   

3. Positiever ervaren meerwaarde JGZ  

a. Prioriteiten 2018: 

i.  JGZ voert in 2018 een nulmeting uit ten behoeve van feedback en behoeften van 

ouders en kinderen. JGZ doet dit voor de doelgroepen 0-4 en 4-18 en maakt hierbij 

gebruikt van de ervaringen van de pilot Happy or Not.  

 

b. Wat we gaan doen: 

i. JGZ zet in het eerste halfjaar van 2018 meetinstrumenten kwaliteit en  

klanttevredenheid in en rapporteert op het onderwerp klantenfeedback aangegeven 

door de doelgroep “ouders”. 

ii. JGZ zet in het tweede halfjaar van 2018 meetinstrumenten kwaliteit en 

klanttevredenheid in  en rapporteert op het onderwerp klantenfeedback 

aangegeven door de doelgroep “partners”.  

 

c. Monitoring 2018: 

i. De uitwerking wordt zichtbaar gemaakt in de halfjaar- en jaarrapportage van 2018. 

De uitwerking van de instrumenten en vraagstelling wordt ter informatie ingebracht 

in de ambtelijke overleggen. 

 

 

Inhoudelijke doelen  

De inhoudelijke doelen zijn ontleend aan de nationale preventieagenda en gaan in op de zorg voor jeugdigen. 

Deze inhoudelijke doelen hebben niet alleen betrekking op de JGZ, maar ook op de partners in het sociaal 

domein. Hierbij gaat JGZ storytelling als instrument inzetten om meer het verhaal bij de onderwerpen en cijfers 

zichtbaar te maken. Daarnaast gaat JGZ het radermodel inzetten voor de uitwerking, acties en verantwoording.  

 

1. Minder sterfte: eind 2021 is het sterftepercentage onder jeugdigen lager dan in 2017 

a. Prioriteit 2018: 

i. Het voorkomen van sterfte vraagt goede prioritering en samenwerking tussen 

verschillende partners. Het hangt sterk samen met andere inhoudelijke doelen, wat 
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inzichtelijk gemaakt kan worden met behulp van het radermodel.   

 

b. Wat we gaan doen: 

i. In het eerste halfjaar wordt door JGZ een uitwerking gedaan van de factoren die 

kindersterfte kunnen beïnvloeden.  

ii. In de tweede helft van 2018 gaat JGZ een rader uitwerken met het onderwerp 

kindersterfte en geeft per jaareinde advies over de prioriteiten voor 2019. 

 

c. Monitoring 2018: 

i. De uitwerking wordt zichtbaar gemaakt in de halfjaar- en jaarrapportage van 2018. 

De uitwerking van de instrumenten en vraagstelling wordt ter informatie ingebracht 

in de ambtelijke overleggen. 

 

2. Tijdiger opsporen problemen en ziekten en meer normaliseren 

a. Prioriteit 2018:  

i. JGZ blijft vanuit het basispakket inzetten op vroegsignalering, preventie en lichte 

interventies. In 2018 wordt Zorg op Maat in de teams geïntroduceerd. Dit leidt tot 

meer aandacht voor risicokinderen en minder consulten of een andere vorm van 

consulten voor ouders en kinderen waar het goed mee gaat. 

 

b. Wat we gaan doen: 

i. In het eerste half jaar van 2018 gaan een aantal zelforganiserende teams 

experimenteren met ZOM. Hierbij hanteren we 2 invalshoeken: andere vorm van 

contact waar dat anders kan (dus minder, telefonisch, groepsbijeenkomst ed.) en 

kleinschalige taakherschikking, zodat we optimaal de kennis en kunde van onze 

artsen, verpleegkundigen en assistenten kunnen inzetten.  

 

c. Monitoring 2018:  

i. Met behulp van jaarlijks wisselende casuïstiek (storytelling) laten we zien welke 

inspanningen we verrichten en welke uitdagingen we tegen komen. De uitwerking 

wordt zichtbaar gemaakt in de halfjaarrapportage en jaarrapportage van 2018. 

 

3. Positiever en bekwamer opvoeden, positiever en beter hechten (tussen jeugd en ouders) en betere 

weerbaarheid en sociale vaardigheden (jeugd en ouders) 

a. Prioriteit 2018:  

i. JGZ vindt niet het wiel opnieuw uit, maar sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen 

en trends op het gebied van opvoeden (ouderschap), hechten en weerbaarheid 

(Nationale Preventieagenda).  

 

b. Wat we gaan doen: 

i. JGZ werkt in het eerste halfjaar 2018 het radermodel uit voor de 3 inhoudelijke 

doelstellingen die gekoppeld zijn aan de NCJ preventieagenda. 

ii. JGZ werkt in het tweede halfjaar van 2018 op elk van de drie doelstellingen 

(ouderschap, hechten en weerbaarheid) een onderwerp uit en rapporteert hierover. 

iii. Het lopende project beleidsadvisering wordt door JGZ geïntegreerd in de 

radermodellen en werkwijze van JGZ.  

iv. JGZ verwerkt periodiek GIZ-informatie over de drie inhoudelijke doelen in haar 

rapportages, die ondersteunend zijn aan de verantwoording en het advies. Door de 

GIZ-methodiek toe te passen als instrument om te tellen en te vertellen verbinden 

we de praktijk aan de verantwoording. Door met behulp van GIZ te adviseren en 

signaleren in rapportages wordt deze informatie ook beter toegankelijk voor 
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jeugdteams die met dezelfde GIZ-methodiek werken (zie bijlage).  

 

NB: voor het kunnen uitvoeren van bovengenoemde activiteiten is het noodzakelijk dat JGZ 

beschikt over de expertise en inzet van een epidemioloog.  

 

c. Monitoring 2018:  

i. De uitwerking wordt zichtbaar gemaakt in de halfjaar- en jaarrapportage van 2018. 

De uitwerking van de instrumenten en vraagstelling wordt ter informatie ingebracht 

in de ambtelijke overleggen. 

 

 

 

 

Procesdoel  

Dit procesdoel beschrijft de ambitie voor de bijdrage en positie van Jeugdgezondheidszorg binnen de 

transformatie Jeugd.  

 

1.  Duidelijker rolinvulling en positionering JGZ in transformatie Jeugd 

a. Prioriteit 2018:   

i. Medio 2018  hebben gemeenten op basis van de transformatieagenda een concreet 

kader geformuleerd voor de verbinding tussen jeugdhulp en JGZ. In de 

jaargesprekken wordt vastgesteld op welke specifieke thema’s de nadruk komt te 

liggen.  

 

b. Wat we gaan doen: 

i. Na de uitkomst van de transformatieagenda jeugdhulp zal JGZ in de tweede helft van 

2018 een uitwerking maken hoe zij kan aansluiten bij deze transformatieagenda.  

 

c. Monitoring 2018: 

i. De uitwerking wordt zichtbaar gemaakt in de halfjaar- en jaarrapportage van 2018. 

De uitwerking wordt ter informatie ingebracht in de ambtelijke overleggen. 
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6. Verantwoording activiteiten en doelen 

Tellen en vertellen 
JGZ streeft een integrale verantwoording na, waarbij tellen & vertellen het uitgangspunt is. Waar de bestaande 

rapportages voornamelijk bestaan uit tellen, moet de omslag gemaakt worden naar vertellen. Hierbij worden 

de cijfers ondersteunend ingebracht aan het verhaal.  

Zoals vastgelegd in het convenant zal JGZ tweemaal per jaar een verantwoording afleggen. Deze 

verantwoording bevat de resultaten van de vastgelegde doelstellingen, verantwoording van activiteiten en 

beleidsadvisering. JGZ rapporteert in augustus over het eerste halfjaar en in februari over het gehele 

voorgaande jaar. 

 

De verantwoording van de maatwerkactiviteiten binnen het basispakket JGZ flexibel en het programma op 

maat (POM) wil JGZ ook vernieuwen. Hierbij is tellen & vertellen wederom een belangrijk uitgangspunt. Er 

wordt focus gelegd op de inhoudelijke resultaten waarover verantwoording wordt afgelegd.  

Ten aanzien van de financiering wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht met de doelgroep (aantal trajecten) 

en wordt afscheid genomen van urenregistratie in verband met de doelstelling tot vermindering van 

administratieve lasten voor de zorgprofessionals. Waar geen sprake is van trajecten zal JGZ dit uitdrukken in 

FTE, zodat ook hierover transparant gecommuniceerd kan worden tussen de gemeenten en JGZ. 

Basispakket JGZ flexibel 

De volgende activiteiten vallen onder het basispakket JGZ flexibel: 

 

Activiteiten Financiering Verantwoording 

Bemoeizorg Trajecten Inhoudelijke resultaten 

Toeleiding VVE Trajecten Inhoudelijke resultaten 

Onderzoek bij ziekteverzuim Trajecten Inhoudelijke resultaten 

Participatie Netwerken FTE Inhoudelijke resultaten 

Groepsvoorlichting Trajecten Inhoudelijke resultaten 

 

Programma op Maat 

De volgende standaard activiteiten vallen onder het programma op maat: 

 

Activiteiten Financiering Verantwoording 

Stevig Ouderschap Trajecten Inhoudelijke resultaten 

Video Hometraining Trajecten Inhoudelijke resultaten 

Begeleiding overgewicht Trajecten Inhoudelijke resultaten 

Inloopspreekuren kindercentra Trajecten Inhoudelijke resultaten 

Regie op zorg FTE Inhoudelijke resultaten 

 

Binnen het programma op maat is ook ruimte voor specifieke projecten en activiteiten per gemeente. JGZ 

maakt met de specifieke gemeente afspraken over inzet, inhoudelijke doelen en bekostiging. De ervaringen en 

resultaten van deze activiteiten worden opgenomen in tweejaarlijkse rapportages, zodat ervaringen tussen 

gemeenten gedeeld kunnen worden. Een aantal voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn: Coördinatie op 

preventie (Delft), Versterken voorveld (Westland) en Doorzorg (Zoetermeer). 

 

 

 


