
OVERZICHT ACTIEPUNTEN EN CONTACTPERSONEN 
 
Aan elk actiepunt is een contactpersoon van de landelijke coördinatiegroep en 
een inhoudelijk trekker van de werkgroep verbonden.  
 
Actiepunt 1: Rechten van het kind voorop 

➔ De rechten van het kind vormen de basis van de relatie tussen JGZ professional 
en ouders / jongeren.  

➔ Doel: Het doel is dat alle professionals, ouders, kinderen en jongeren de 
kinderrechten kennen. JGZ-professionals nemen de kinderrechten als basis voor 
hun handelen.  

➔ Wat doet de JGZ? De JGZ gaat twee pilots uitvoeren: een pilot waarbij alle ouders 
van pasgeboren baby’s informatie over kinderrechten krijgen en een pilot met 
kinderen van tien tot en met twaalf jaar waarbij zij het kinderrechtenspel spelen.  

➔ Resultaat: JGZ professionals zijn op de hoogte van de rechten van het kind en 
bespreken deze met ouders, kinderen en jongeren. 

Contactpersonen:  Wenda Berends w.berends@utrecht.nl  
Trekker: Esther Taute e.taute@ggdwestbrabant.nl 
 
Actiepunt 2: Veilige hechting beschermt kinderen 

➔ Veilige hechting is een beschermende factor tegen problematiek op latere 
leeftijd. Het bevorderen van de veilige hechting in het eerste levensjaar is 
effectiever dan op latere leeftijd.  

➔ Doel: JGZ professionals besteden aandacht aan hechting in de 
uitvoeringspraktijk. 

➔ Wat doet de JGZ? De JGZ verzamelt goede praktijkvoorbeelden op het gebied 
van hechting die als voorbeeld kunnen dienen voor andere JGZ-professionals. 

➔ Resultaat: JGZ professionals hebben aandacht voor veilige hechting in hun 
gesprekken met ouders. Daarnaast bieden zij ondersteuning aan ouders of 
verwijzen zij ouders door als kinderen niet veilig zijn gehecht.  

Contactpersoon: Jacqueline de Vries: jacqdevries@solcon.nl  
Trekker: MdeRuiter@ggdgelderlandzuid.nl 
 
Actiepunt 3: Sterke ouders zijn cruciaal 

➔ Ouders die in balans zijn hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van 
hun kinderen.  

➔ Doel: JGZ-professional zijn zich bewust van het belang van ouderschap op de 
ontwikkeling van het kind en hebben de mogelijkheid om, indien nodig bij iedere 
ouder, het meest passende ouderschap versterkende programma in te zetten. 

➔ Wat doet de JGZ? Het NCJ organiseert regio tours over ouderschap en geeft 
daarbij ook inzicht in ouderschap versterkende programma’s. 

➔ Resultaat: De JGZ professionals besteden in hun contact met ouders aandacht 
aan ouderschap en gebruiken zonodig ouderschap versterkende programma’s 
die goed gevalideerd zijn zoals VoorZorg en Stevig Ouderschap. 
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Contactpersoon: Marga Beckers: mbeckers@ncj.nl 
Trekker: Hanna de Koning: hdkoning@ggdamsterdam.nl 
 
Actiepunt 4: Weerbare jongeren kennen de weg 

➔ Weerbare jongeren weten beter wat gewoon is en wat niet gewoon is en weten 
hoe te handelen als hun grenzen worden overschreden. 

➔ Doel: Het doel is dat de JGZ bijdraagt aan het vergroten van de weerbaarheid 
van jongeren; zij kennen weerbaarheidsprogramma’s en zetten deze zonodig in. 

➔ Wat doet de JGZ? Er wordt een toolbox ‘Weerbaarheidstrainingen en 
preventieve pestprogramma’s’ ontwikkeld en beschikbaar gemaakt via de NCJ 
website. De JGZ stimuleert dat scholen weerbaarheidsprogramma’s gaan 
gebruiken. 

➔ Resultaat: De JGZ weet welke interventies kunnen worden ingezet om 
weerbaarheid bij kinderen te vergroten en stimuleert het gebruik daarvan. Als 
kwetsbare kinderen worden gesignaleerd weet de JGZ welke interventies ingezet 
kunnen worden. 

Contactpersoon: Marga Beckers: mbeckers@ncj.nl  
Trekker: Tessa Goorsenberg: Tessa.goorsenberg@ggdzeeland.nl 
 
Actiepunt 5: Geen kind opnieuw slachtoffer door een stevige samenwerking met 
Veilig Thuis 

➔ Een groot deel van de mishandelde kinderen die bekend zijn bij Veilig Thuis 
wordt binnen vijf jaar opnieuw slachtoffer. Om dit te voorkomen moeten de JGZ 
en Veilig Thuis beter samenwerken. 

➔ Doel: De samenwerking met Veilig Thuis wordt intensiever. Verder gaat de JGZ 
haar monitoring van deze kwetsbare groep intensiveren zodat signalen en 
risico’s sneller kunnen worden opgepakt.  

➔ Wat doet de JGZ? JGZ organisaties zorgen voor samenwerking met de Veilig 
Thuis organisatie en zorgen dat de monitoring van kinderen geregeld is. 

➔ Resultaat: JGZ organisaties werken samen met Veilig Thuis organisaties. 
Kinderen die in aanraking met Veilig Thuis zijn geweest worden niet opnieuw 
slachtoffer. 

Contactpersoon: Albertine Klein Velderman: akleinvelderman@ggdghor.nl 
Trekker: Ineke Aten: iaten@ggdhm.nl 
 
Actiepunt 6: Samenwerking in de wijk 

➔ Actieve samenwerking in de wijk tussen relevante partijen op het gebied van 
kindermishandeling kan beter.  

➔ Doel: De samenwerking tussen relevante partijen wordt lokaal versterkt in het 
belang van preventie en aanpak kindermishandeling. Dit vergemakkelijkt het 
vrijwillig onderling informatie uitwisselen in het belang van de veiligheid van de 
kinderen. 

➔ Wat doet de JGZ? Om het doel te bereiken worden best practices verzameld en 
gedeeld 
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➔ Resultaat: Relevante lokale en regionale partijen op het gebied van 
kindermishandeling kennen elkaar en werken samen zodat kwetsbare kinderen 
sneller in beeld komen en blijven. 

Contactpersoon: Marga Beckers: mbeckers@ncj.nl 
Trekker: Huub Creemers: huub.creemers@ggdzl.nl 
 
Actiepunt 7: De professional maakt het verschil 

➔ JGZ-professionals hebben kennis en vaardigheden nodig om kindermishandeling 
tegen te gaan.  

➔ Doel: JGZ-professionals hebben de expertise om in hun contacten met ouders 
aandacht te geven aan ouderschap, hechting en weerbaarheid ter voorkoming 
van kindermishandeling, weten kindermishandeling te signaleren en daarop te 
acteren en vinden intern en extern hun samenwerkingspartners om 
kindermishandeling aan te pakken. 

➔ Wat doet de JGZ? JGZ-professionals worden regelmatig getraind om hun kennis 
en vaardigheden up-to-date te houden. De aandachtsfunctionarissen 
kindermishandeling gaan een Landelijk JGZ-netwerk Aanpak Kindermishandeling 
vormen. Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling zijn de ambassadeurs 
van preventie en aanpak van kindermishandeling binnen hun organisatie.  

➔ Resultaat: Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling hebben een adequate 
opleiding voor preventie en aanpak van kindermishandeling gevolgd en 
participeren in het Landelijke JGZ- Netwerk Kindermishandeling. Zij zorgen voor 
een goede verbinding met professionals in- en extern zodat preventie en aanpak 
van kindermishandeling blijvend onder de aandacht is en er - zo nodig - snel kan 
worden gehandeld. 

Contactpersoon: Marga Beckers: mbeckers@ncj.nl 
Trekkers: Conny Slijkerman: c.slijkerman@careyn.nl en Kelly Konijn: 
k.konijn@ggdwestbrabant.nl 
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