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Klik hier 
voor de volledige 

versie van het
jaarverslag 

2018

Klik hier 
voor het financiële 

jaarverslag 
2018

Algemeen en 
communicatie

Gebruikers website

Klik hier voor
de projecten 

van NCJ

3 Nieuwsbrieven 
JGZ Preventieagenda

Themanieuwsbrieven

2.845
abonnees 

2017

3.666
abonnees 

2018

12 Nieuwsbrieven NCJ

2 Meest gelezen nieuwsberichten:

 NCJ lanceert app voor raadplegen 
 JGZ Richtlijnen.
 Kennis on Tour ‘Eerste duizend dagen 
 en hechting’.
 Daling cijfers wiegendood door adviezen 
 over veilig slapen.

2018
3

nieuwe 
themadossiers

op ncj.nl.

JGZ Vakmanschapsagenda
Early Life Stress
Hechting

1.815

Volgers

+267

2018

2.413

LinkedIn +935

2018Twitter

Nieuwsbrieven De website www.ncj.nl

26
medewerkers

5
bestuursleden

In de media: AD, 15 november 2018 

‘Test dreumesen al op stress’
Niet alleen landelijke media besteedden 
aandacht aan het onderwerp, reactie volgde 
ook uit vele andere hoeken. Het NCJ pleit voor 
een gezamenlijke effectieve aanpak van 
Early Life Stress. 

Best bekeken 
NCJ YouTube kanaal:
Frank van Leerdam 

over het LPK.

+29%

Toename 
aantal abonnees

Social Media

336.254
gebruikers die ten 
minste één sessie 
hebben gestart. 

1.555.934
aantal bekeken 

pagina’s.

INNOVATIE- EN KENNISCENTRUM VOOR PROFESSIONALS IN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG

https://assets.ncj.nl/docs/5a324a54-9456-4d95-9420-79d90743cff0.pdf
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Project BProject A

Klik hier voor de 
andere projecten 

van NCJ

NCJ heeft diverse middelen ontwikkeld om 
beter aan te sluiten bij ouders: 
Kijk op de praktijk.
10 tips voor ouderproof communicatie.
Theorietool: ouderschapstheorie Alice van der Pas.
Infographic JGZ Preventieagenda.

Samenwerken 
aan impact
Samen met de jeugd- 
gezondheidszorg (JGZ) 
organisaties en stakeholders 
inzetten op de landelijke, 
sector brede 
JGZ Preventieagenda.

5 Innovatieateliers met 125 deelnemers.
4 Kennisnetwerken JGZ met 
 100 deelnemers.
4 Werkconferenties met 140 deelnemers
5 Kennis on Tours met 150 deelnemers
2 Aandachtsfunctionarissen  
 Kindermishandeling met 70 deelnemers.
2 Expertmeetings Schoolverzuim 
 met 70 deelnemers.
1 Bijeenkomst voor aandachts- 
 functionarissen armoede met 35 
 deelnemers.

5
video’s met 

Frank van Leerdam 
werden ontwikkeld over 

de toepassing van 
het Landelijk 

Professioneel Kader. 

Een sterke JGZ 
vraagt 
professionele 
groei
Gericht op het versterken 
van de uitvoeringspraktijk.

23
bijeenkomsten.

Het NCJ 
organiseerde

Informatie over 
preventie Wiegendood 
ging van het NCJ naar 

Consumentenbond
en VeiligheidNL.2

nieuwe  
JGZ Richtlijnen werden 

gepubliceerd: 
• Heupdysplasie 

• Taalontwikkeling

De preventiematrix 
is gerealiseerd als 

ondersteuning bij het 
ontwikkelen 

van duurzaam 
preventiebeleid.

Documentaire 
‘Ticket to the Tropics’

 in première.

De JGZ pledge 
Aanpak Kinderarmoede: JGZ aan zet! 

werd ondertekend.  

We startten
literatuuronderzoek 
naar Early Life Stress
met de Universiteit Maastricht.

Een  animatievideo  
over Early Life Stress 

werd gelanceerd.
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https://assets.ncj.nl/docs/a0577760-6530-48f7-a3b9-0c7d1d382915.pdf
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https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/heupdysplasie
https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/taalontwikkeling
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=f0YlFLCslCI
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https://www.youtube.com/watch?v=ENRI46TRiRQ&list=PLgbD9k5HSRLbEyVOyhjPkZQ4dg-zSO93E
https://www.youtube.com/watch?v=ENRI46TRiRQ&list=PLgbD9k5HSRLbEyVOyhjPkZQ4dg-zSO93E


Project DProject C

Klik hier voor de 
andere projecten 

van NCJ

Voorsprong 
door informatie 
en technologie
Het aanbod aan technologie 
in de JGZ wordt steeds 
groter, maar de toegang is 
versnipperd en beperkt. 

Doen wat werkt

Gericht op het vergroten 
van de impact van de JGZ 
voor jeugdigen en hun 
ouders door gebruik 
te maken van (erkende) 
interventies.

Het Techberaad
maakte een praatplaat aan de 
hand waarvan JGZ-organisaties 

het gesprek kunnen voeren
over hun “digitale 

toekomst”. 

16
innovaties

zijn gepubliceerd in een 
overzichtskaart op 

www.ncj.nl.

www.ddjgz.nl 
werd 

geactualiseerd.

Er werd een 
commentaarronde 

gehouden over een grote 
herziening van de Basis- 

dataset JGZ. Voorstel voor 
de herziening is 

eind 2018 
afgerond.

29
organisaties 

namen deel aan
 Jeugd in Beeld 

(JIB).

Voor wetenschappelijk onderzoek 
leverden 4 organisaties JIB-data 
aan bij het CBS om die te laten 
koppelen aan andere bestanden. 

De 
Erkenningscommissie 
Interventies heeft het 

erkenningstraject 
geëvalueerd.

In de 
vaste rubriek 

‘Doen wat werkt!’ 
van de NCJ nieuwsbrief 

zijn interventies uitgelicht: 
SPARK, Stevig Ouderschap, 

Triple P, Bemoeizorg, 
M@ZL en 

VHT en VIB.

Het NCJ heeft een 
juridische toolkit 

ontwikkeld op basis van de 
Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 

(AVG).

1 2 3 4

27 JGZ-organisaties namen deel aan 
een inventarisatie om inzicht te krijgen 
in het gebruik van (erkende)  
interventies en hun wensen ten  
aanzien van (door)ontwikkeling en 
ondersteuning. De opbrengsten zijn  
verwerkt in een interne notitie, een 
compact overzicht en vervolgacties 
voor 2019. 

Deelcommissie 2 voor JGZ, preventie en 
gezondheidsbevordering van de 
Erkenningscommissie Interventies heeft 
15 interventies beoordeeld op hun 
onderbouwing en effectiviteit. Informatie 
over erkende interventies die gebruikt 
worden door de JGZ is te vinden in de

JGZ Interventiebibliotheek.

15
interventies.

In aanvulling op de JGZ interventie-
bibliotheek is een compact overzicht 
opgesteld van beschikbare, erkende 
interventies, die de JGZ kan gebruiken 
om bij te dragen aan veilig en gezond 
opgroeien.

https://assets.ncj.nl/docs/9353f6f0-3f19-42ae-8c5e-1fc4478e8ffc.jpg
https://assets.ncj.nl/docs/90776028-af5e-4026-b5f7-2e9e2c051c2c.pdf
https://www.ncj.nl/themadossiers/vernieuwing/locaties/
http://www.ddjgz.nl
https://www.ncj.nl/themadossiers/informatisering/jeugd-in-beeld/
https://www.ncj.nl/themadossiers/informatisering/jeugd-in-beeld/
https://assets.ncj.nl/docs/dc46abda-00d9-4efb-a6c4-2bad94d267eb.pdf
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https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/doen-wat-werkt-bemoeizorg-in-de-jeugdgezondheidszorg
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/doen-wat-werkt-m-zl
https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/doen-wat-werkt-video-hometraining-vht-en-video-interactiebegeleiding-vib
https://assets.ncj.nl/docs/6c66a368-f81f-435f-87fe-141abf308622.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/2c520bf1-9391-4477-8d32-22271140edce.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/5eca2734-2183-4052-b823-0707e08e93c0.pdf
https://www.ncj.nl/over-ncj/ons-netwerk/erkenningscommissie/
https://www.ncj.nl/producten-diensten/interventies/jgz-interventiebibliotheek/
https://assets.ncj.nl/docs/5eca2734-2183-4052-b823-0707e08e93c0.pdf


*Project E

Borging 
landelijke 
kennisfunctie 
Integrale 
Vroeghulp

De landelijke coördinatie 
van Integrale Vroeghulp was 
gericht op strategisch 
aanjagen, kennisdelen en 
faciliteren.

Additioneel 
gefinancierde 
projecten
Additioneel gefinancierde 
projecten waren het 
beheer van diverse 
programma’s en het 
JGZ Richtlijnenspel.

Voorzorg

GIZ-
methodiek

 M@ZL

Samen-
Starten

Stevig 
Ouderschap

JGZ
Richtlijnen- 

app

 JGZ
Richtlijnen- 

spel

De JGZ Richtlijnenapp werd 
gelanceerd. De app werd 3.900 
keer gedownload. Maandelijks 
waren er gemiddeld 582 unieke 
gebruikers. De richtlijnen 
Gezonde slaap en slaap-
problemen, Borstvoeding en 
Depressie werden het meest 
geraadpleegd. 

Aan de hand van een business-
case werd besloten om Stevig 
Ouderschap over te dragen aan 
het NCJ. 21 JGZ-organisaties en 
Wit-Gele Kruis Aruba voeren 
Stevig Ouderschap uit. 153 
gemeenten en Aruba voerden 
Stevig Ouderschap uit. 

SamenStarten werd erkend als 
theoretisch goed onderbouwd. 
12 JGZ-organisaties voeren 
SamenStarten uit. 130 nieuwe 
professionals zijn opgeleid om 
met SamenStarten te werken. 
140 gemeenten voerden 
SamenStarten uit. 

VoorZorg ging zelfstandig verder in 
Nederland. 20 JGZ-organisaties 
voerden VoorZorg uit, met 78 Voor-
Zorgverpleegkundigen. Ongeveer 
570 kwetsbare moeders zijn 
begeleid in 2018. 125 gemeenten 
voerden VoorZorg uit. 

De GIZ-methodiek werd erkend 
als theoretisch goed onderbouwd. 
GIZ werd bij 27 organisaties 
geïmplementeerd en er werd door 
2.350 professionals mee gewerkt.

70 jeugdartsen werden opgeleid 
om M@ZL uit te voeren. 11 trainers 
zijn getraind om mentoren te kun-
nen scholen. 14 JGZ-organisaties 
voeren M@ZL uit en 2 organisaties 
gaan starten met M@ZL. 170 
gemeenten voerden M@ZL uit. 

Het JGZ Richtlijnenspel werd een 
groot succes. Ruim 4.000 deel- 
nemers beantwoordden via hun 
mailbox de vraag van vandaag, die  
ze drie keer per week ontvingen.

www.integrale vroeghulp.nl 
werd vernieuwd en een 
toolkit met infosheets 

werd gelanceerd.

 
Er werden 4 artikelen 

geplaatst in 
Vakblad VROEG.

Er werd een toolkit 
Integrale Vroeghulp 

gepubliceerd op 
www.integralevroeghulp.nl.

TOOLKIT

Scriptie onderzoek 
werd gestart naar 

ervaringen van 
ouders met 
vroeghulp.
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Een quickscan werd onder 
          gemeenten 
in Nederland uitgezet.

74%  daarvan vulde hem in. 
Een factsheet en uitgebreide 
rapportage gaven een 
landelijk beeld van hoe  
Vroeghulp ervoor staat.

380

https://www.ncj.nl/voorzorg/
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https://www.ncj.nl/mazl/
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https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/nieuw-jgz-richtlijnenspel-leren-in-20-seconden-1
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https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/nieuw-jgz-richtlijnenspel-leren-in-20-seconden-1
https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/gezonde-slaap-en-slaapproblemen-bij-kinderen
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https://assets.ncj.nl/docs/6ce06db5-3a46-45be-9999-c04bdeb31614.pdf

