
 

Impressie JGZLive! 20 mei: In dialoog met Frank van Leerdam over het LPK 
 
39 JGZ-ers hebben zich aangemeld om op woensdag 20 mei in dialoog te gaan met de                
inspecteur Frank van Leerdam over het Landelijk Professioneel Kader (LPK) in Corona            
tijden. Welke vragen leefden er? Wat geeft Frank van Leerdam mee? Wat is de opbrengst               
van deze JGZlive!? 
 
JGZ voert het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind uit. Daar staan we               
voor! JGZ is een belangrijke publieke taak. We hebben tijdelijk collega’s geholpen tijdens de              
eerste crises dagen, maar nu is het tijd te gaan voor de JGZ. 
 
De wereld ziet er vandaag, in Corona tijd, anders uit. Niet het normale werk kunnen doen is                 
begrijpelijk en daar word je niet op afgerekend. De contactmomenten uit het LPK zijn              
bedoeld als bescherming van de JGZ-sector naar gemeenten toe, maar je past het LPK op               
maat toe naar het individuele kind. Het zijn niet de aantallen die tellen, maar of jij in control                  
bent en de goede dingen doet. De richtlijnen zijn daarbij slechts een hulpmiddel om een               
afgewogen keuze te maken het juiste te doen. 
 
Deze tijd maakt ook andere manieren mogelijk. Maak daar gebruik van. JGZ blijf je door               
ontwikkelen! Denk los van de contactmomenten, maar denk in je opdracht en pas je duur,               
vorm en inhoud aan, op maat. Maak een afweging , een risico inschatting over wat nodig is.                 
Nieuwe protocollen kunnen professionals daarbij helpen. Bv wanneer fysiek contact en           
wanneer digitaal. In welke situaties volgt het ene soort contact op het andere? 
 
Nu hebben we een gouden kans. Ga je ontwikkelen en ook meteen monitoren. Schakel              
academische werkplaatsen in. Maak ook gebruik van je ketenpartners en ontdek nieuwe            
partners. Vraag wat zij kunnen betekenen. Je hoeft niet alles zelf of individueel te doen.               
Iedereen is nu doordrongen van het nut van preventie, vaccinatie, leefstijl en            
volksgezondheid. Dit is een ‘Kansentijdperk”. Je moet het NU doen! 
 
Denk bijvoorbeeld aan het codewoord wat gemeld kan worden bij iedere apotheek, maar             
denk ook aan wat een tandarts kan betekenen. Kinderen komen daar twee keer per jaar.               
Andere voorbeelden zijn de visusstraat, de gymlessen bezoeken of samenwerken met de            
sportclubs. Slim Samenwerken werkt het beste. Dat laat ook het rapport zien wat van de               
zomer uitkomt waarin best practices bij elkaar gebracht zijn vanuit het toezicht sociaal             
domein. 
 
Laten we niet het hele cohort inhalen, maar ook niet helemaal schrappen. Immers het              
belang van het kind staat voorop.  
 
Blijf kritisch en creatief nadenken over hoe je omgaat met nieuwe situaties. Wat kun je               
anderen vragen? Maak op maat oplossingen. Het LPK staat voor flexibel waar kan.  
 
Vanaf vandaag zeggen we ……... 

https://www.kinderrechten.nl/professionals/kinderrechten/

