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INleIdINg

Het NCJ is in 2010 opgericht door ActiZ en GGD 
Nederland en met steun van de beroepsvereni-
gingen in de JGZ (AJN, V&VN en NVDA). Het initia- 
tief om het NCJ op te richten was het gevolg van 
het wegvallen van het Centrum Jeugdgezondheid 
van het RIVM. Vanuit de branche- en beroeps-
organisaties werd het belang gevoeld voor een 
innovatie- en kennisinstituut voor de JGZ. Het 
ministerie van VWS heeft vervolgens het besluit 
genomen het NCJ met een instellingssubsidie te 
financieren.
Na de oprichting hebben ActiZ en GGD Nederland 
zich teruggetrokken en is het NCJ als een onaf- 
hankelijke stichting aan de slag gegaan ter onder- 
steuning van de JGZ-organisaties. 
Het NCJ heeft in juni 2010 haar eerste Meerjaren- 
beleidsplan vastgesteld: “Vernieuwing in de 

Jeugdgezondheid; verbinden vanuit kennis” 
waarin haar meerjarenbeleid uiteen is gezet.
Op grond van dit meerjarenbeleidsplan heeft 
het NCJ vanaf 2011 vier jaarplannen uitgevoerd 
waarmee het vigerende Meerjarenbeleidsplan 
is gerealiseerd. 

Met het voorliggende Meerjarenbeleidsplan 
schetst het NCJ het kader voor de strategische 
thema’s voor de komende vier jaar. Daaraan 
voorafgaand zijn de visie en missie opnieuw 
beschreven en zijn de kernwaarden en doel-
stellingen voor het NCJ geformuleerd. 
Het Meerjarenbeleidsplan zal jaarlijks in het 
kader van de werkplan-ontwikkeling worden 
geijkt om te bezien of de inhoud nog steeds 
aansluit bij de actuele ontwikkelingen.
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1.  BeleIdskaders

Het NCJ heeft een aantal landelijke ontwikkelingen 
en beleidskaders betrokken in het ontwikkelen 
van het voorliggende Meerjarenbeleidsplan. 
Centraal in deze ontwikkelingen staan de  
herziening van het jeugdstelsel en de nieuwe 
Jeugdwet die daaruit is voortgekomen alsook 
het advies van de commissie De Winter over  
de evaluatie van het basistakenpakket en het 
(ontwerp-)besluit Publieke Gezondheid waarmee  

het nieuwe Basispakket JGZ per 1 januari 2015 
is geformaliseerd. Ook de overige relevante 
transities in het sociaal domein, zoals passend 
onderwijs, de Participatiewet en de wijzigingen 
in de AWBZ zijn in dit Meerjarenbeleidsplan 
betrokken. Verder is het visiedocument over  
op de Preventieve Zorg voor Jeugd dat het NCJ 
heeft ontwikkeld, leidraad geweest voor dit 
Meerjarenbeleidsplan. 

2.  de BalaNs opgeMaakt.  
  Waar staat de JgZ Nu? 

De afgelopen vier jaar heeft het NCJ zich als 
innovatie- en kenniscentrum voor de JGZ gericht 
op de ondersteuning van JGZ-organisaties binnen 
de context waarbinnen de JGZ opereert. De focus 
lag hierbij op het stimuleren van innovaties, 
kwaliteitsbevordering, kennisbeheer, implemen-
tatie en verbinding. 

Voor het gezondheidsbelang van kinderen en 
jongeren is het noodzakelijk dat de meerwaarde 
van de JGZ in een snel veranderende omgeving 
behouden blijft en dat de JGZ preventieve zorg in 
de meest brede zin van het woord op kwalitatieve, 
hoogwaardige wijze blijft aanbieden, afgestemd 
op de behoefte van kind en ouders. De JGZ werkt 
primair op grond van het kader van de wet 
Publieke Gezondheid. De essentie van publieke 
gezondheid is het waarborgen van de gezondheid 
van alle burgers in Nederland als collectief. 
Daartoe wordt de gezondheid van alle burgers 
bewaakt, beschermd en bevorderd. De JGZ 
ontleent aan deze taken haar identiteit en maat- 
schappelijk toegevoegde waarde én positie aan 
de voorkant van de keten van zorg voor jeugd. 
De JGZ is gericht op het voorkomen van ziekten 

en andere problemen bij kinderen en jongeren, 
vroegsignalering en ondersteuning. Daartoe is 
het belangrijk dat de JGZ een laagdrempelige 
toegang paart aan het in beeld hebben van  
alle kinderen en werkt vanuit een integrale 
bio-psychosociale optiek én een betrouwbare 
en deskundige partner is in het netwerk van 
zorg voor jeugd. 

Een proactieve houding van de JGZ naar haar 
opdrachtgever, de gemeente, is cruciaal gezien 
de veranderingen in het jeugdstelsel waarbij  
de gemeenten met ingang van 1 januari 2015 
verantwoordelijk worden voor de gehele zorg 
voor jeugd. 
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  Kind, ouders en context waarin het kind 
opgroeit staan steeds meer centraal. De rol 
van ouders en jeugdigen kantelt: van passieve 
consument worden zij regisseur van hun zorg- 
proces. Zij willen snel en concreet informatie, 
advies en hulp in de gemeenschap (buurt, wijk, 
dorp) waarin ze leven. Hun behoeften staan 
centraal. Uitgangspunt voor de JGZ is het 
vertrouwen in ouders om hun kinderen gezond 
en veilig op te voeden. Alleen als het tegen-
deel blijkt, onderneemt de JGZ actie die nodig 
is om kinderen en ouders te ondersteunen. 

  Opvattingen over preventie veranderen. Het 
wordt steeds duidelijker dat de meeste winst 
wordt geboekt als er zo vroeg mogelijk met 
(collectieve) preventie wordt begonnen, dat 
wil zeggen preventieve activiteiten voor en 
tijdens de zwangerschap en het liefst al voor 
de conceptie. Een belangrijke verbinding van 
de JGZ zijn de verloskunde (waaronder de 
verloskundige samenwerkingsverbanden), 
kraamzorg en premature nazorg. 

  Opvattingen over de organisatie van preventie 
veranderen. Dit wordt duidelijk in de opkomst 
van wijkteams en toetreding van andere aan- 
bieders van JGZ. Het begrip preventie wordt 
ook breder. Onder preventie voor jeugd wordt 
niet meer alleen de preventie in het kader van 
het regime van de Wet Publieke Gezondheid 
begrepen, maar ook preventie zoals die in het 
kader van de Jeugdwet en andere wetgeving 
in het sociale domein wordt uitgevoerd. Deze 
veranderingen worden ingegeven door de 
gehanteerde uitgangspunten in het landelijke 
beleid en nieuwe wetenschappelijke inzichten.

  De traditionele oriëntatie op kindgerichte 
factoren is verschoven naar aandacht voor het 
kind in zijn brede context. Ook ontwikkelt de 
conventionele benadering “find it and fix it” 
zich naar een toekomstbestendige aanpak 
“predict it and personalize it”. Het accent ligt 
steeds meer op het personaliseren van zorg: 

�anticiperen�op�specifieke�individuele�behoeften�
van kinderen en jeugdigen. JGZ staat voor de 
uitdaging om risico’s voor gezondheid, groei en 
ontwikkeling met behulp van het biopsycho-
sociaal model met een brede blik in beeld te 
brengen en de groei en ontwikkeling in een 
continuüm,�het�‘growing�into�deficit’�model,�
vast�te�stellen,�te�kwantificeren,�te�beoordelen�
en te voorspellen.

  De wereld van de JGZ verandert. De aanbieders 
van JGZ zijn niet meer de traditionele organi- 
saties (GGD en Thuiszorg) van voorheen. De 
JGZ kan door meerdere partijen en diverse 
type professionals worden aangeboden; 
organisatiestructuren veranderen, andere 
partijen staan klaar om (onderdelen van) de 
JGZ uit te voeren. Dat betekent een complexe 
omgeving waarin de JGZ haar werk uitvoert. 

  Het basispakket dat op 1 januari 2015 in wer- 
king�treedt,�kan�flexibel�worden�aangeboden.�
Met dit basispakket kan de JGZ optreden als 
verbinder in het sociale domein. Dit gebeurt 
door het basispakket JGZ in samenhang met 
activiteiten in andere wettelijke kaders uit te 
voeren en door (beleids)adviezen voor een 
gemeente te genereren. De transformatie 
vraagt een veranderende samenwerking met 
relevante partners. Het is van belang proactief, 
duurzame en in veel gevallen een nieuwe 
samenwerking te ontwikkelen met:

   de algemene jeugdvoorzieningen 
(scholen, jeugdwelzijnswerk en  
kinderopvang)

   andere basisvoorzieningen jeugd 
(huisartsen, jeugd & opvoedhulp, 
kraamzorg, verloskundigen,  
(school)maatschappelijk werk en 
paramedische zorg)

   de specialistische voorzieningen jeugd  
(gezondheidszorg voor jeugd in zieken- 
huizen, jeugd-ggz, gespecialiseerde 
jeugdhulp en jeugd-lvb).

Wat zijn de (te verwachten) maatschappelijke ontwikkelingen en trends?
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  Nieuwe onderwerpen dienen zich aan zoals 
de risico’s die jongeren lopen als gevolge van 
leefstijl, zoals het gebruik van alcohol en drugs 
of gehoorschade en gameverslaving. Of aan- 
dacht die nodig is voor jongeren (< 12 jaar) 
die risicogedrag op veiligheid en criminaliteit 
vertonen. De JGZ heeft hierin een signalerende, 
voorlichtende en ondersteunende rol.

  Er is een steeds grotere informatiebehoefte 
om beleid en uitvoering van zorg voor jeugd 
richting te geven. JGZ kan relevante informatie 
leveren, omdat zij de wettelijke opdracht heeft 
om kinderen in beeld te houden, de gezond-
heidstoestand van groepen te monitoren, en 
in dat kader van alle kinderen in Nederland 
data over de gezondheid en groei en ontwik-
keling, te verzamelen. Op verschillende plek- 
ken in Nederland wordt – veelal in pilotvorm –  
een digitaal gezinsdossier vorm gegeven. Dit 
dossier is van het gezin, dat daarmee het eigen 
zorgtraject voor een groot deel in eigen hand 
heeft. Het gezin kan in het eigen dossier men- 
sen of instanties toelaten om zorgafspraken 
te maken of vast te leggen. Het gezinsdossier 
is één van de manieren om de hulpverlening 
in te richten vanuit de eigen kracht van het 
gezin met ondersteuning vanuit de profes-
sional, de instelling of het systeem. 

  Sociale media is niet meer weg te denken uit 
het leven van jongeren en ouders. JGZ springt 
hier nog maar voorzichtig op in, terwijl de 
kansen om informatie over te brengen en 
positieve gedragsbeïnvloeding groot zijn.  
De JGZ zal meer met sociale media aan de 
slag te gaan, mede om aansluiting te houden 
met de doelgroep. Kinderen en pubers leven 
immers een virtueel leven naast hun fysieke 
leven. De groepsdruk is virtueel enorm en 
cyberpesten neemt toe. Een groot deel van 
hun tijd wordt hier doorgebracht en de 
fascinatie voor gaming heeft al geleid tot 
(onverwacht) grote aantallen verslaafde 
kinderen.

  De transities in het jeugdveld gaan gepaard 
met aanzienlijke bezuinigingen op de budget- 
ten en gespecialiseerde zorg zuigt voorlopig 
om allerlei redenen veel geld op. Het is welis-
waar de bedoeling om de voorkant te ver- 
sterken,�maar�de�effecten�van�preventie�zijn�
pas op langere termijn zichtbaar. De huidige 
verantwoordingssystematiek van organisaties 
en professionals, outcome in plaats van 
output, belemmert bovendien een focus op 
effecten�van�preventie.

Uitdagingen voor de JGZ 
Uit bovenstaande trends en ontwikkelingen 
komen de volgende uitdagingen voor de JGZ 
naar voren:
1.      Om het nieuwe jeugdstelsel tot een succes 

te maken is (verdere) transformatie nodig. 
Meer aandacht voor het gezond en veilig 
opgroeien en opvoeden vraagt iets van de 
manier waarop professionals opvoeders en 
jeugdigen moeten ondersteunen. Pro-actief 
handelen, verantwoordelijkheid nemen, lef 
tonen en sensitiviteit ontwikkelen voor wat 
in een wijk gebeurt, horen daarbij. In plaats 
van onnodig problematiseren en etiketteren 
moet gewerkt worden aan het herstel van het 
regulier leven, het versterken van de normale 
ontwikkeling en opvoeding van kinderen en 

jongeren in de eigen leefomgeving, aan talent- 
ontwikkeling, het betrekken van de school 
als vind- en werkplaats, de bevordering van 
de eigen kracht en autonomie van kinderen 
en hun ouders en het betrekken inschakelen 
van sociale netwerken. Tegelijkertijd zullen 
er altijd jeugdigen en gezinnen zijn, die 
behoefte hebben aan meer gespecialiseerde 
zorg. De hulp moet dus niet alleen zo licht als 
mogelijk maar ook zo zwaar als noodzakelijk 
zijn. Dit vraagt om een cultuurverandering 
waarbij nieuwe werkwijzen geïntroduceerd 
moeten worden: van kindgericht naar context- 
gericht, van individueel naar collectief  
adviseren,�outreachend�werken�en�flexibel�
kunnen omgaan met de uitvoering van het 
brede basispakket. Ook het verbeteren van 
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het JGZ-imago, de toegankelijkheid, de 
zichtbaarheid, vindbaarheid en het uitdruk-
ken van de meerwaarde zijn belangrijke 
elementen in deze omslag. Dit vraagt een 
intensivering van samenwerking met 
relevante partijen en of het aangaan van 
samenwerking met nieuwe partijen, bijvoor-
beeld met basisvoorzieningen zoals sport-
clubs, buurthuizen, peuterspeelzalen, 
kinderopvang, scholen en met specialisti-
sche zorg. Het heeft ook implicaties voor de 
verhouding en communicatie tussen 
burgers, professionals, instellingen en 
overheid.

 
2.    De JGZ-professional van deze tijd is exponent 

van deze nieuwe cultuur, attitude en werk- 
wijze. De ouders van nu herkennen zich in 
de JGZ-professional; de JGZ-professional 
straalt vertrouwen en vakvolwassenheid uit 
en speelt soepel in op de vraag en behoefte 
van ouders en jongeren. Richtlijnen en proto- 
collen zijn daarbij een leidraad voor profes-
sioneel handelen maar zijn niet onnodig 
belemmerend om aan de vraag of behoefte 
van ouders en jongeren te voldoen. Een 
leven lang leren en ontwikkelen horen bij de 
nieuwe�JGZ-professional�maar�ook�flexibiliteit,�
creativiteit en de bereidheid om buiten de 
9-5-mentaliteit te denken en te werken. 

 
3.     Om preventie en zorg voor jeugd continu  

te kunnen verbeteren, moet kennis breed 
worden verzameld, gedeeld en benut. Er is 
al veel bekend over wat werkt en met behulp 
van monitoring komt steeds meer informatie 
beschikbaar. Het sturen op en het bewaken 
van de kwaliteit wordt de komende jaren een 
steeds grotere uitdaging door factoren als: 
verschillende kwaliteitsregimes in verschil-
lende wettelijke kaders, nieuwe toetreders in 
de JGZ, andere organisatiestructuren (zoals 
ZZP-ers�die�JGZ�aanbieden)�en�het�flexibele�
aanbod van het basispakket. 

4.     Het gebruik van nieuwe technologieën en 
digitalisering kan de modernisering van het 
JGZ-werk en de werkprocessen versnellen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontwikkelen 
van nieuwe instrumenten, het gebruik van 
apps bij consultvoering en voorlichting, 
verdere inzet van sociale media. 

 

5.     De doelstelling van de Jeugdgezondheidszorg 
om alle kinderen in Nederland gezond op te 
laten groeien in een veilige omgeving wordt 
steeds�meer�bemoeilijkt�door�financiële�uit- 
dagingen. Zo zijn JGZ-instellingen verplicht 
om verantwoording af te leggen van de 
geleverde zorg. De overgang van output naar 
outcome�financieringsmethodieken,�in�aan- 
vulling�op�financieringen�uit�de�Jeugdwet� 
en de Zorgverzekeringswet, vragen om een 
andere aanpak. Ofwel, een andere creatie-
vere en meer innovatieve manier van werken. 
De grootste uitdaging voor JGZ-organisaties 
is om adequaat in te spelen op de vele ver- 
anderingen; of dit nu is op het gebied van 
veranderende�financiering�of�het�kunnen�
blijven leveren van de best mogelijke kwaliteit 
met minder middelen. Vraaggestuurde 
planning, controle op de zorgkosten en 
transparantie in de budgetplanning en 
verantwoording op behaalde resultaten 
(outcome) liggen hieraan ten grondslag.
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3.   vIsIe, MIssIe eN  
kerNWaardeN NCJ

Het NCJ heeft op basis van bovenstaande 
ontwikkelingen, gerelateerd aan de jeugdgezond- 
heidszorg, maar ook als gevolg van haar eigen 

organisatieontwikkeling haar visie en missie 
voor de komende jaren aangescherpt en 
herijkt. 

Om krachtig onze missie uit te kunnen dragen 
zijn deze kernwaarden geformuleerd die als 
richtsnoer dienen. Als specialist in preventie, 

verbindt het NCJ de uitvoeringspraktijk vanuit het 
belang van het kind, de jongere en zijn of haar 
ouders op innovatieve en inspirerende wijze.

vIsIe  Alle kinderen in nederlAnd 
groeien gezond en veilig op.

MIssIe Het nCJ vernieuwt,  
versterkt en verbindt  
de JeugdgezondHeidszorg.

kerNWaardeN innovAtieF  
 inspirerend 
 deskundig 
 verbindend
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4.   doelstellINgeN, rolleN  
eN doelgroepeN NCJ

Doelstellingen
Onderstaande doelstellingen zijn geformuleerd 
op basis van de doelstellingen uit de Statuten  
van het NCJ. 
1.     Het NCJ is het landelijk innovatie- en  

kenniscentrum voor de jeugdgezondheid.
2.     Het NCJ zet zich in voor het optimaliseren  

van de kansen voor de jeugd in Nederland  
om zo gezond en veilig mogelijk op te 
groeien en te kunnen participeren in de 
maatschappij en speelt daarbij in op trends 
en maatschappelijke ontwikkelingen.

3.      Het NCJ vormt de verbindende schakel  
tussen de uitvoeringspraktijk, onderwijs, 
beleid en wetenschap.

4.      Het NCJ draagt bij aan de ontwikkeling,  
borging en professionalisering van de 
jeugdgezondheidszorg in de ruimste zin  
van het woord. 

Rollen
Om onze doelstellingen optimaal te kunnen 
verwezenlijken, neemt het NCJ verschillende 
rollen in:
1.      Visie-ontwikkelaar: het ontwikkelen van 

visies, kaders, standpunten rond relevante 
thema’s in de zorg voor jeugd;

2.      Verbinder: het met elkaar verbinden van  
partijen, innovaties, kennis, nieuwe ideeën  
en praktijkervaringen binnen de zorg voor 
jeugd;

3.     Vernieuwer: het initiëren, versterken en 
stimuleren van vernieuwing in de zorg  
voor jeugd;

4.      Ontwikkelaar en co-creator: het (eventueel 
samen met JGZ-organisaties) ontwikkelen  
van kennis, instrumenten en materialen;

5.      Sparring partner: het actief met de JGZ  
meedenken, ook in de vorm van consultatie 
en advies, bij (inhoudelijke) vernieuwing  
van de JGZ;

6.     Makelaar: het uitwisselen van innovaties,  
kennis en materialen in de JGZ;

7.       Beheerder: het actueel houden van  
bestaande kennis op basis van evaluatie, 
praktische bevindingen, nieuwe inzichten 
en ontwikkelingen;

8.      Facilitator: het bieden van een platform  
voor de JGZ om in gezamenlijkheid kennis  
te ontwikkelen en te delen. 
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Doelgroepen
Het NCJ werkt primair voor de organisaties  
die JGZ uitvoeren met daarbinnen de volgende 
doelgroepen: 

  Hoofden/ managers gerelateerd aan  
de jeugdgezondheidszorg;

  Staf- en beleidsmedewerkers gerelateerd  
aan de jeugdgezondheidszorg;

  Professionals die jeugdgezondheidszorg  
uitvoeren.

Toegevoegde waarde NCJ
Het NCJ werkt als hét innovatie- en kennis-
centrum vanuit een expliciete focus op de JGZ 
en de uitvoerende organisaties die daarin actief 
zijn. Het NCJ ondersteunt JGZ-organisaties in 
innovaties en met kennis. Daarnaast vervult  
het NCJ een unieke ondersteunende rol naar 
JGZ-organisaties bij de implementatie van 
instrumenten. Het NCJ legt een nadrukkelijke 
koppeling tussen ontwikkeling, implementatie 
en borging van innovatie en kennis in de JGZ.  
Het NCJ draagt zo bij aan het vernieuwen, 
verbinden en versterken van de JGZ, zowel  
op het niveau van de uitvoering als op beleids-
niveau. 

Het NCJ onderscheidt zich van brancheorgani-
saties, zoals Actiz, GGD Nederland en VNG, en 
van de beroepsverenigingen doordat het niet 
aan belangenbehartiging doet. Wel legt het NCJ 
verbinding tussen de veldpartijen in de JGZ door 
een breed gedragen lijn te bevorderen over de 
inhoudelijke koers en ontwikkeling van de JGZ. 
Het NCJ richt zich met haar activiteiten vooral 
op de inhoudelijke ondersteuning van de JGZ- 
organisaties en is daarin proactief en gericht  
op vernieuwing van de JGZ. Het NCJ neemt een 
stimulerende en prikkelende rol in om JGZ-
organisaties te bewegen en te ondersteunen  
de slagen naar vernieuwing te (kunnen) maken. 

Relevante partners voor uitvoerders van de 
jeugdgezondheidszorg worden betrokken bij 
het behalen van de doelstellingen van het NCJ.
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5.  strategIsChe theMa’s

a.  Het kind, de jongere en zijn ouders 
aan zet 

Kinderen, jongeren en ouders van nu leven in 
een sterk veranderende omgeving; de gezins-
samenstelling en de maatschappij veranderen. 
De behoeften van ouders en kinderen verande-
ren mee. Dat vraagt van de professional te 
blijven aansluiten op de behoeften van het 
individuele kind, de jongere en zijn/haar ouders. 
Daarbij houdt de professional rekening met 
specifieke�doelgroepen�en�past�haar/zijn�werk- 
wijze daarop aan. Nieuwe technologieën kunnen 
worden ingezet. Ook is er aandacht voor de zelf- 
redzaamheid van kinderen, jongeren en hun 
ouders. Wat hebben zij nodig om zelf regie te 
kunnen voeren op een gezonde ontwikkeling 
en optimale participatie? Het zelf voeren van de 
regie over de eigen gegevens in een digitaal 
dossier, zelf aan hulpverleners toegang geven tot 
die gegevens en actieve betrokkenheid bij het 
bepalen van een zorgpad zijn enkele mogelijk-
heden. 

 
b. De kracht van preventie
Voorkomen is beter dan genezen. Ondanks dat 
dit algemeen geaccepteerd is, vraagt preventie 
de komende jaren expliciet aandacht, zodat 
preventie het vertrekpunt wordt van de zorg voor 
jeugd. Preventie is niet alleen als voorwaarde 
voor het gezond en veilig kunnen opgroeien van 
kinderen, maar ook als noodzaak om zwaardere 
vormen van hulp en kosten te voorkomen.  

Daarom wordt aandacht besteed aan de meer- 
waarde van deze preventieve taken van de 
jeugdgezondheidszorg. Collectieve monitoring 
is hierbij essentieel en kan leiden tot nieuw 
preventiebeleid. De kracht van preventie onder- 
streept de essentie, maatschappelijk toegevoegde 
waarde van de JGZ.  

Preventie wordt daarnaast breder opgevat dan 
alleen de preventieve zorg die wordt geboden 
op grond van het basispakket JGZ. Uiteenlopende 
nieuwe vormen van preventie worden verkend. 
Denk bijvoorbeeld aan preventieve zorg aan 
zwangere�vrouwen,�het�identificeren�van�nieuwe�
doelgroepen (zoals kinderen die zich soms op 
al zeer jonge leeftijd inlaten met criminele 
activiteiten), maar ook de preventieve zorg die 
wordt geboden in andere domeinen, waarbij de 
vraag zich aandient in hoeverre ‘lichte’ behan-
deling tot de mogelijkheden van de JGZ behoort. 
De JGZ professional levert als expert van pre- 
ventie een belangrijke bijdrage aan de invulling 
en uitvoering van het lokale gezondheidsbeleid. 
Dat zal als gevolg van toenemende bezuinigingen 
steeds�efficiënter�moeten�gebeuren.�Hierbij�
kunnen nieuwe technologische ontwikkelingen 
een bijdrage leveren.  

Een verdere investering in de JGZ-professional 
die aansluit op de nieuwe cultuur, attitude en 
werkwijze van de JGZ is essentieel. 
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c. Samenwerken
De JGZ zal steeds beter en intensiever moeten 
samenwerken om optimaal bij te dragen aan de 
ontwikkeling van gezonde en gelukkige kinderen. 
Niet alleen met ouders en kinderen zelf, maar 
ook met lokale partners. Samenwerken vraagt 
dat je met elkaar in gesprek gaat over mogelijk-
heden en over manieren om elkaar aan te vullen 
en in samenhang ondersteuning en zorg te 
bieden in het belang van het kind/ de jongere. 

Deze samenwerking zal de komende jaren in 
verschillende settings worden uitgevoerd, onder 
meer vanuit nieuwe organisatiestructuren in 
geheel nieuwe teams, zoals de wijkteams (jeugd, 
0-100, doelgroepgericht), de CJG’s, en de zorg- 
structuren rondom scholen. Daarover zullen 
afspraken worden gemaakt met partijen zoals 
de voorschoolse voorzieningen, prenatale zorg,
huisartsen, scholen, wijkteams, jeugdhulp, 
jeugd-ggz en gespecialiseerde zorg (kinderartsen, 
specialisten).  

De samenwerking zal gevolgen hebben voor 
bepaalde aspecten van de uitvoeringspraktijk 
van�de�jeugdgezondheidszorg,�zoals�het�effectief�
toeleiden naar andere vormen van zorg, het 
volgen van kinderen tijdens en na het verkrijgen 
van deze andere vormen van zorg, het terug-
brengen van specialistische zorg, normaliseren 
en het sneller aanbieden van lichte jeugdhulp. 
Het delen van kennis/gegevens van klanten, 
met respect voor ieders privacy en rekening 
houdend met de wettelijke kaders, vormt een 
belangrijke uitdaging. De JGZ-professional zal 
vanuit een open houding deze samenwerking 
aangaan.  
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a.  Gevolgen van het inhoudelijke beleid 
voor de organisatie van het NCJ

De missie, visie en kernwaarden en doelstel-
lingen van het NCJ bieden het kader voor de 
inrichting van de organisatie van het NCJ. Het 
vraagt van de medewerkers van het NCJ een ex-
terne oriëntatie op en sensitiviteit voor de ont-
wikkelingen in het veld van de zorg voor jeugd. 
Het NCJ is gericht op de organisaties en profes-
sionals die jeugdgezondheidszorg uitvoeren  
en in een breed verband van zorg voor jeugd 
opereren; dat vraagt van de medewerkers een 
klantgerichte, op verbinding en samenwerking 
gerichte houding. De NCJ-medewerkers heb-
ben oog voor het perspectief van een JGZ die 
het kind/jongere en hun ouders centraal stelt 
en die steeds bezig is met vernieuwing van het 
vak en werkmethoden. De (door)ontwikkeling 
van zittende medewerkers en de werving en 
selectie van nieuwe medewerkers is op deze 
kerncompetenties gericht. Uitgangspunt hierbij 
is het NCJ als lerende organisatie.

Het NCJ zal voor de komende vier jaren haar or-
ganisatie inrichten als projectorganisatie langs 
de lijnen van de strategische thema’s. Alle rol-
len van het NCJ komen in elk thema tot uitdruk-
king. Het NCJ blijft zich nadrukkelijk richten op 
de behoefte en vragen van haar doelgroep: de 
organisaties die JGZ uitvoeren en blijft scherp 
op het adequaat en snel oppikken van signa-
len door een nadrukkelijke interactie met haar 
doelgroep en de stakeholders in het veld voor 
jeugd. Dit zal onder meer worden gerealiseerd 
door accounthouderschap met alle organisa-
ties die JGZ uitvoeren en een sterk gebruik van 
digitale en sociale media.
 

b. Plaats NCJ in kennisinfrastructuur
De�JGZ�heeft�een�unieke�en�(kosten-)effectieve�
meerwaarde. Nu het formele traject van wet- 
en regelgeving van het nieuwe jeugdstelsel 
nagenoeg zijn beslag heeft gekregen, is het van 
belang dat deze uniciteit in de verdere uitwerking 
en uitvoering van het jeugdstelsel per gemeente 
of regio wordt herkend en ingezet. Dat vraagt 
van�het�NCJ�een�duidelijk�profiel�als�innovatie-�
en kenniscentrum voor de JGZ om de organisaties 
die JGZ uitvoeren in hun rol en activiteiten te 
ondersteunen. 

Nu de zorg voor jeugd op gemeentelijk niveau 
steeds meer zal groeien naar een integraal 
jeugdbeleid, dient het aanbod van innovaties 
en kennis ook op integrale en samenhangende 
wijze te worden aangeboden. Het NCJ wil de 
komende jaren een verkenning uitvoeren om 
met een aantal kennispartners op het terrein 
van de zorg voor jeugd te komen tot een samen-
hangende en zichzelf versterkende kennisinfra-
structuur. 
 

c. Financiering
Voor de eerste geldstroom van het NCJ blijft de 
komende jaren de instellingssubsidie van het 
ministerie�van�VWS�van�belang.�Voor�de�finan- 
ciering van aparte projecten zal het NCJ subsidies 
aanvragen bij overheid of fondsen. Het NCJ zal 
zich niet richten op het nadrukkelijk ontwikkelen 
van een derde geldstroom door het tegen 
betaling aanbieden van diensten.  
Het NCJ vindt dit niet passen bij haar onafhan-
kelijke positie als innovatie- en kennisinstituut. 
Dit houdt ook in dat het NCJ een aantal taken 
op het gebied van deskundigheidsbevordering, 
zoals opleidingen, zal overdragen naar andere 
partijen. Het NCJ zal daarbij wel bewaken dat 
dit deskundigheidsbevorderingsaanbod ook 
daadwerkelijk zal worden aangeboden en zal 
de kwaliteit daarvan bewaken. 

6.   raNdvoorWaardeN eN  
orgaNIsatorIsChe INBeddINg
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7.   proCes totstaNdkoMINg  
vaN dIt MeerJareNBeleIdsplaN

Op grond van de landelijke beleidskaders en  
de huidige en te verwachten ontwikkelingen in 
de JGZ heeft het NCJ in april 2014 een opzet 
gemaakt voor het nieuwe Meerjarenbeleids-
plan. Deze opzet is met de medewerkers en  
het bestuur van het NCJ besproken.  
Het bestuur heeft in zijn vergadering van  
14 april 2014 de opzet vastgesteld.

In een tweedaagse bijeenkomst in mei 2014 
van het NCJ-bureau is het concept van het 
Meerjarenbeleidsplan uitgewerkt. 

Dit concept is op 23 mei 2014 voor akkoord  
aan het bestuur voorgelegd. 

Het bestuur heeft vervolgens in juni 2014 twee 
denkdiners georganiseerd om respectievelijk de 
JGZ-organisaties en de landelijke stakeholders 
en het ministerie van VWS te consulteren over 
het concept-Meerjarenbeleidsplan 2015-2018. 
Over de inbreng uit deze consultaties heeft het 
bestuur in zijn vergadering van 27 juni 2014 
besluiten genomen die tot aanpassingen van 
het concept hebben geleid. In zijn vergadering 
van 19 september 2014 heeft het bestuur het 
Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 vastgesteld.
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