
Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is jouw bondgenoot om 
samen te werken aan een impactvolle praktijk, slimme samenwerkingen 
op te zetten met changemakers van het NCJ en waardevol vakmanschap 
blijvend te ontwikkelen. Zo zorgen we voor het veilig, gezond en kansrijk 
opgroeien van kinderen in Nederland.

INSPIREER JE COLLEGA’S! Wij zijn benieuwd naar jullie creativiteit en 
laten ons ook graag door jullie inspireren! Sturen jullie het NCJ-team 
een foto van deze door jullie ingevulde poster? Dat mag naar 
communicatie@ncj.nl

www.ncj.nl

Hier gaan wij voor in 2019:
Met de landelijke, sectorbrede JGZ 
Preventieagenda bundelen we onze 
krachten en richten we ons op de 
preventie van een aantal complexe 
maatschappelijke vraagstukken: 
kindermishandeling, schoolverzuim 
en armoede. Daarvoor zetten wij 
in op de preventiepijlers hechting, 
ouderschap, weerbaarheid en 
gezondheid.

Hier hebben wij extra aandacht voor in 2019:

Hechting

Ouderschap

Weerbaarheid

Gezondheid

#JGZPreventieagenda

Zo hebben wij impact voor ouder en kind: JGZ Vakmanschapsagenda

JGZ Techagenda

#WaardevolVakmanschap#ImpactvollePraktijk

#SlimmeSamenwerkingloont #JGZTechagenda

De beste jeugdgezondheidszorg voor elke jeugdige! Dat vraagt om vakmensen.

Het NCJ organiseert uiteenlopende bijeenkomsten voor 
de JGZ: 

• In het INNOVATIEATELIER werken innovatiepioniers in 
co-creatie en wordt in wisselende coalities gewerkt aan 
vernieuwende plannen voor de JGZ sector.

• Tijdens WERKCONFERENTIES bieden we JGZ-managers de 
ruimte voor uitwisseling en inspiratie voor hun dagelijkse 
werk.

• Tijdens het KENNISNETWERK JGZ delen en bespreken 
JGZ-organisaties samen met het NCJ nieuwe en bestaande 
kennis, ontwikkelingen en ervaringen in de jeugdgezond-
heidszorg.

NCJ bijeenkomsten
• In samenwerking met AJN en V&VN organiseert het NCJ 

KENNIS ON TOUR. Dit zijn regionale bijeenkomsten over 
actuele thema’s, bestemd voor (JGZ)professionals en 

 beleidsmedewerkers. 

Houd www.ncj.nl/agenda in de gaten voor de planning 
van alle NCJ bijeenkomsten in 2019. Of neem voor advies 
op maat contact met ons op via contact@ncj.nl of 
030 - 760 04 05.

Met deze partners willen  wij  de samenwerking 
versterken:

JGZ Preventieagenda

Deze waarden delen wij met elkaar:

Samen 
bieden wij in 2019 

de beste jeugdgezondheidszorg. 
Onvoorwaardelijk!

NAAM ORGANISATIE:

Wij doen in 2019 mee met:

Van apps tot preventieve tools. Als we samen investeren, kunnen online innovaties op grote schaal 
het verschil maken in jeugdgezondheid.


