
 

Overzicht Innovatiepioniers 
 

 

 

In het innovatieatelier komen JGZ-professionals (innovatiepioniers) uit heel Nederland bij elkaar om in co-creatie te werken aan 
vernieuwing binnen de JGZ. In dit overzicht vind je alle pioniers met bijbehorende organisatie en gegevens. Wil jij je ook inzetten als 
innovatiepionier namens jouw organisatie? Neem contact op met Ellen-Joan Wessels via ejwessels@ncj.nl. 

Organisatie  Foto  Naam  Functie  Contactgegevens 

Drenthe 

GGD Drenthe 

 

Yvonne Kleine  jeugdverpleegkundige 
0-12 jaar en 
uitvoeringscoördinator 
CJG  

m: y.kleine@ggddrenthe.nl 
t: 0592-306300 

Flevoland 

 
GGD Flevoland 

 

 
Bianca Fortuin 

 
jeugdverpleegkundige 

 
m: b.fortuin@ggdflevoland.nl 
t: 0320-276252 

https://www.ncj.nl/over-ncj/medewerkers/profiel/?pers=35
mailto:ejwessels@ncj.nl
mailto:y.kleine@ggddrenthe.nl
mailto:b.fortuin@ggdflevoland.nl


 

 

Friesland 

GGD Fryslân    Anne Strikwerda  teamcoach en 
projectleider JGZ 3.0 

m: a.strikwerda@ggdfryslan.nl 
t: 088-2299222 

GGD Fryslân 

 

Karien Dijk  stafverpleegkundige  m: k.dijk@ggdfryslan.nl 
t: 088-2299819 

GGD Fryslân    Nienke Bakker  jeugdverpleegkundige 
12+ en projectleider JGZ 
3.0 

m: n.bakker@ggdfryslan.nl 
 

Gelderland 

GGD Gelderland Zuid    Maaike de Jager  procesmanager 
MULTIsignaal 
Verwijsindex 

m: mdejager@ggdgelderlandzuid.nl 
t: 088-1447144 

GGD Noord- en 
Oost-Gelderland 

 

Celeste Kamphuis  projectmanager  m: c.kamphuis@ggdnog.nl 
t: 088-4433000 

mailto:a.strikwerda@ggdfryslan.nl
mailto:k.dijk@ggdfryslan.nl
mailto:n.bakker@ggdfryslan.nl
mailto:mdejager@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:c.kamphuis@ggdnog.nl


 

 

 
Santé Partners 

 

 
Emmy Visser 

 
jeugdverpleegkundige 

 
m: e.visser@santepartners.nl  
t: 0900-8433 

Veiligheids- en 
Gezondheidsregio 
Gelderlands Midden 

  Lianne Verstraten  beleidsmedewerker & 
stafverpleegkundige 

m: lianne.verstraten@vggm.nl 
t: 088-3555340 

Yunio    Fokalien Booy  Jeugdverpleegkundige  m: f.booy@yunio.nl 
t:  

Yunio    Gemma Rouwhorst  stafverpleegkundige  m: g.rouwhorst@yunio.nl 
t: 0900-9864 

Yunio 

 

Lonneke van der Veer  beleidsmedewerker  m: l.vanderveer@yunio.nl 
t: 0314–356691 

Groningen 

GGD Groningen    Alida Willemen  jeugdverpleegkundige  m: alida.willemen@ggd.groningen.nl 
t: 050-3674000 

GGD Groningen    Wilma Heuvelman  jeugdverpleegkundige  m: wilma.heuvelman@wij.groningen.nl 
 

mailto:e.visser@santepartners.nl
mailto:lianne.verstraten@vggm.nl
mailto:f.booy@yunio.nl
mailto:g.rouwhorst@yunio.nl
mailto:l.vanderveer@yunio.nl
mailto:alida.willemen@ggd.groningen.nl
mailto:wilma.heuvelman@wij.groningen.nl


 

 

t: 050-3674000 

Limburg 

JGZ Noord Limburg 

 

Suzanna van Dam  stafverpleegkundige  m: suzanna.vandam@ggdzl.nl 
t: 06-10310291 

Noord-Brabant 

Avans Hogeschool    Mirjam Straver-Kramer  docent  m: mt.straver-kramer@avans.nl 
t: 0765-282000 

GGD Brabant-Zuidoost 

 

Amanda van der Windt  jeugdverpleegkundige  m: a.vd.windt@ggdbzo.nl 
t: 088-0031100 

mailto:mt.straver-kramer@avans.nl
mailto:a.vd.windt@ggdbzo.nl


 

 

 
GGD Brabant-Zuidoost  

 

 
Anke Bruggers 

 
verpleegkundige 
jeugdgezondheidszorg en 
secretaris 
ondernemingsraad 

 
m: ankebruggers@ggdbzo.nl 
t: 040-2308408 

 
GGD Brabant-Zuidoost 

 

 
Caroline Duygun 

 
beleidsadviseur innovatie 

 
m: c.duygun@ggdbzo.nl 
t: 088 0031 295 

GGD Brabant-Zuidoost    Daniëlle de Coo  jeugdarts  m: d.de.coo@ggdbzo.nl 
t: 040-2308408 

GGD Hart voor 
Brabant 

 

Farina Oprins  adviseur & arts M&G  m: f.oprins@ggdhvb.nl 
t: 0900-4636443 

mailto:ankebruggers@ggdbzo.nl
mailto:c.duygun@ggdbzo.nl
mailto:d.de.coo@ggdbzo.nl
mailto:f.oprins@ggdhvb.nl


 

 

GGD Brabant-Zuidoost 

 

Marleen van de Loo  jeugdverpleegkundige  m: m.van.de.loo@ggdbzo.nl 
t: 06-46145644 

Jong JGZ 

 

Esther Hebinck  jeugdverpleegkundige en 
lactatiekundige IBCLC 

m: e.hebinck@jongjgz.nl 
t: 088-1239988 

Thuiszorg 
West-Brabant 

 

Nadja Leistra  beleidsmedewerker  m: nleistra@twb.nl 
t: 088-5603028 

Noord-Holland 

JGZ Kennemerland    Lucy Smit  jeugdarts  m: l.smit@jgzkennemerland.nl 
t: 088-9959595 

GGD 
Zaanstreek-Waterland 

  Sherilyn Faber  projectleider, lid 
kennisteam jeugd en 

m: shfaber@ggdzw.nl 
t: 0900-2545454 

mailto:m.van.de.loo@ggdbzo.nl
mailto:e.hebinck@jongjgz.nl
mailto:nleistra@twb.nl
mailto:l.smit@jgzkennemerland.nl
mailto:shfaber@ggdzw.nl


 

 

team 
gezondheidsondersteuni
ng 

 
SAG 

 

 
Jocelyn Didde 

 
projectleider Rondom de 
Geboorte 

 
m: jdidde@sag-amsterdam.nl 
t: 020-5822080 

Overijssel 

GGD IJsselland 

 

Ina van Oostenbrugge  beleidsmedewerker  m: i.van.oostenbrugge@ggdijsselland.nl 
t: 0384-281428 

GGD Twente 

 
 

Annemarie van Beem  pedagoog en 
beleidsmedewerker 

m: a.vanbeem@ggdtwente.nl 
t: 053-4876888 

mailto:jdidde@sag-amsterdam.nl
mailto:i.van.oostenbrugge@ggdijsselland.nl
mailto:a.vanbeem@ggdtwente.nl


 

 

Utrecht 

Volksgezondheid 
Utrecht 

  Bibianne 
Gogswaardt-van 't Riet 

jeugdarts  m: b.gogswaardt@utrecht.nl 
t: 030-2863333 

Zeeland  

Zuid-Holland 

CJG Capelle aan den 
IJssel 

  Anja van Dijk  beleidsmedewerker  m: a.vandijk@cjgcapelleaandenijssel.nl 
t: 010-2423200 

CJG Capelle aan den 
IJssel 

  Marlies Kraaijeveld  stafverpleegkundige  m: m.kraaijeveld@cjgcapelleaandenijssel.nl 
t: 010-2423200 

CJG Rijnmond 

 

Esther van 't Hoff  stafverpleegkundige  m: e.van.thoff@cjgrijnmond.nl 
t: 06-23132920 

 
CJG Rijnmond 

 

 
Minke Vellinga 

 
jeugdverpleegkundige 

 
m: m.vellinga@cjgrijnmond.nl 
t: 010-2010110 

mailto:b.gogswaardt@utrecht.nl
mailto:a.vandijk@cjgcapelleaandenijssel.nl
mailto:m.kraaijeveld@cjgcapelleaandenijssel.nl
mailto:e.van.thoff@cjgrijnmond.nl
mailto:m.vellinga@cjgrijnmond.nl


 

 

 

GGD Hollands Midden 

 

Brenda 
Postmus-Loenen 

jeugdverpleegkundige 
jeugdgezondheidszorg 
0-12 jaar en 
ambassadeur voor de 
jeugdverpleegkundigen 

m: bpostmus@ggdhm.nl 
t: 088-3083000 

JGZ Zuid-Holland West 

 

Brigitte Prevos  beleidsmedewerker  m: b.prevos@jgzzhw.nl 
t: 088-0549999 

 
Jong JGZ 

 

 
Marlinda Stam 

 
beleidsmedewerker & 
arts 

 
m: m.stam@jongjgz.nl 
t: 0900-8440 

mailto:bpostmus@ggdhm.nl
mailto:b.prevos@jgzzhw.nl
mailto:m.stam@jongjgz.nl

