
Landelijke Kickoff meeting

Rol artsen M+G bij collectieve 
preventie

Ellen-Joan Wessels- NCJ adviseur 
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Welkom! 



Programma 15.00-16.30 uur
● Welkom

● Aanleiding

● Kickoff Animatie

● Reacties & vragen

● Plan

● Gaan we ervoor?

● Wat spreken we af?



ZOOM- tips

● Rename- knop:
waarmee je je naamkaartje kunt aanvullen

● Raise hand- onder emoticons
als je wat wilt zeggen

● Mute:
Om je microfoon open en dicht te zetten

● Chat
Waar je schriftelijke input kwijt kunt



  Even voorstellen

1. Anne-Marie Keuning (GGDRU)
2. Hananja Boonen (GGDZL)
3. Inge Tissen (GGDLN)
4. Jorien Kuijk (GGDIJsselland)
5. Vionne van der Borden (GGDZW)
6. Juliette Kolster (CJGRijnmond) met collega
7. Annemarie Kok (CJG Rijnmond)
8. Femke de Bok (GGDGroningen), die het stokje heeft overgenomen van Margreet Kruijer

Ellen-Joan Wessels (NCJ)



Aanleiding



Doel:

Alle artsen M&G profiel jeugd dragen het belang van de pijler 
gezondheid zowel in-als extern uit zodat voor gemeenten en andere 
ketenpartners duidelijk is waar JGZ mee bezig is, voor gaat en staat.



Pitch Hananja

‘Zo zeg ik het………’



Animatie

https://www.youtube.com/watch?v=E2b4OD2F1SY


DIALOOG



BEDOELING

● We willen vanuit onze rol in gesprek gaan met onze eigen organisatie en/of ketenpartners 
over collectieve preventie en de rol die de arts M+G hierbij zou kunnen spelen.

● We willen ons verhaal op meerdere plekken laten horen (in-extern, Regionale AJN dag, 
refereeravonden, etc)

● We willen elkaar helpen en versterken, onszelf als arts MG  in positie te brengen om deze 
presentatie in je eigen organisatie te kunnen geven.



STEUN

● De animatie

● Een powerpoint presentatie

● Een praatplaat

● Samen met één van ons de presentatie geven

● Een inspiratiepagina:  www.ncj.nl/healthyvillage

http://www.ncj.nl/healthyvillage


Voorstel

● Maart : eerste terugkoppeling van de interne presentaties

● Juli : M&G artsen geven externe presentatie

● September/oktober: terugkoppeling externe gesprekken ervaringen uitwisselen

● Verbinden aan Child Friendly Cities en mogelijk een innovatieatelier organiseren met 
pilot gemeenten en JGZ artsen MG als preventie-regisseurs.

https://vng.nl/artikelen/child-friendly-cities-in-nederland


Suggesties

● Zichtbaar maken op social media dat je samen met alle collega’s MG uit de JGZ 
sector je inzet voor kansengelijkheid en daar graag over komt vertellen. 

● Intern delen dat je deel hebt genomen aan de landelijke kickoff

● In gesprek gaan met het hoofd van je organisatie en vertellen dat je vanuit jouw 
rol graag een intern webinar wilt organiseren om intern al je collega’s in het 
gedachtegoed van collectieve impactvolle preventie mee te nemen. Vertel dat dit 
een landelijk initiatief is en dat je na de interne presentatie ook een externe 
presentatie wilt geven of aan de geboorteketen, het wijkteam, de gemeenteraad 
of wat lokaal nodig is.



Suggesties

● Noem eventueel de “Toekomstagenda ‘Publieke gezondheid voor de jeugd’ gemaakt 
door ActiZ/GGDGHOR /NCJ waarin de JGZ sector laat zien wat volgens ons nodig is 
om hele generaties gezond te laten opgroeien en wat er nodig is voor de JGZsector om 
hierin onze bijdrage te kunnen blijven leveren aan de maatschappelijke opgaven die 
voor ons liggen. En dat je daar een rol in wilt spelen

● Prik een datum in het eerste kwartaal waarin je al je collega’s online uitnodigt voor het 
interne webinar. Reserveer 60 minuten tot 90 minuten en begeleid daarna het gesprek. 
Voor velen zal dit een start zijn met het gedachtegoed. 

● Denk na over het externe webinar , wie is jouw meest relevante doelgroep. Stem intern 
af.  Denk eraan dat 16 maart 2022 er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zijn, 
informeer je gemeenteraad ! Neem ze mee naar de gezondheid van onze kinderen! Zet 
jezelf op de kaart, maak je zichtbaar als kenner van brede preventie, het lokale veld , het 
is je rol!



Peiling
1.   Zien jullie dit ook als een rol voor de arts  MG?
2.   Delen we dezelfde ambitie?
3.   Pakken we dit samen op?



Tot slot

Mocht je vragen hebben
Mocht je iets nodig hebben
Bel/mail 
Blok in je agenda de eerste terugkomdag op 22 maart 15.15- 
16.45 uur
en de 2de terugkomdag in 4 oktober



Hoe vliegen we uit?

•



•

Heel veel succes!

N


