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1 Aanleiding voor de inventarisatie van  
NCJ onder JGZ-organisaties 

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) inventariseerde of en hoe het thema 

‘aansluiten bij ouders van nu’ op de agenda van de JGZ staat. In totaal zijn meer dan 100 

medewerkers - managers, staf- en beleidsmedewerkers en professionals- van  35 van de 44 

JGZ-organisaties geïnterviewd en meegenomen in deze rapportage. 3 gesprekken staan op 

moment van schrijven nog gepland. Het NCJ heeft Andersson Elffers Felix (AEF) vervolgens 

gevraagd om de opgehaalde informatie te bundelen en te verwerken in een rapportage: de 

staat van de JGZ.  Dit eerste hoofdstuk beschrijft de aanleiding van het NCJ voor deze 

inventarisatie. Daarnaast bevat dit hoofdstuk een toelichting op de werkwijze en sluit het af 

met een leeswijzer.  

 

1.1 Aanleiding: het NCJ wil inzicht in draagvlak voor het 
investeren in het aansluiten bij ouders van nu en inzicht in 
welke inzet zij daarop plegen 

‘Ieder kind moet veilig en gezond kunnen opgroeien’, dat is de missie van JGZ-organisaties en 

van het NCJ. Zij maken zich samen hard voor preventie, die de komende jaren een focus krijgt 

op een viertal onderwerpen die zij samen met Actiz Jeugd en GGD GHOR Nederland 

formuleerden in de Preventieagenda1: ouderschap, hechting, gezondheid en weerbaarheid. 

Door stevig in te zetten op deze pijlers en krachten te bundelen met andere JGZ-organisaties 

en bondgenoten zoals onderwijs, jeugdhulp en huisartsen kan de JGZ hardnekkige 

maatschappelijke problemen (zoals schoolverzuim, kindermishandeling en armoede) te lijf 

gaan. De voorliggende rapportage zoomt in op het thema ouderschap uit de 

Preventieagenda.  

 

Een belangrijke factor in het leven van het kind is het gezin en omgeving waarin hij of zij 

opgroeit. Investeren in de kracht van ouders is daarmee ook investeren in het kind. Het NCJ 

gelooft dat sterke ouders onmisbaar zijn voor veerkrachtige kinderen. Een sterke JGZ stelt – 

naast kinderen – ook ouders centraal, werkt oudergericht en investeert in ouderschap.   

 

Het NCJ merkte in ontmoetingen met managers, staf- en beleidsmedewerkers en uitvoerende 

professionals dat optimaal aansluiten bij ouders van nu door JGZ-organisaties herkend wordt 

als een actueel en belangrijk JGZ-thema. Tegelijkertijd zoeken veel JGZ-organisaties nog naar 

manieren om een optimale aansluiting bij ouders daadwerkelijk vorm te geven.  

 

1 Zie: https://www.ncj.nl/themadossiers/vernieuwing/preventieagenda/  
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Het thema ouderschap is veelomvattend. Het daadwerkelijk centraal stellen van ouders, 

oudergericht werken en investeren in ouders vraagt iets van het vakmanschap van de 

professionals. Ook organisatorisch heeft dit impact op de werkwijze van een JGZ-organisatie 

(denk aan meer regie geven aan ouders via technologische applicaties, vergroten van de 

(online) bereikbaarheid, werken op vindplaatsen zoals school en kinderopvang naast het 

werken vanuit bureaus). Bovendien heeft niet iedere ouder dezelfde behoeften. Juist omdat 

ouderschap een thema is voor álle ouders, past het volgens het NCJ zo goed bij de JGZ. Het 

NCJ vindt dat hier kansen liggen voor de JGZ. JGZ kan een cruciale rol spelen in het steunen 

en versterken van het ouderschap en daarmee de ontwikkelingskansen voor kinderen 

vergroten. 

 

Het NCJ wilde op het thema ‘aansluiten bij ouders’ weten wat er speelt bij JGZ-organisaties 

zelf en  De staat van de JGZ opmaken via een ronde langs alle JGZ-organisaties. De 

opgehaalde input is terug te vinden in deze rapportage en biedt inzicht in de manier waarop 

JGZ-organisaties bezig zijn met het realiseren van een optimale aansluiting bij ouders van nu 

en wat het van de JGZ vraagt om als JGZ van meerwaarde te kunnen zijn voor de ouders van 

nu.   

De staat van de JGZ – aansluiten bij ouders 

JGZ-organisaties herkennen dat het aansluiten bij ouders van nu 

belangrijk is. Dit vraagt om een andere manier van kijken en werken: 

een mindchange, die nog niet overal in de JGZ-praktijk terug te zien is. 

Die mindchange geldt niet alleen voor professionals, maar ook voor 

het management en staf- en beleidsmedewerkers.  

Het NCJ zoomt in deze rapportage in op: 

1- Wat JGZ-organisaties bezighoudt en waar zij van dromen 

2- Hoe zij op dit moment bezig zijn met het aansluiten bij ouders van 

nu (en hoe dit ook ter inspiratie kan dienen voor andere JGZ-

organisaties) 

3- Wat kansen en belemmeringen zijn bij het beter aansluiten bij 

ouders  

 

Voorliggende inventarisatie heeft veel informatie opgeleverd en geeft hier een eerste 

antwoord op. Tegelijkertijd is deze rapportage een eerste stap. Het  NCJ hoopt in de 

komende maanden nog scherper te krijgen wat er nodig is voor een mindchange en wat het 

NCJ hieraan kan bijdragen.  

1.1.1 Begripsverheldering: wat is dat, aansluiten bij ouders?  

Het thema aansluiten bij ouders kent diverse dimensies. In deze rapportage onderscheiden 

we er twee die in de gesprekken terugkwamen: 
1. Professionalisering. Het daadwerkelijk centraal stellen van ouders, oudergericht 

werken en investeren in ouders vraagt iets van het vakmanschap van de 

professionals. Het gaat over de grondhouding van waaruit mensen werken. En 

daarnaast over kennis en vaardigheden. 

2. Dienstverlening en communicatie. Aansluiten bij ouders vraagt iets van de 

organisatie van de JGZ - denk aan meer regie geven aan ouders via technologische 

applicaties, vergroten van de (online) bereikbaarheid en werken op vindplaatsen 

zoals school en kinderopvang naast het werken vanuit bureaus. Sluiten de 
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communicatiemiddelen en je aanbod aan bij de leefwereld van ouders?  Is het palet 

dat de JGZ ter beschikking heeft om ouders en kinderen ondersteuning te bieden, 

uitgebreid genoeg om aan de diversiteit aan behoeften te voldoen? 

1.1.2 Werkwijze: gesprekken met 35 JGZ-organisaties en een focusgroep 

De inventarisatie bestond uit een ronde langs de 

JGZ-organisaties. Medewerkers van het NCJ zijn in 

heel Nederland op bezoek geweest bij 352 van de 44 

JGZ-organisaties. Zij voerden gesprekken met meer 

dan 100 managers, stafmedewerkers en 

professionals. Wat opviel in deze gesprekken, was 

dat er bij de gesprekspartners veel draagvlak was 

voor het thema ‘aansluiten bij ouders’ en dat het 

praten over dit thema veel energie gaf.  

 

Om het perspectief van professionals nog scherper 

in beeld te brengen is een focusgroep georganiseerd 

en zijn er telefonische interviews geweest, waaraan 

in totaal 12 professionals van 5 organisaties 

deelnamen.  

1.2 Leeswijzer 

Deze rapportage bestaat uit de volgende hoofdstukken:  

- Hoofdstuk twee laat zien wat JGZ-organisaties op dit moment bezighoudt, als gevolg van 

externe en interne ontwikkelingen. 

- Hoofdstuk drie beschrijft op welke manier JGZ-organisaties bezig zijn met het aansluiten 

bij ouders en welke kansen en risico’s zij zien en wat er volgens hen nodig is om beter aan 

te sluiten bij ouders 

- Hoofdstuk vier geeft een inkijk in de dromen die JGZ-organisaties formuleren: hoe zien zij 

idealiter de toekomst van de JGZ?  

- Hoofdstuk vijf geeft de conclusies weer. 

- De bijlage biedt een overzicht van de gesproken organisaties. 

 

In de hoofdstukken zijn ter illustratie korte citaten uit de gesprekken of genoemde 

voorbeelden opgenomen.  

 

Disclaimer: de voorliggende rapportage geeft de gesprekken weer met professionals, beleids-

en stafmedewerkers en managers van verschillende JGZ-organisaties en is dus een 

(veelkleurige) momentopname. De rapportage is illustratief en niet uitputtend en beoogt een 

beeld te geven van wat er op dit moment speelt bij de JGZ.  

 

2 Begin 2018 vinden nog twee gesprekken plaats. Op moment van schrijven waren de 
uitkomsten hiervan nog niet bekend en deze konden derhalve niet meegenomen worden 
in deze rapportage. 
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2 Wat houdt JGZ-organisaties bezig? 
Externe en interne ontwikkelingen 

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen waar JGZ-organisaties mee te maken hebben en 

die van invloed zijn op het (al dan niet) aansluiten bij ouders van nu. Het eerste deel gaat in 

op de externe ontwikkelingen en het tweede deel op de interne ontwikkelingen. In deze 

ontwikkelingen zien JGZ-organisaties zowel kansen als belemmeringen om beter aan te 

sluiten bij ouders van nu.  

 

2.1 Het beleid en de werkwijze van de gemeente is van grote 
invloed op de JGZ-organisatie 

De transitie: gemeenten verantwoordelijk voor veilig en gezond opgroeien van kinderen 

en jongeren 

JGZ-organisaties hebben de afgelopen jaren te maken gehad met veel veranderingen. Een 

van die veranderingen heeft te maken met de veranderende rol en positie van gemeenten. 

Gemeenten kregen in 2015 bij deze transitie een decentrale rol in het organiseren van de 

begeleiding, ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren. Zij hebben de afgelopen jaren 

het lokale 

jeugddomein 

ingericht en hun 

eigen beleid 

ontwikkeld. Deze transitie heeft de tijd en aandacht van gemeenten opgeslokt, waardoor er 

weinig aandacht was voor preventie en de jeugdgezondheidszorg.  

 

Gemeenten zijn bij de transitie op zeer verschillende wijze aan de slag gegaan en maakten 

soms wel, maar ook vaak niet de koppeling tussen de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp. 

In gemeente waar de koppeling vanaf het begin niet is gemaakt, zijn veelal bestaande 

samenwerkingsstructuren verloren gegaan en zijn de verschillende vormen van zorg en 

ondersteuning voor kinderen en jongeren zich los van elkaar gaan ontwikkelen. De JGZ heeft 

daardoor ervaren dat - doordat bij sommige gemeenten alle energie ging naar de transitie 

van de jeugdzorg - de preventie op sommige plekken een wat ‘ondergeschoven kindje’ is 

geworden. Op deze plekken wordt nu weer veel inspanning geleverd om de samenwerking 

met het jeugddomein te herstellen. 

 

Relaties met mensen binnen de gemeente spelen een grote rol: wanneer er goede relaties 

zijn, is het makkelijk schakelen en trekken gemeente, andere lokale partners en JGZ meer 

met elkaar op. Dat vergt echter wel veel investering van (met name) managers.  
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Ongeveer een derde van de JGZ-organisaties geeft aan actief samen op te trekken met de 

gemeenten. Zorggroep Almere geeft bijvoorbeeld aan goed samen te werken en een 

duidelijke rol te hebben in ‘het voorveld’ en de toegang tot jeugdhulp. Wat hen heeft 

geholpen is het actief uitvragen bij partners wat zij verwachtten van de JGZ, waar hun 

behoeften liggen.  

 

Een aantal van de gesproken organisaties geven aan dat wethouders van grote invloed zijn op 

de JGZ. Zowel in positieve als negatieve zin. Wethouders die persoonlijk slechte ervaringen 

hebben met de JGZ, zijn negatief over de JGZ als geheel. Aan de andere kant zijn er ook 

wethouders die juist op de bres staan voor de JGZ. In Utrecht hebben wethouders 

meegelopen met JGZ-professionals, waardoor ze de meerwaarde van de JGZ zelf in de 

praktijk konden ervaren.  

 

Wat door meerdere organisaties is benoemd is gemeenten-gericht werken als succesfactor: 

dit is meer dan je professionals indelen per gemeenten. Faciliteren dat er vaste 

contactpersonen van de JGZ voor de gemeenteambtenaren zijn en politici. Daar waar 

professionals ook daadwerkelijk gesprekspartners zijn in relatiegesprekken en persoonlijk 

toelichting kunnen geven vanuit de praktijk, groeit het inzicht van de politiek in de bijdrage 

van de JGZ. 

 

Beleid van gemeenten kan helpend zijn, snel wisselend beleid belemmert 

Een aantal organisaties vertelt dat het beleid van de gemeente zeer bepalend kan zijn voor de 

werkwijze. Bijvoorbeeld wanneer de gemeente van hen vraagt om integraal (0-18) te werken.  

 

In gemeenten waar aandacht is voor preventie, bijvoorbeeld door aandacht voor gezond 

eten, is de jeugdgezondheidszorg eerder een natuurlijke partner. Via pilots is er bijvoorbeeld 

de ruimte om te experimenteren met nieuwe werkwijzen rond preventie. Met name 

gezamenlijke (regionale) ambities van gemeenten en lokale partners rond gezondheid en 

veiligheid van kinderen helpen de JGZ om een natuurlijke en logische partner te zijn in het 

brede jeugddomein. In de meerderheid van de gevallen is de JGZ echter geen natuurlijke 

samenwerkingspartner en staat zij meer op zichzelf.   

 

Veel gemeenten hebben een bezuinigingsopgave, waarbij ze onder andere bezuinigen op de 

JGZ.  

 

Wat JGZ-organisaties benoemen als risico om hun werk goed te doen, is de wisseling van 

beleid en mensen die bij gemeenten (in elk geval om de vier jaar) plaatsvindt. Dat maakt 

bijvoorbeeld dat goedlopende programma’s rond jeugdgezondheid stil komen te liggen 

omdat er andere mensen verantwoordelijk zijn geworden in de gemeente. Ook kan het 

zorgen voor verschuivingen het aanbod (welk aanbod valt nog onder de Wet Publieke Zorg 

(WPZ) en welk aanbod is onder de Jeugdwet gekomen) en veranderingen in de werkwijze (wel 

of niet integraal werken).  
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JGZ-organisaties zien ook een belangrijke kans voor zichzelf en willen meer investeren in 

beleidsadvisering. Het pro-actief voeden en adviseren van de gemeente(n) op basis van data 

en gesignaleerde trends, versterkt de relatie en biedt de mogelijkheid invloed uit te oefenen 

op lokaal beleid. Dit betekent voor ouders dat het aanbod in de gemeente beter aansluit op 

wat gezinnen nodig hebben. Veel JGZ-organisaties doen dit nog weinig of in beperkte mate, 

maar zien hier wel de meerwaarde van.  

 

Positionering van de JGZ 

De organisatorische positionering van de jeugdgezondheidszorg is door het land heen zeer 

verschillend en laat zich niet beperken door geografie. De JGZ is soms een integraal (0-18) 

onderdeel van een GGD, van een thuiszorgorganisatie of een zelfstandig Centrum voor Jeugd 

en Gezin (CJG), of 

een JGZ-

organisatie.  Een 

vierde variant, 

Integrale JGZ voor 

één gemeente, is in opkomst.  

 

De positionering als samenwerkingspartner is eveneens zeer verschillend, soms zelfs binnen 

gemeentegrenzen. Soms is de JGZ partner in een CJG, maar er zijn regio’s zonder CJG en 

CJG’s zonder JGZ. In een aantal gemeenten maken JGZ-professionals deel uit van het 

wijkteam (specifiek voor jeugd of een 0-100 team) maar op heel veel plaatsen nog niet.  

Samenstelling 

van teams 

varieert. De 

herkenbaarheid 

van de verschillende soorten teams is slecht. Er bestaat een grote variatie aan termen voor 

wijkteams. 

 

Deze verschillende vormen van positionering hebben invloed op de manier waarop JGZ-

professionals (kunnen) samenwerken met andere professionals. Met name de positionering 

binnen het wijkteam maakt dat er korte lijnen zijn. Ook samenwerken in hetzelfde gebouw 

helpt. Voor ouders betekent het verschil in positionering dat ‘de JGZ’ niet eenduidig 

herkenbaar en vindbaar is.   
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2.2 JGZ-organisaties willen (meer) samenwerken met partners  

Perinatale keten (Integrale geboortezorg) 

Het grootste deel van de JGZ-organisaties vindt een nauwe samenwerking met 

verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg belangrijk. Zij ervaren dat dit vanuit het 

oogpunt van preventie van belang is én helpt om ouders al vanaf de start - tijdens de 

zwangerschap - te leren kennen.  

 

Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven 

Meerdere organisaties hebben de samenwerking met de opvang geïntensiveerd. Door als JGZ 

regelmatig op de vindplaats aanwezig te zijn, bij informatieochtenden, als plek om 

workshops voor ouders te organiseren, maar vooral ook om structureel contact te hebben 

met medewerkers van de opvang, wordt de signalering versterkt en de zichtbaarheid van de 

JGZ verbeterd. 

 

Scholen 

Vrijwel alle JGZ-organisaties geven aan dat samenwerking met scholen cruciaal is. 

Tegelijkertijd merkt het overgrote deel van de JGZ-organisaties dat deze samenwerking niet 

vanzelfsprekend is of dat de school de samenwerking met de JGZ niet vanzelfsprekend als 

meerwaarde ervaart. Voornaamste reden die genoemd wordt is het niet zichtbaar en 

aanwezig zijn, waardoor leerkrachten en ouders de JGZ “vergeten” en niet weten waar ze 

voor zijn. Genoemd wordt dat scholen niet weten waar ze de JGZ voor kunnen vragen en de 

JGZ heeft te weinig medewerkers/tijd/geld om voldoende op alle scholen aanwezig te kunnen 

zijn. 

Schoolmaatschappelijk 

werk is bijvoorbeeld 

vaker aanwezig op 

scholen en wordt 

daardoor eerder 

benaderd. Daarnaast 

zijn agenda’s van JGZ-

ers vaak zo strak gepland dat op korte termijn ergens op inspringen een uitdaging is. Scholen 

zijn voor JGZ-professionals belangrijke vindplaatsen. Een goede relatie met het onderwijs 

helpt enorm om aan te sluiten bij waar ouders en kinderen zijn. Dit zorgt voor een 

laagdrempelige toegang tot de JGZ voor ouders. Hier liggen kansen. 

 

Het sociaal wijk- of gebiedsteam 

JGZ-organisaties ervaren dat het aansluiten bij ouders beter mogelijk is wanneer er goede 

samenwerking is met partners (professionals en organisaties). Wanneer professionals nauw 

samenwerken rond ouders, kan iedereen doen wat vanuit zijn kennis en kunde bijdraagt aan 

verbetering. Waardoor bijvoorbeeld, vanuit de JGZ, ook de medische component aandacht 

krijgt en professionals niet langs elkaar heen werken. Door nauwe samenwerking kan er 

gedacht worden vanuit de ouders en het kind: wanneer een jeugdarts bijvoorbeeld merkt dat 

er stress is bij ouders vanwege schuldenproblematiek, helpt het als hij/zij gemakkelijk samen 

met de ouders een andere professional kan betrekken, bijvoorbeeld uit het sociaal wijkteam. 

Het zorgt ervoor dat ouders maar één keer hun verhaal hoeven doen.  

 

SAG Amsterdam geeft aan dat het hen heel erg geholpen heeft dat de samenwerking met het 

sociaal wijk- of gebiedsteam al vanaf begin 2015 is ingezet. Dan kristalliseren verschillende 
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rollen en verantwoordelijkheden zich op natuurlijke wijze uit en zijn professionals echt 

aanvullend op elkaar.   

 

Professionals ervaren ook 

spanning in de 

samenwerking met het 

wijkteam, omdat zij 

merken dat er steeds meer 

een beroep wordt gedaan 

op de JGZ en zij ook 

vragen krijgen waarvan zij zich afvragen of die bij de JGZ horen. Andersom gebeurt het ook 

dat het wijkteam de preventieve taken van de JGZ overneemt, maar daarbij soms de 

medische of fysieke component niet meegenomen is in de afweging van het 

ondersteuningsaanbod dat nodig is. Voor ouders en kinderen is het noodzakelijk dat 

professionals dus met elkaar samenwerken en er een integraal, passend aanbod van hulp en 

ondersteuning geboden wordt.  

Door het eerder genoemde onderbrengen van aanbod onder of de WPZ of de Jeugdwet is het 

voor veel JGZ-organisaties nog een zoektocht naar balans in de taakverdeling. Veel 

organisaties merken dit ook aan de wijkteams die soms overbelast zijn. Afstemming in tijdig 

opschalen van de JGZ naar de wijkteams of afschaling van wijkteams naar de JGZ is hier een 

belangrijk onderdeel van. 

 

Overige partners  

JGZ-organisaties werken ook samen met buitenschoolse opvang, wijkverpleging, Veilig Thuis, 

Politie, de huisarts, hogescholen en universiteiten. Hier is echter nog grote winst te behalen, 

samenwerken rondom aansluiten bij ouders gebeurt nu nog in beperkte mate.  

 

Gesprekspartners geven aan dat het helpt wanneer je met samenwerkingspartners in 

hetzelfde pand zit, omdat je elkaar dan gemakkelijker vindt. Zij denken dat het een voordeel 

voor ouders zelf is, dat er een herkenbare plek is waar ze voor zorg terecht kunnen. 

 

Een aantal geïnterviewden geeft aan dat de JGZ (te) onbekend is bij partners en zijn zoekende 

naar hoe zij die bekendheid zouden kunnen uitbouwen.   

 

De samenwerking met andere JGZ-organisaties in eenzelfde regio wordt genoemd als een 

belangrijke factor bij goed functioneren van de organisatie. GGD'en en thuiszorgorganisaties 

bedienen soms hetzelfde gebied en een goede samenwerking kan ontbreken, waardoor er 

een soort concurrentie kan ontstaan. Dit heeft gevolgen voor de zichtbaarheid van de JGZ, 

wat het ingewikkeld maakt voor ouders. 

 

Samenwerken kost echter ook tijd en energie. Een aantal professionals geeft  aan dat het een 

valkuil kan zijn dat er te veel aandacht gaat naar onderlinge samenwerking. Zij zoeken naar 

de juiste balans tussen investeren in samenwerken en investeren in de dagelijkse 

werkzaamheden.   
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2.3 JGZ-organisaties beraden zich op hun unieke bijdrage en 
bestaansrecht 

In een flink aantal gesprekken is expliciet stilgestaan bij de vanzelfsprekendheid van het 

(voort)bestaan van de JGZ. Veel JGZ-organisaties beraden zich op het expliciet maken van 

hun bestaansrecht en ‘waar zij van zijn’. Wat is precies de unieke bijdrage van de JGZ? 

Waarom zou ik als ouder nu gebruik willen maken van de JGZ? Denken de JGZ en de ouders 

daar eigenlijk wel hetzelfde over?  

 

In het licht van het aansluiten bij ouders speelt dit bij een aantal JGZ-organisaties ook en 

roept dit bij zowel managers als professionals vragen op als:  

- als je aandacht hebt voor het welbevinden van ouders, begeef je je dan niet ook op het 

terrein van andere professionals?  

- Krijg je van ouders dan ook het mandaat om je er mee bezig te houden? 

- Ben je er alleen om te signaleren, of kan je ook hulp bieden? 

 

Verschillende gesprekspartners geven aan dat zij het belangrijk vinden om de kracht en 

expertise op preventie uit te dragen en de meerwaarde van de sociaal-medische expertise 

expliciet te maken. Vooral managers en beleidsmedewerkers benoemen  dat het lastig is om 

preventie te “verkopen”, er zijn minder makkelijk cijfers aan te hangen dan investeren in bijv. 

de jeugdhulp.  

 

Naast de fundamentele vraag naar de unieke bijdrage van de JGZ zijn JGZ-organisaties ook 

zoekend naar hun focus, met name 

als het gaat om focus op zorg voor 

‘risicokinderen’ of focus op zorg 

voor alle kinderen. De meningen 

zijn verdeeld.  

 

Sommige JGZ-organisaties werpen de vraag op of de JGZ haar stevige positie behoudt 

wanneer zij niet meer verantwoordelijk zou zijn voor de vaccinaties. Of wanneer ouders 

zouden moeten betalen voor de JGZ.  

 

Deze vraag naar focus en bestaansrecht van de JGZ gaat voor verschillende JGZ-organisaties 

vooraf aan de vraag of je wilt /mag investeren in ouders (zie ook paragraaf 2.1).   
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2.4 JGZ-organisaties hebben te maken met veel interne 
veranderingen, waardoor aansluiten bij ouders nog niet altijd 
prioriteit krijgt 

Doordat er zoveel veranderd is in en rondom de JGZ heeft aandacht voor het aansluiten bij 

ouders/gezinnen (nog) niet altijd prioriteit gekregen. Interne veranderingen die veel tijd en 

aandacht vergen zijn:  

 

- Integratie 0-4, 4-18 of: 0-12, 12-18/23 of 0-18: er is een zoektocht gaande naar de 

manier van werken. Deze zoektocht vergt tijd en energie van professionals, staf en 

management. Een groot deel van de gesproken organisaties werkt aan een integraal 

aanbod voor 0-18 jarigen, in plaats van de knip te maken tussen 0-4 jaar en 4-18 jaar. Zij 

geven aan dat deze werkwijze beter aansluit bij ouders, omdat ze bijvoorbeeld maar één 

keer hun verhaal hoeven doen en je als JGZ meegroeit met het hele gezin. Tegelijkertijd 

zijn er ook JGZ-organisaties die bewust een ‘knip’ houden tussen 0-4 en 4-18, of 0-12 en 

12-18/23, omdat zij vinden dat de zorg voor 0-4 jarigen echt iets anders vraagt dan voor 

4+.   

 

- Zelfsturend werken: veel van de gesproken JGZ-organisaties is overgegaan naar een 

vorm van zelforganiserend  werken. Dit kost veel tijd en energie. Het zelforganiserend 

werken betekent ook dat er meer en andere taken bij professionals komen te liggen. 

Sommige geïnterviewden geven aan dat de tijd die door flexibilisering vrij valt soms 

opgaat in investeren in de zelfsturende teams - in plaats van aan meer tijd voor de 

(kwetsbare) gezinnen. Op de lange termijn kan het ook een kans zijn voor het aansluiten 

bij ouders, omdat teams flexibeler zijn en bottom-up beleid en werkwijzen kunnen 

ontwikkelen die aansluiten bij behoeften van ouders. Ook de aansluiting met het lokale 

veld is beter te maken, geven gesprekspartners aan.  

- Digitalisering: wanneer randvoorwaarden niet op orde zijn (zoals de ICT) zorgt dit voor 

veel onrust. Verschillende JGZ-organisaties zijn nog niet tevreden met de 

(on)mogelijkheden van het digitale dossier.  Op veel plekken wordt nog gewerkt aan een 

ouderportaal om de communicatie met ouders te vergemakkelijken en een stuk regie bij 

de ouders neer te kunnen leggen.  

- Implementeren en toepassen van richtlijnen: het werken met richtlijnen vergt veel van 

organisaties en professionals. Het gevoel is dat het moeten volgen van richtlijnen 

flexibilisering van de JGZ en invoering van het Landelijk Professioneel Kader  en daarmee 

vraaggericht werken in de weg zit.  

- Taakherschikking: welke professional doet wat? Een veel gehoord probleem is een 

tekort aan JGZ-professionals, en met name jeugdartsen. Op veel plekken is een variant 

van taakherschikking aanwezig. De uitgebreidheid van de taakherschikking varieert per 

organisatie. Triage wordt op veel plekken uitgevoerd, maar ook op verschillende 

manieren. 

- Flexibilisering van contactmomenten: het flexibiliseren van contactmomenten is een 

belangrijke kans om aan te sluiten op behoeften van ouders. Dit vraagt wel om een 

omslag van de organisatie, wat ook een interne gerichtheid met zich mee kan brengen. 
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Professionals en management zoeken naar manieren om deze flexibilisering zo optimaal 

mogelijk vorm te geven. Uit de verschillende gesprekken komt naar voren dat managers 

een andere kijk hebben op flexibilisering dan professionals. Professionals hebben het 

idee dat ze weer meer dingen 'moeten'. Het ontbreekt hen echter vaak aan tijd en ze 

vinden het lastig om zich 'telkens' aan te passen, zij vinden dat er in korte tijd veel 

veranderingen zijn. Het meest genoemd is het vermoeden dat de professionals het 

moeilijk vinden om zaken “los te laten”. Redenen die genoemd zijn: richtlijnen moeten 

volgen, niets durven missen, JGZ is toch verantwoordelijk voor de gezondheid van de 

kinderen. Maar zonder loslaten komt er geen hand vrij om iets anders op te pakken. 

- Hoge werkdruk: veel gesprekspartners geven aan dat er een hoge werkdruk is. 
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3 Aansluiten bij ouders als JGZ-organisatie 

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende manieren waarop JGZ-organisaties - in meer of 

mindere mate - bezig zijn met het aansluiten bij ouders van nu en benoemt de kansen en 

belemmeringen die JGZ-organisaties zien.   

 

3.1 JGZ-organisaties zien het belang van aansluiten bij ouders, 
maar zoeken nog naar manieren om dit te verankeren in de 
werkwijze 

Organisaties vinden aansluiten bij ouders belangrijk, de concrete vertaalslag is nog 

lastig.   

Alle gesproken JGZ-organisaties zien het belang van optimaal aansluiten bij ouders en het 

actiever betrekken van ouders. Bij veel JGZ-organisaties is het denken en werken met ouders 

al onderdeel van een werkwijze of interventie. Voorbeelden zijn Samen Starten, VoorZorg, 

Stevig Ouderschap of de GIZ-methodiek. In deze interventies ligt besloten dat professionals 

ouders actief bevragen op waar hun behoeften liggen. 

Dit wil helaas niet zeggen dat deze vaardigheden door alle JGZ-professionals worden 

ontwikkeld. Er zijn ook organisaties die daarom alle professionals hebben getraind in het 

Vraaggericht werken, Oplossingsgericht werken of varianten (methode‘ De Trein van Boos 

naar Middel’) daarvan. 

 

Voor de meeste JGZ-organisaties geldt dat zij hun aanbod steeds meer op maat proberen in 

te richten - bijvoorbeeld door middel van de flexibilisering van contactmomenten -, maar er 

nog niet altijd in slagen om het ‘denken vanuit ouders’ en aandacht voor ouderschap te 

internaliseren in de grondhouding en werkwijze van professionals.  

 

JGZ-organisaties erkennen dat het welbevinden van ouders van invloed is op de ouder-kind 

relatie (hechting) en vinden het dus belangrijk te investeren in aandacht voor ouderschap en 

het welbevinden van ouders. De meeste organisaties geven echter aan dat dit nog niet altijd 

in de praktijk doorgevoerd is.  

 

Een aantal JGZ-organisaties ziet aandacht voor ouders als een logisch onderdeel van hun 

huidige werkwijze. Bij doorvragen in de gesprekken bleek dat deze aandacht voor ouders met 

name blijkt uit het centraal stellen van de vragen van ouders in de consulten. ‘Aandacht voor 

het welbevinden van ouders’ krijgt hiermee deels een plek. Tegelijkertijd kunnen er ook 

behoeften of vragen zijn die niet op tafel komen (‘latente vragen’).  
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Aansluiten bij ouders roept de vraag op ‘waar de JGZ van is’ 

Het aansluiten bij ouders roept bij veel van de gesprekspartners de vraag op waar de JGZ 

precies van is.  

‘Heb ik het mandaat van de ouders zelf wel om mijn focus te verbreden?’ is wat een 

geïnterviewde aangeeft. Professionals hebben het gevoel dat sommige ouders vinden dat de 

JGZ zich bezig moet houden met hun kinderen en niet met hen als ouders. Deze aanname lijkt 

echter niet getoetst bij ouders.  

 

Aandacht voor ouders wordt door sommige professionals ervaren als ‘extra’, niet behorend 

bij de kerntaak. Zij zijn van mening dat je de weinige tijd die je hebt, wilt investeren in het 

kind. Het gesprek over aansluiten bij ouders leidt ook tot de vraag wat je als JGZ doet als het 

gaat om aandacht voor ouders en wat andere professionals doen, zoals de GGD (Inspectie 

Kinderopvang, Infectieziektebestrijding, OGGZ) of het sociaal wijkteam. Zoals een 

geïnterviewde aangeeft: “Je moet als JGZ ook niet alles naar je toe willen trekken.” Ook 

vinden gesprekspartners dat je je niet ten nadele  van andere organisaties of professionals  

moet profileren maar juist de winst van gezamenlijk optrekken moet onderstrepen.. Een 

aantal JGZ-organisaties geeft aan dat dat ook helpt in de relatie en verantwoording richting 

gemeenten, gemeenten zien een gezamenlijke aanpak vaak als kans.  

 

Aansluiten bij ouders in strategische plannen en visiedocumenten  

Verschillende gesprekspartners geven aan dat het helpt om een duidelijke visie op het werken 

met en vanuit ouders te hebben. De meeste organisaties hebben dit ook in hun visie of 

strategie verwoord. Tegelijkertijd geven zij aan dat de vertaling naar concrete uitvoering in de 

dagelijkse praktijk nogal eens ontbreekt. Sommige gesprekspartners ervaren dat wanneer 

‘ouders’ geen plek hebben in de strategie, het ook lastig is om de vertaling te maken naar  de 

dagelijkse praktijk en flexibel in te spelen op behoeften die ouders hebben.  

 

De Preventieagenda is voor de JGZ herkenbaar en toepasbaar en helpt om de 

werkzaamheden te focussen. Daarnaast benutten verschillende JGZ-organisaties de 

Preventieagenda als visie en als duidelijk houvast in de gesprekken met stakeholders, 

waaronder de gemeenten.  

 

Inzicht in de behoeften van ouders is gewenst maar vaak nog niet aanwezig 

JGZ-organisaties hebben de behoefte van ouders niet goed in beeld - zeker als het gaat om 

ouders van schoolgaande kinderen. Het zijn vaak aannames over behoeften van ouders die 

JGZ-organisaties hebben, gebaseerd op ervaringen in het contact met ouders. Enkele JGZ-

organisaties zoeken wel naar vormen om dit te doen, bijvoorbeeld door het organiseren van 

focusgroepen, klantpanels of een klantreis. 

 

De meeste JGZ-organisaties vragen wel naar tevredenheid van ouders, bijvoorbeeld na een 

contactmoment, maar vragen niet uit waar andere behoeften, uitdagingen of hulpvragen van 

ouders liggen. De vragen zijn vaak gekoppeld aan hoe de JGZ wordt ervaren- vanuit de 

huidige rol en invulling van de JGZ. Dat maakt dat het inzicht in de behoeften van ouders nog 

wat oppervlakkig is en vaak alleen gelinkt is aan het contactmoment met de JGZ en 

bijvoorbeeld niet ingaat op bejegening, communicatie of andere behoeften in het aanbod. 
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Verschillende JGZ-

organisaties denken op 

dit moment wel na over 

hoe zij klanttevredenheid 

beter kunnen insteken, 

bijvoorbeeld meer vanuit 

de bejegening.  

 

 

Dit werpt de vraag op of wij als JGZ wel de juiste vragen stellen aan de juiste groep. Wij vragen 

aan ouders, die al meer dan 100 jaar min of meer hetzelfde aanbod en boodschap horen van 

de JGZ, wat ze anders willen. 

 

 

Aansluiten bij ouders vergt het opbouwen van een relatie 

Verschillende JGZ-organisaties geven aan dat het opbouwen van een goede relatie belangrijk 

is om echt aan te kunnen sluiten bij ouders. Professionals merken dat dit in de periode van 0-

4 lukt, maar dat ouders daarna voor een groot deel uit beeld verdwijnen en met name de JGZ 

ook niet meer een vanzelfsprekende gesprekspartner is voor ouders.. Professionals zien 

ouders dan nog maar zelden, vaak alleen als het om kwetsbare kinderen en jongeren gaat. 

Bijna zonder uitzondering zeggen organisaties dat vanaf 5 jaar de JGZ onzichtbaar is. Een 

gunstige uitzondering ontstaat wanneer het netwerk met het onderwijs staat als een huis. 

3.2 Wat valt JGZ-organisaties op aan de ‘ouders van nu?’ 

Om goed aan te kunnen sluiten bij ouders wil je weten wat hen bezighoudt en wat hun 

behoeften zijn. JGZ-organisaties valt een aantal dingen op aan de ‘ouders van nu’: 

Kenmerken en ontwikkelingen bij ouders van nu  

 

Algemeen 

JGZ-organisaties zien een aantal ontwikkelingen bij en kenmerken van ‘de ouders van nu’. 

Eén van de gesprekspartners verwoordde dat hij drie groepen ouders ziet: 

- een grote middengroep 

- twee uiterste groepen:  

- de groep ouders die het niet redden in de maatschappij en in het ouderschap  

- een groep eigenwijze, kritische ouders die veel werken en een groot sociaal leven 

hebben.  

Volgens hem wordt de kloof tussen de twee uiterste groepen steeds groter en werkt een 

standaard aanbod niet (meer) voor iedereen. Anderen benoemen dat ook: er is een grote 

groep lager opgeleiden, die echt iets anders nodig hebben dan de mondige hoog opgeleide 

ouders.  

 

Veranderingen in gezinssituatie 
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- Meer alleenstaande ouders en samengestelde gezinnen als gevolg van echtscheidingen 

(en wie is dan ‘het gezin’ van het kind?). 

- Grootouders wonen ver weg en zijn dus minder een steunsysteem, soms eerder zelfs 

andersom als er sprake is van mantelzorg door ouders voor hun eigen ouders.  

 

Problematiek die vaker voorkomt dan vroeger 

- Eenzaamheid. 

- (V)echtscheidingen. 

- Armoede en de onzekerheid en stress die dit oplevert. 

- Kinderen en jongeren die problemen hebben met/door social media. 

 

Prestatiedruk, drukte  

- Drukte: ouders houden veel ballen in de lucht en zoeken de balans. 

- Prestatie: ouders willen het zelf heel graag heel goed doen en met hun kinderen moet het 

ook heel goed gaan. 

- Schaamte om toe te geven dat dingen niet zo goed gaan (het lijkt daardoor met iedereen 

zo goed te gaan). 

 

Deel van de ouders is heel zelfbewust en geïnformeerd 

- Zelfbewustzijn, mondigheid: ouders zijn kritischer en mondiger geworden. Ouders maken 

bijvoorbeeld zelf bewust de keuze om niet mee te willen doen aan het 

vaccinatieprogramma en nemen niet meer zomaar adviezen van de JGZ aan.  

- Geïnformeerd: JGZ-organisaties geven aan dat ouders  via internet al veel informatie 

weten te vinden, of vragen andere professionals om informatie. Dat maakt dat je als JGZ-

professional goed geïnformeerd moet zijn. Je kunt daarin als JGZ-professional ook wat 

betekenen voor ouders, door duiding te geven aan wat de informatie die ouders zelf al 

hebben gevonden voor hun kind betekent.  

- JGZ-professionals zien een omkering: ouders stellen vragen aan de JGZ in plaats van 

andersom.  

 

Waar hebben ouders behoefte aan volgens de geïnterviewden? 

- Ouders hebben behoefte aan bevestiging dat ze het goed (genoeg) doen (en: is het oké als 

ik me niet goed voel als vader/moeder? ). Een opmerking van een van de 

gesprekspartners: “Waaraan meet je af wat goed is? Wie zijn wij als JGZ om te bepalen 

wat goed is? Er is geen standaard voor!). 

- Ouders hebben behoefte aan antwoorden op basic vragen, bijvoorbeeld: is dit normaal of 

brutaal van mijn kind? Wat doe je als je kind vaak zijn of haar bed uit komt?  

- Ouders willen weten wat betrouwbare informatie is, in een tijdperk waar je overal 

informatie vandaan kunt halen. 

- Normaliseren: het is normaal dat dit of dat gebeurt met je kind.  

- Realisme: het ouderschap kan vergeleken worden met tropenjaren - het is belangrijk om 

ouders een reëel beeld te geven van hoe het ouderschap is. Het kan geweldig, maar ook 

afschuwelijk zijn. 

- Beeldmateriaal  kan enorm helpen, met name voor lager opgeleiden, laaggeletterden en 

anderstaligen. Dus in plaats van folders met lange teksten werken met beelden en 

plaatjes om in beeld te brengen wat per ontwikkelfase bijdraagt aan de ontwikkeling van 

het kind. Gemeente Utrecht zet hier bijvoorbeeld heel actief op in. 

 

Professionals ervaren dat je als JGZ niet zomaar alles op ouders kunt afvuren, je moet goed 

aansluiten op de behoefte die er is. Tegelijkertijd weten ouders ook niet altijd waar ze precies 
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behoefte aan hebben en vinden JGZ-professionals het soms lastig dit boven tafel te krijgen. 

Zeker als het gaat om ouders van schoolgaande kinderen omdat je die als JGZ in de huidige 

situatie heel weinig ziet.  

 

Gezinnen zijn druk en hebben behoefte aan het combineren van dingen. Bijvoorbeeld op 

school: dat is de plek waar ouders dagelijks komen, als je daar spreekuren houdt op voor 

ouders schappelijke tijden - of aansluit bij ouderavonden van de school zelf-  is de kans groter 

dat ze zullen komen en dat je als JGZ ouders ontmoet. Verschillende JGZ-organisaties zetten 

al eerste stappen om in de samenwerking op school meer te denken vanuit welke invulling 

van de samenwerking voor ouders het beste uitpakt 

 

Veel van de professionals ervaren dat de band en het contact met ouders van schoolgaande 

kinderen - en zeker vanaf de 12+ leeftijd-  minimaal is. Terwijl ouders wellicht juist in de 

puberteit van kinderen behoefte hebben aan een sparringpartner. Dit is ook van belang 

wanneer je als organisatie nadenkt over ouderschap, omdat in de huidige situatie ouders met 

name in de eerste levensfase van het kind in beeld zijn. Professionals van verschillende JGZ-

organisaties geven aan dat zij de noodzaak zien om ook in de 12+ fase een betere aansluiting 

en daarmee betere ondersteuning te bieden aan ouders.   

  

Een aandachtspunt dat één van de gesprekspartners noemt op basis van een rapport van de 

Inspectie, is dat juist de ouders die zorg nodig hebben, niet met hun vragen komen. Het is 

belangrijk om op zoek te gaan naar mogelijkheden om ook hen goed te ondersteunen en 

bereiken.  

3.3 Aansluiten bij ouders vraagt iets van je grondhouding, het 
aanbod van de dienstverlening en de communicatie  

In de gesprekken met JGZ-organisaties kwamen twee dimensies van aansluiten bij ouders 

naar boven (zoals ook genoemd in de inleiding): 

 

1. Professionalisering. Het daadwerkelijk centraal stellen van ouders, oudergericht werken 

en investeren in ouders vraagt iets van het vakmanschap van de professionals. Het gaat over 

de grondhouding van waaruit mensen werken. En daarnaast over kennis en vaardigheden. 

2. Dienstverlening en communicatie. Aansluiten bij ouders vraagt iets van de organisatie 

van de JGZ - denk aan meer regie geven aan ouders via technologische applicaties, vergroten 

van de (online) bereikbaarheid en werken op vindplaatsen zoals school en kinderopvang 

naast het werken vanuit bureaus. Sluiten de communicatiemiddelen en het aanbod van de 

JGZ aan bij de leefwereld van ouders? 

 

Deze aspecten zijn in de volgende paragraaf verder uitgewerkt.  

3.3.1 Aansluiten bij ouders als grondhouding en andere manier van denken en werken  

De gesprekspartners geven aan dat de sleutel in het aansluiten bij ouders ligt in de 

grondhouding van zowel professionals, managers als beleids- en stafmedewerkers. Denken 

en werken zij naast het kindperspectief ook vanuit het ouderperspectief? Het is van belang 

dat het besef dat aansluiten bij ouders belangrijk is, echt doorleefd wordt in de hele 

organisatie. Aansluiten bij ouders vraagt een andere houding en een andere bril waarmee je 

naar gezinnen kijkt.  
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De geïnterviewden 

noemen een aantal 

aspecten die 

volgens hen 

onderdeel zijn van het werken vanuit ouderperspectief:  

 

- Weten wat er bij ouders speelt, wat hun vragen en behoeften zijn. 

- Oprecht geïnteresseerd  vragen stellen tijdens het consult. 

- Je écht verplaatsen in de ouder, zodat je echt ervaart en voelt hoe het is als ouder. 

- Aansluiten bij thema’s die op dat moment urgent zijn voor ouders. 

- Samen met de ouder kijken wat nodig is (‘praten met in plaats van praten over’) en regie 

bij de ouder zelf leggen. 

- Normaliseren richting ouders; ‘het is normaal om dit te voelen’. 

- Ouders bekrachtigen. 

- Ouders zien als experts van hun kind. Dat vraagt van de JGZ-professional een 

beroepsattitude waarbij je wel veel weet, maar vooral veel meedenkt. 

- Samen zoeken naar oplossingen. 

- Kunnen ‘spelen’ met de thema’s die je bespreekt met ouders; niet de lijstjes afgaan. 

- Ouders moeten weten dat ze bij de JGZ terecht kunnen met alles wat hen bezighoudt, en 

niet alleen met vragen rond ziekte of opvoeding van hun kind.  

- Positief opvoeden en oplossingsgericht werken als uitgangspunt. 

- Aansluiten bij de mogelijkheden van ouders door speciale aandacht voor bijvoorbeeld 

ouders met een licht verstandelijke beperking. 

 

 

Veel van de JGZ-organisaties geven aan dat het werkt om methodieken in te zetten die 

aandacht voor het perspectief van ouders hebben. Degenen die werken met de GIZ-

methodiek (Gezamenlijk 

Inschatten van 

Zorgbehoeften) geven aan 

dat dit hen helpt om aan te 

sluiten bij ouders, omdat 

ouders dan zelf meer de focus en de agenda van het gesprek met de professional bepalen.  

 

Ook de methode Samen Starten wordt genoemd als een behulpzame methodiek om te 

denken en werken vanuit ouders. Met het DMO-protocol krijg je samen meer zicht op 

verschillende levensdomeinen.  

Het instrument SPARK is helpend, omdat je dan aan de hand van reflectiemomenten met 

ouders in gesprek gaat. Ook Triple P, de methode voor positief opvoeden, zien organisaties 

als een behulpzame methode om bezig te zijn met ouderschap. Met als kanttekening dat 

Triple P weinig ingaat op het welbevinden van ouders.   

 

Gesprekspartners geven aan dat het van belang is om als JGZ in te spelen op actuele 

ontwikkelingen in de gezinnen van nu. Zij zeggen bijvoorbeeld veel meer (v)echtscheidingen 

te zien, wat veel impact heeft op kinderen.  
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Belemmeringen in aansluiten bij ouders 

Als belemmering om echt aan te sluiten bij 

ouders zien JGZ-organisaties het te strak 

willen vasthouden aan richtlijnen. Dat maakt 

namelijk dat je weinig ruimte hebt om in te 

spelen op de actuele behoeften van ouders en 

dat je weinig flexibel kunt zijn.   

 

Eén van de JGZ-organisaties geeft ook aan dat het soms lastig is om afscheid te nemen van 

collega’s die matig functioneren en niet goed mee kunnen bewegen in de huidige 

ontwikkelingen.  

 

Twee jeugdverpleegkundigen (van twee verschillende organisaties) geven aan dat zij een 

risico zien in je echt op ouders richten en met hen meebewegen. Het kan volgens hen 

betekenen dat je niet meer kritisch durft te zijn op ouders terwijl de veiligheid en de 

gezondheid van het kind voorop moet staan. Signalen van kindermishandeling moet je wel te 

durven blijven zien en benoemen.  

3.3.2 Aansluiten bij ouders in het vormgeven van de dienstverlening 

Verschillende JGZ-organisaties vertellen dat zij op meerdere manieren bezig zijn met het 

aansluiten bij ouders (en kinderen) door de manier waarop zij hun dienstverlening 

vormgeven. De grootste kans zien JGZ-organisaties in het intensiever samenwerken met 

scholen. De meeste organisaties doen dit al actief, maar zien dat er nog wel mogelijkheden 

liggen om dit te versterken en meer te doen vanuit wat het beste is voor de ouder zelf. JGZ-

organisaties zien vooral dat de aansluiting bij scholen ouders helpt om de JGZ te vinden en 

dat de samenwerking tussen JGZ-professionals en leraren ondersteunend is aan het bieden 

van een passend aanbod voor kinderen en ouders.  

 

JGZ-organisaties noemen de volgende manieren waarop zij hun aanbod en dienstverlening 

aan laten sluiten op ouders:   

 

Werken op vindplaatsen, zoals de school 

- Daar werken waar de ouder en het kind zijn, op 

‘vindplaatsen’ zoals scholen. Dan zie je het kind ook in 

een meer ‘natuurlijke omgeving’ en faciliteer daar waar 

ze toch al komen. 

- Aanbod op school; voorlichtingsactiviteiten over 

gezondheid, voeding of seksualiteit waar je ook ouders 

bij uitnodigt. Een goede manier is bijvoorbeeld om aan te sluiten bij ouderavonden van 

de school waar ouders voor uitgenodigd zijn.  

 

Ouders samenbrengen 

- Ouders samenbrengen via aanbod als centering pregnancy en centering parenting.  
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- Moederochtenden waar moeders elkaar ontmoeten, soms specifiek gericht op moeders 

met bijvoorbeeld een Poolse, Turkse of Marokkaanse achtergrond 

- Verschillende JGZ-organisaties noemen het belang van de rol en betrokkenheid van 

vaders. Een voorbeeld om die betrokkenheid te vergroten is de organisatie van papa 

cafés (Utrecht). Een ander genoemd voorbeeld is de Borstvoedingsfolder voor vaders van 

JGZ Kennemerland. 

 

Aanwezig zijn en ouders faciliteren op belangrijke momenten 

- Investeren in gezinnen vanaf de zwangerschap, vanaf -9 maanden. Bijvoorbeeld door het 

afleggen van prenatale huisbezoeken, waardoor je al in een vroeg stadium contact legt 

met ouders en hen kan informeren over wat de JGZ voor hen kan betekenen.  

- Het afnemen van een ‘gezinsanamnese’ op de momenten dat gezinnen te maken hebben 

met grote life-events, zoals geboorte, scheiding, ontslag. Dan bespreekt de JGZ-

professional de impact van het life-event met het hele gezin (CJG Rotterdam-Rijnmond).   

 

Aanbod dat aansluit bij de leefwereld van ouders en wat hij/zij belangrijk vindt 

- Gespreksvoering via ‘motivational interviewing’, zodat je uitgaat van wat ouders zelf 

inbrengen  

- Aanbod voor specifieke doelgroepen, zoals expats, mensen met een migratieachtergrond, 

ouders met een licht verstandelijke beperking, ouders met psychische, psychiatrische 

klachten of ouders waar sprake is van verslaving (‘Baby extra’).  

 

Investeren in de relatie tussen de ouders en de professional 

- Veel professionals vinden een vast team met vertrouwde gezichten cruciaal voor ouders 

en kinderen (dit lijkt een aanname). Dit kan zorgen voor een dilemma tussen enerzijds de 

wens om één vertrouwd gezicht te bieden aan ouders en anderzijds flexibel te willen zijn 

in contactmomenten (bijvoorbeeld doordat ouders zelf hun gesprek kunnen inplannen). 

Onduidelijk is echter hoeveel waarde ouders zelf hechten aan een vast gezicht. 

 

Fysieke ruimte die aansluit bij de behoeften van ouders 

- De fysieke ruimte is heel bepalend: voelen mensen zich welkom, veilig? Vinden ze het ook 

‘gezellig’ om te komen?  

- Past de ruimte bij de doelgroep? (bijvoorbeeld: werken van 0-18 jaar: niet alleen posters 

van Nijntje).  

 

Een aantal gesprekspartners geeft aan dat zij het als een kans zien om met kleine stapjes te 

beginnen met het beter aansluiten bij ouders. Het hoeft niet gelijk groots en meeslepend, je 

kunt ook morgen al kleine dingen veranderen.   
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3.3.3 Aansluiten bij ouders via passende communicatiemiddelen 

Aansluiten bij ouders kan een groot impuls krijgen door de inzet van passende 

communicatiemiddelen. De meeste JGZ-organisaties zijn ook digitaal actief in hun aanbod. 

Veel gesprekspartners geven aan dat zij actief willen inzetten op het verbeteren van hun 

communicatie met ouders. Genoemde voorbeelden van waarmee men aan de slag is of wil 

gaan: 

- Een duidelijke  en goed vindbare website waarop ouders direct zien wat ze aan de JGZ 

hebben. Veel organisaties zijn bezig met verbeterplannen voor hun eigen websites. Veel 

communicatie is nu nog geschreven vanuit de JGZ en aanbod-gericht. GGD Friesland en 

JGZ Almere hebben hun website bijvoorbeeld recent gewijzigd om deze beter aan te laten 

sluiten op wat de klant zoekt.  

- Een digitaal ouderportaal (of: kindportaal) waarin de ouder kan inloggen en de 

ontwikkeling van het kind kan inzien en soms ook zelf afspraken kan plannen of wijzigen.  

Steeds meer organisaties zijn in staat om ouders digitaal vragenlijsten voor te leggen. 

- Digitale nieuwsbrieven voor ouders die op maat zijn opgesteld, gericht op de 

ontwikkelingsfase van hun eigen kinderen.  

- Gebruik van mobiele telefoons door professionals waardoor ouders makkelijk kunnen 

bellen of een bericht sturen wanneer het hen uitkomt/wanneer ze een vraag hebben. Ook 

buiten de tijden van het spreekuur. Dit geldt met name voor jeugdverpleegkundigen. 

Jeugdartsen werken minder vaak op deze manier.  

- Mailen en chatten met ouders (dat kan ook makkelijker buiten kantooruren).  Dit wordt 

met name gedaan door jeugdverpleegkundigen en vrijwel niet door jeugdartsen.  

- Het JGZ-team een gezicht geven door foto’s te publiceren op de website en/of op de 

locatie zodat voor ouders direct inzichtelijk wie op de locatie werkt en wat de 

contactgegevens zijn. Op  de locatie is met foto’s in bijvoorbeeld de wachtruimte te zien 

wie er die dag aanwezig is en van welke discipline. Het valt op dat een deel van de 

professionals niet bereid is hun foto en mobiel telefoonnummer te publiceren op de 

website van hun organisatie. 

- Gebruik van gebruiksvriendelijke apps zoals de app Samen Starten en de GroeiGids app 

(met push-berichten) 

- Telefonisch spreekuur. In een aantal JGZ-

organisaties ook in het weekend. Voor 

sommige organisaties is 24 uur 

bereikbaarheid een wens, anderen vinden 

dit niet nodig. Een belangrijke voorwaarde 

voor de haalbaarheid is dat dit landelijk te 

organiseren is. Een van de organisaties is al ingericht om deze taak op zich te kunnen 

nemen.  

- Sms-service waarbij ouders een herinnering krijgen van hun afspraak. 

- Facebook-pagina beheerd door JGZ-professionals. 

 

Het varieert per organisatie wie de communicatiemiddelen beheert. Soms zijn het de 

jeugdverpleegkundigen zelf die bijvoorbeeld de facebookpagina beheren. Andere JGZ-

organisaties hebben een communicatieadviseur die teksten schrijft. Voor velen is het nog een 

zoektocht naar hoe ook in de schriftelijke communicatie (toon en inhoud) zo optimaal 

mogelijk aan te sluiten bij ouders van nu. Het NCJ liet parallel aan de gespreksronde via een 

online ouderpanel onderzoeken hoe ‘ouder-proof’ JGZ-brieven zijn. De feedback van deze 

ouders is vertaald naar 10 tips die te vinden zijn op de website van het NCJ. 

 

Een praktische manier om een goede verbinding met ouders te houden, is om bij een 

afspraak direct de vervolgafspraak in te plannen op een moment dat het ouders schikt. Bij 0-4 
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jaar zie je deze vorm bij een meerderheid van de JGZ-organisaties terug. JGZ-organisaties 

zien dat er nog grote winst te behalen is in het duidelijk communiceren wat de JGZ kan 

bieden aan ouders. Met name de ouders van kinderen boven de 4 jaar. De manier waarop je 

als organisatie ouders benadert, is ook van belang: hoe spreek je ouders aan, welke toon heb 

je, sluit je aan bij hun behoefte?  

 

3.4 Wat vraagt het van JGZ-organisaties om aan te sluiten bij 
ouders? 

3.4.1 Cultuuromslag 

Zowel managers, professionals als beleids- en stafmedewerkers geven in de gesprekken aan 

dat werken vanuit ouderperspectief echt een cultuuromslag vraagt. Het denken en werken 

vanuit ouders is echt iets anders dan wat JGZ-organisaties van oudsher doen. Eén van de 

managers gaf aan dat professionals ook het idee hebben dat zij hun werk niet goed doen als 

zij niet volgens het vaste stramien handelen. De vraag leeft wat je wel en niet doet: als je 

investeert in ouders, of in je samenwerkingspartners, wat moet je daar dan voor laten?  

 

Tijdens de gesprekken vroeg het NCJ wat deze cultuuromslag vraagt van managers en van 

professionals. 

Wat vraagt deze cultuuromslag van managers 

- Een bewustwordingsproces initiëren. In veel JGZ-organisaties zien mensen het belang 

van meer aansluiten bij ouders wel, maar is er nog weinig beeld van wat dit concreet in de 

dagelijkse praktijk betekent. Als manager kun je verhelderen wat aansluiten bij ouders 

vraagt in het dagelijks werk en hoe je daar meer op in kunt spelen. Je moet als 

management ook de urgentie uitstralen dat het anders moet en kan. Anders bestaat het 

risico dat mensen denken dat ze het al doen en komt er geen verandering op gang. 

- Medewerkers actief meenemen in een andere manier van denken en werken. Het gaat er 

om samen een nieuwe werkwijze te ontwikkelen, niet van bovenaf, maar samen, van 

onderop. Serieus nemen van de angst van professionals voor te veel veranderingen, 

maar tegelijkertijd wel urgentie blijven uitstralen. 

- Practice what you preach: als manager in dialoog gaan met je professionals, hen de 

regie geven, zoals je wilt dat ook zij met ouders omgaan. Maak ook naar je medewerkers 

maatwerk mogelijk. Niet iedere medewerker is hetzelfde. 

-  Ruimte bieden aan professionals om het anders te mogen inrichten, zoals het loslaten 

van de ‘afvinklijstjes’. Dit betekent dat waar je iets loslaat op een andere manier een 

alternatief creëert. Bijvoorbeeld investeren in netwerkrelaties.  

- Tijd en ruimte organiseren voor professionals, zodat professionals ook daadwerkelijk 

ruimte en rust hebben om aan te sluiten bij ouders en hun workload dat ook toelaat. Stel 

bijvoorbeeld een groep vernieuwers in staat om met enige regelmaat bij elkaar te komen 

om ideeën uit te werken (Pioniers Groningen). 

- Reflectie organiseren vanuit klanten (ouders) zodat helder wordt wat zij nodig hebben.  
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- Koplopers in de organisatie benutten en hun kennis en expertise laten delen. 

Bijvoorbeeld degenen die al werken volgens een methodiek die de aandacht voor ouders 

bevordert.  

- Netwerkvaardigheden, jezelf op management- en bestuursniveau kunnen profileren als 

partner/spil binnen de publieke gezondheid en als belangrijke partner in het lokale 

(wijk)netwerk.  

Wat vraagt deze cultuuromslag van professionals  

- Inzicht en bewustwording dat zij veel meer moeten inspelen op waar ouders en 

kinderen op dat moment het meest mee geholpen zijn. Het is echt een nieuw paradigma 

dat zij zich eigen moeten maken.  

- Een andere mindset, in gedrag, handelen en attitude. 

- Lef om de routines los te laten. Bijvoorbeeld het vaste gespreksonderwerp ‘tanden 

poetsen’ even niet behandelen als de ouder met een heel andere vraag zit. 

- Prioriteiten kunnen en durven stellen; wat moet ik in dit gesprek echt bespreken en wat 

kan ook later of niet.  

- Loslaten; verantwoordelijkheid en regie bij ouders laten, ingrijpen wanneer nodig. Tijdig 

overdragen naar andere professionals. D.w.z. je netwerk kennen en vertrouwen hebben 

dat zij de zorg goed kunnen overnemen. 

- Flexibiliteit; zowel tijdens gesprekken, als in werktijden. 

- Professionele expertise op het gebied van ouderschap. Professionals weten nu vooral 

veel over kinderen.  

- xx blauwe kader 

- Inzicht in de 

leefwereld van ouders 

van nu 

- Analyserend vermogen, wanneer ouders met allerhande vragen komen. 

 

Gesprekspartners geven aan dat de JGZ van oorsprong een ‘behoudende sector’ is, waardoor 

veranderingen veel tijd en aandacht kosten.   

3.4.2 Werken aan de professionalisering van medewerkers 

Investeren in aansluiten bij ouders betekent ook investeren in de kennis en kunde van 

professionals en hun houding/bejegening richting ouders. Een nieuwe manier van werken 

kunnen professionals op verschillende manieren aanleren. JGZ-organisaties noemen als 

mogelijkheden:  

- Nieuwe gespreksvaardigheden leren, met name rond het écht aansluiten bij de ouders, 

het handelen vanuit het ouderperspectief, bespreken van moeilijke onderwerpen. 

- Meer kennis over de psychologie van ouderschap, de ouderschapstheorie en oudergericht 

werken. 

- (Onderhouds)trainingen in gespreksvaardigheden door Video-Interactiebegeleiding (VIB). 

- Training outreachend werken. 

- Trainen in cultuursensitiviteit. 
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- Dialooggericht werken. 

- Coaching on the job door medewerkers die het aansluiten bij ouders goed in de vingers 

hebben (ondersteund door VIB). 

- Intervisie. 

- Netwerken en profilering; investeer in leiderschap door bijvoorbeeld het Leertraject 

Ambassadeur JGZ voor verpleegkundige aan te bieden.  

 

Meerdere JGZ-

organisaties 

geven aan dat ze 

het waarderen 

om te leren van 

andere JGZ-

organisaties in 

het land, om ervaringen uit te wisselen.  

 

3.4.3 Investeren in samenwerkingsrelaties 

Samenwerken met partners rondom gezinnen 

Gesprekspartners geven aan dat het cruciaal is om te investeren in samenwerkingsrelaties. De 

JGZ is één van de partijen die investeert in kinderen, jongeren en hun ouders. Wanneer je de 

samenwerking met andere partijen opzoekt, maakt dit de zorg en ondersteuning krachtiger - 

ook richting gemeenten.  

 

De belangrijkste partners voor JGZ-organisaties zijn scholen, wijkteams en gemeenten. 

Gesprekspartners zeggen: 

- Het vraagt van ons dat we ‘de boer opgaan’, naar de vindplaatsen waar je ouders en 

kinderen ontmoet en waar je de verbinding kunt leggen met andere partners uit het 

speelveld rond gezinnen.  

- We moeten een meer zichtbare partner zijn voor docenten op school, deelnemen aan 

overleggen en zorgteams. Elkaar als professionals goed kennen. Dit kan bijvoorbeeld 

door een fysieke plek op scholen te hebben. Aandachtspunt is ervoor te zorgen dat 

scholen en docenten je niet zien als extra ballast maar juist als waardevolle aanvulling. 

Leraren zijn degenen die kunnen signaleren of er iets speelt bij een kind.  

- We kunnen meer investeren in de relatie met gemeenten en het gesprek aangaan over het 

belang van preventie en de potentiële kracht van de JGZ. Dat kan ook agenderend zijn als 

oproep aan de gemeenten: als je die transformatie voor elkaar wilt krijgen, moet je echt 

geld uit de jeugdhulp ‘naar voren’ halen.  

- Samenwerken is noodzakelijk omdat de aansluiting vinden met ouders en kinderen als 

het over gezond opgroeien en opvoeden gaat niet alleen het domein van de JGZ is, maar 

de taken van meerdere organisaties en professionals raakt. 

- Juist als je de vragen van ouders centraal stelt, moet je goed kunnen doorverwijzen naar 

partners wanneer de JGZ de problemen of vragen niet kan beantwoorden. 
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Wat JGZ-organisaties als helpend ervaren, is samenwerken op een concreet thema. 

Bijvoorbeeld de bestrijding van overgewicht of het tegengaan van kindermishandeling.  

 

Samenwerken in onderwijs en onderzoek 

Tijdens een aantal gesprekken gaf men aan dat (praktijkgericht) onderzoek de JGZ verder kan 

helpen. De academische werkplaats Jeugd levert volgens GGD Hollands Midden bijvoorbeeld 

veel innovatiekracht op. En GGD Zeeland is enthousiast over een onderzoek naar draagkracht 

en draaglast van ouders, in samenwerking met ZonMw. Ook gaven gesprekspartners aan dat 

de verbinding met hogescholen en universiteiten van belang is. 

3.5  Tot slot: enkele kanttekeningen en vragen 

Tijdens de gesprekken plaatsen sommige gesprekspartners ook een kanttekeningen als het 

gaat om aansluiten bij ouders:  

- Er zit een grens aan wat je kunt waarmaken als JGZ, je hebt beperkt de tijd. De tijd die je 

hebt, wil je zoveel mogelijk investeren in de kinderen/jongeren.  

- Tijdens een consult zijn er toch ook echt de medische thema’s (vroegtijdig signaleren van 

bijvoorbeeld hart- en heupafwijkingen) die je moet bespreken, het is dus ook zoeken naar 

balans; wat wil de ouder bespreken, wat vind ik dat er (vanuit mijn professionaliteit) 

besproken moet worden?  

- Is het de taak van de JGZ om te investeren in het welbevinden van ouders? Moeten de 

sociale wijkteams en/of de GGD’en en thuiszorgorganisaties in brede zin - als 

vertegenwoordigers van de Publieke Gezondheid voor de gehele levensloop - dit niet 

doen?  

- Samenwerken met partners rondom ouders is belangrijk, tegelijkertijd vraagt het 

samenwerken met andere professionals ook weer veel investering.  

- Hoe borg je de privacy van ouders en kinderen als je met velen samenwerkt? 

- De sleutel ligt soms ook bij partners. Dus ook partners moeten het belang van de JGZ 

ervaren: het helpt bijvoorbeeld niet als je een ‘bezemkast als werkkamer’ krijgt op een 

school. Of dat de gemeente alleen investeert in jeugdhulp en niet in 

jeugdgezondheidszorg.  

- Het is de vraag of je aandacht voor ouders moet scharen onder het aparte thema 

‘ouderschap’; je kunt het ook als vanzelfsprekend onderdeel van je werk zien: er zijn voor 

ouders.  

- Is er voldoende wetenschappelijke onderbouwing voor het investeren in ouders? De 

basisvraag die eerst beantwoord moet worden: waar is de JGZ van? Wat doen we wel en 

niet?  
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4 Dit zijn de dromen van JGZ-organisaties 
over de toekomst van de JGZ 

De JGZ wil en moet meebewegen met de leefwereld van ouders van nu en de 

toekomst. Daarom vroeg het NCJ aan JGZ-organisaties wat hun dromen zijn. Wat is 

de ideale toekomst van de JGZ?  

 

Beter aansluiten bij ouders 

- In het aanbod nog meer aansluiten bij ouders, door bijvoorbeeld ouders zelf te kunnen 

laten aangeven wanneer ze langs willen komen en met welke professional ze dan willen 

spreken.  

- Zijn waar ouders zijn: op 

scholen, bij de huisarts, of 

zelfs bij een café. En dan ook 

zorgen dat het er prettig 

vertoeven is, dat ouders er 

ook voor de gezelligheid graag komen.   

- Meer collectief aanbod waarbij ouders van elkaar kunnen leren. 

- 24/7 bereikbaarheid - hetzij regionaal hetzij landelijk georganiseerd. 

- Optimaal gebruik van digitale middelen; appen, chatten, mailen, website, etc., zodat 

ouders op een laagdrempelige manier vragen kunnen stellen of informatie kunnen 

ophalen. 

- Ouders weten en ervaren  dat ze ook in de leeftijdsfase 4-12 en 12-18 bij de JGZ terecht 

kunnen met hun vragen. 

- De inzet van vernieuwende vormen die aansluiten bij de tijd, zoals een game.  

- Meer financiële middelen voor innovatie om aan te kunnen sluiten bij ouders van nu. 

 

Een vanzelfsprekende samenwerkingspartner zijn  

- Vanzelfsprekend aanwezig zijn op scholen en kinderdagverblijven.  

- Intensieve samenwerking met lokale partners, waarbij elk zijn eigen expertise optimaal 

inzet ten dienste van een optimale aansluiting bij ouders en het veilig en gezond 

opgroeien van 

kinderen.  

- Onderdeel zijn van 

de Gezonde 

School. 

- Een laagdrempelige partner zijn in het netwerk van ondersteuning en zorg.  

- Een coachende rol kunnen oppakken naar leerkrachten en pedagogisch medewerkers in 

de kinderopvang. 

- Medewerkers als enthousiasmerende ambassadeurs voor de JGZ. 
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Een positief en eenduidig imago als JGZ 

- De JGZ als gewaardeerde, vanzelfsprekende en laagdrempelige plek voor vragen van 

ouders.  

- Het lokale netwerk weet en ervaart precies wat JGZ doet en wat de kracht en 

meerwaarde is om de JGZ in te zetten.  

- Meer eenduidigheid in taal.  

- Geen ‘consternatiebureau’ meer. 

 

Een doorgaande lijn in zorg, de JGZ ontzorgt 

- Als JGZ meer ontzorgen en demedicaliseren. 

- Betere aansluiting tussen JGZ en jeugdhulp, bijvoorbeeld door een kind/gezinsdossier 

dat - als ouder/kind toestemming geeft - meegenomen kan worden en overgedragen, 

zodat mensen niet overal hetzelfde verhaal hoeven houden en er zicht is op wat er eerder 

gespeeld heeft.  

- Het opleiden van gezinsartsen, die van 0-18 betrokken zijn. 
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5 Conclusies 

De inventarisatieronde over ‘ouderschap’ en ‘aansluiten bij ouders’ onder JGZ-organisaties 

levert de volgende conclusies op:  

5.1 Draagvlak om te investeren in ouders is er, de uitwerking 
vraagt nog aandacht 

- Er is onder JGZ-organisaties veel draagvlak om te investeren in het zo optimaal 

mogelijk aansluiten bij ouders. Want: 

- investeren in ouders is in het belang van het veilig en gezond opgroeien van kinderen. 

- het maakt de JGZ zichtbaarder bij ouders, draagt er zodoende aan bij dat je ouders 

beter bereikt en je als JGZ meer impact hebt in het leven van gezinnen.  

- JGZ ziet (bijna) alle ouders; alle ouders kunnen vragen en/of onzekerheden hebben 

ten aanzien van het ouderschap en over het opvoeden en opgroeien van kinderen. 

Een betere aansluiting maakt dat deze vragen en/of onzekerheden eerder boven tafel 

komen waardoor je preventief kunt handelen.  

 

- Tegelijkertijd zoeken veel organisaties naar manieren om optimale aansluiting bij 

ouders vorm te geven. De belangrijkste vragen van JGZ-organisaties: 

- Hoe krijg ik inzicht in de behoeften van ouders?  

- Hoe kunnen wij écht oudergericht werken?  

- Hoe maak ik mijn communicatie(middelen) ‘ouderproof’? 

- Hoe versterk ik de samenwerking met mijn gemeente(n) en andere lokale partners? 

- Wat kan ik leren van andere JGZ-organisaties? 

- Hoe kan ik mijn eigen ervaringen delen met andere JGZ-organisaties? 

 

- Aansluiten bij ouders vraagt inzet en optimale afstemming van de hele organisatie. En 

vraagt tijd en aandacht, die al schaars is.  

5.2 Wat nodig is om te kunnen aansluiten bij ouders 

Doen wat het belangrijkste is voor ouders. Dat is waar de JGZ - van management tot 

werkvloer - in wil investeren. Dat vraagt om: 

 

Echt inzicht in ouderbehoeften en -vragen 

- Beter inzicht in de leefwereld van gezinnen van nu en de vragen en behoeften van ouders.  

- De klantbehoefte in beeld brengen om er vervolgens op aan te kunnen sluiten. 

 

Meer contact met ouders  
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- Het aantal contacten met ouders van kinderen 0-4 jaar is behoorlijk groot. Er is veel 

beperkter of minder intensief contact met ouders van schoolgaande kinderen, afhankelijk 

van de werkwijze van de organisatie. Aansluiten bij ouders vraagt om contact met ouders 

in alle levensfasen van hun kind(eren). 

 

Herijken aanbod en communicatie  

- In het aanbod zorgen voor ontmoetingen met en tussen ouders, al vanaf de 

zwangerschap (voorzorg).  
- Ouders meer regie geven door een digitaal kinddossier dat ze zelf kunnen beheren.  
- Optimaal gebruik maken van technologische middelen, zoals de mogelijkheid om te 

chatten met ouders of de Groeigidsapp.  
- Flexibiliteit in het aanbod, waardoor ouders zelf kunnen aangeven wanneer ze langs 

willen komen en waar ze het over willen hebben. 
- Communicatie ‘ouderproof’ maken en zorgen dat de informatie vindbaar is via o.a. 

websites van JGZ-organisaties en andere media. 

 

Anders organiseren 

- Beter aansluiten bij ouders vraagt (andere) inzet en tijd van de hele organisatie. Het 

vraagt om aanpassingen en investeringen op alle onderdelen van de (interne) 

organisatie.  

 

Gedrags- en cultuurverandering 

- Aansluiten bij ouders is nog beperkt ingebed in de grondhouding van zowel managers, 

staf als professionals. Gesprekspartners geven aan dat er een cultuuromslag nodig is.  

- Deze cultuuromslag vraagt van managers dat zij het thema urgent maken, inzichtelijk 

maken wat het van medewerkers vraagt en ruimte geven aan professionals om anders te 

gaan werken. Van professionals vraagt het om flexibiliteit,  het doorleven van het besef 

dat aandacht van ouders van belang is, lef om nieuwe dingen te doen en ruimte te 

pakken om de dingen te doen die nodig zijn - en dus ook het lef om bepaalde dingen niet 

meer te doen-, loslaten van het idee dat je als professional de regisseur bent.  

 

Trainen in oudergericht werken 

- Investeren in professionalisering van medewerkers, zowel in kennis (bijvoorbeeld 

ouderschapstheorie), vaardigheden (bijvoorbeeld op het gebied van gespreksvoering) en 

attitude (grondhouding van waaruit je werkt).  

- Gebruik maken van interventies, methodieken en instrumenten die aansluiten bij ouders 

vergemakkelijken zoals Samen Starten, Stevig Ouderschap, VoorZorg, GIZ, SPARK en 

Triple P.  

 

Positie innemen in het lokale speelveld 

- Verdiepen van de samenwerking met het onderwijs; scholen zijn de ‘vindplaatsen’, waar 

je kinderen, jongeren en ouders in een meer natuurlijke omgeving kan ontmoeten.  

- Continueren van samenwerking met het sociale wijkteam/gebiedsteam en andere lokale 

partners in de wijk, zodat je een sluitend aanbod kan realiseren voor ouders waarbij de 

JGZ een onmisbare partner ‘aan de voorkant’ is.  

- Investeren in contacten met gemeenten, bijvoorbeeld door meer proactief te adviseren 

over beleid en zo een meer natuurlijke partner worden.  
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5.3 Belemmeringen in aansluiten bij ouders  

JGZ-organisaties zien een aantal belemmeringen bij het aansluiten bij ouders:  

 

Ervaren urgentie ontbreekt 

- Het belang van aansluiten bij ouders wordt niet door iedereen in de organisatie als even 

groot ervaren. De urgentie ontbreekt nog. 

- JGZ organisaties zoeken naar de rol en positie die zij hebben; waar zijn we van? Wat 

onderscheidt ons van de huisarts en van de wijkteams? Mogen we onze aandacht ook 

richten op de ouders of doen andere professionals dat al?  

 

Tijd voor ouders 

- De tijd en het budget van de JGZ zijn beperkt. De tijd die je hebt, wil je direct investeren in 

de kinderen/jongeren. 

- Je hebt heel weinig contactmomenten om de ouder goed te leren kennen, helemaal als 

kinderen ouder zijn dan vier jaar.  

 

Onbekendheid 

- De JGZ is onbekend, wat maakt dat ouders geen idee hebben dat ze überhaupt bij de JGZ 

terecht kunnen. Een gebrek aan eenduidige communicatie vanuit de JGZ-organisaties 

draagt hier weinig aan bij. 

 

(Interne) organisatie 

- De cultuuromslag die aansluiten bij ouders vraagt, is nog niet zo gemakkelijk te maken; 

de JGZ is een wat behoudende sector.  

- De JGZ heeft te maken met allerlei interne ontwikkelingen waar nu de aandacht naartoe 

gaat.  

- Het werken met richtlijnen en afvinklijsten zorgt voor weinig ruimte en flexibiliteit ‘je 

moet toch x en y besproken hebben’. Ook het toezicht van de Inspectie zorgt ervoor dat 

de JGZ weinig ruimte ervaart om vernieuwend te werken.  

- Er is sprake van een hoge werkdruk, waardoor investeren in professionalisering rond 

ouderschap niet hoog op de agenda staat. 

5.4 Tot slot 

Verschillende beelden 

Het thema ‘ouderschap’ of ‘aansluiten bij ouders’ roept bij gesprekspartners heel 

verschillende beelden op. De één vindt dat de organisatie aansluit bij ouders, omdat de 

contactmomenten flexibel zijn, de ander geeft aan dat echt aansluiten bij ouders een mindset 

is voor de hele organisatie, waarbij vernieuwing in de grondhouding, kennis en vaardigheden 

van professionals nodig is. Aansluiten bij de vragen en behoeften van ouders is ook weer iets 

anders dan aandacht hebben voor het welbevinden van ouders.  

 

Waar is de JGZ van? 

Er ontbreekt een duidelijke,  landelijk gedragen, visie op de (toekomst van de) JGZ. Een vraag 

die voor een aantal JGZ-organisaties voorafgaat aan het meer investeren in ouders, is de 

vraag waar de JGZ van is. Waar ligt de focus van de JGZ? Je hebt beperkt tijd en je wilt veel 

doen. Hoe kan je maximale impact realiseren? Wat doe je wel en wat doe je niet? Hoe borg je 

de medische expertise die de JGZ heeft?  
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Kortom, JGZ-organisaties zien het belang van meer aansluiten bij ouders van nu en aandacht 

hebben voor hun welbevinden. Zij erkennen dat investeren in ouders, investeren in kinderen 

betekent. Er zijn veel mogelijkheden om dit besef dieper te laten landen bij JGZ-organisaties 

en - ondanks de genoemde belemmeringen en vraagstukken - uit te werken in de praktijk. De 

JGZ heeft daarbij behoefte aan kleine, concrete stappen om te kunnen zetten.  
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6 Bijlage: overzicht van gesprekspartners 

Organisatie Gesproken met:  

Careyn incl. Rivas 

Zorggroep (met GGD 

West-Brabant en 

Stichting Thuiszorg 

West-Brabant) 

Manon Arts (manager) en Esther Hebinck 

(jeugdverpleegkundige) 

CJG Capelle aan de 

IJssel 

Ruth de Jongh (manager) en Marlies Kraaijeveld 

(beleidsmedewerker kwaliteit en innovatie) 

CJG Den Haag Ina Blom (stadsdeelmanager) en Erwin de Jong (manager) 

CJG Rijnmond Manon de Bie (hoofd beleid & expertise) en Cathelijn van Baar 

(beleidsadviseur) 

Gemeente Utrecht, 

Volksgezondheid 

Martinique Potharst (teammanager JGZ), Vera Jager 

(beleidsmedewerker volksgezondheid) en Tinja Verkleij 

(beleidsmedewerker volksgezondheid) 

GGD Amsterdam Anneke Kesler (arts M&G, stafarts, hoofdredacteur Groeigids)  en 

Cecile Winkelman (projectleider preventie, adviseur leerlijn) 

GGD Brabant-Zuidoost Jeanine Treffers (stafarts), Ineke van Adrichem (jeugdarts), 

Janneke van Seggelen (jeugdverpleegkundige) en Wendy 

Canters (jeugdverpleegkundige) 

GGD Drenthe Marianne Mevius (Clustermanager JGZ), Jac Korsten 

(Jeugdarts), Jolanda van Lunen-Eisen 

(Orthopedagoog/adviseur JGZ) en Krystle Jansen (Adviseur JGZ 

en Jeugdverpleegkundige) 

GGD Flevoland Marika Glas (manager) en Trudy Wilcke (teammanager) 

GGD Fryslân Koosje van Aalzum (manager JGZ) , Tjitske van der Kloet 

(sociaal verpleegkundige), Janneke Schuitemaker 

(stafpedagoog), Ria Brouwer (stafarts) en Ingrid Hoogma 

(stafarts, coördinator IVH) 

GGD Groningen Wilco van der Meer (stafmedewerker), Carla Stegeman 

(jeugdarts en stafarts), Wilma Helmantel 

(jeugdverpleegkundige), Miriam van de Berg 

(jeugdverpleegkundige en medewerker stevig ouderschap), 

Mirjam Sevinga (stafmedewerker, adviseur publieke 

gezondheid) en Ina van der Laan (orthopedagoog) 

GGD Hart voor Brabant Betty Rikken (manager), Farina Oprins (beleidsmedewerker) en 

Rian van Nistelrooij (jeugdverpleegkundige) 

GGD Hollands Midden Henk Visch (manager) en Ineke Aten (manager staf en beleid) 

GGD Hollands Noorden Ellen van der Meer (prenatale voorlichting/geboortezorg), 

Tineke Booms (opvoeding en opvoedingsondersteuning, 

groepstrainingen, preventieve jeugdbeleid), Vanessa Wenners 

(stafpedagoog, O&O, opvoedondersteuning) en Sabine 

Juckenack (stafpedagoog) 

GGD IJsselland Anoushka Knoef (manager) en Margot Baardse (stafarts) 

GGD Kennemerland Richard Lesscher (sectormanager), Marjolein van der Zwaard 

(staf- en jeugdverpleegkundige) en Jos Niemantsverdriet 

(orthopedagoog, stafpedagoog)   
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Organisatie Gesproken met:  

GGD Limburg Noord Mieke Hanegraaf (coördinator/adviseur risicozorg), Tim Jaspers 

(stafarts ), Wilma Jacobs (jeugdverpleegkundige), Norbert van 

der Leegte (manager), Loes Kempen (stafverpleegkundige) en 

Monique Bruijnen (stafverpleegkundige) 

GGD Noord- en Oost-

Gelderland 

Ingrid Coenen (manager), Marjolein van der Laan (stafarts), 

Jeanette Lezwijn (teammanager) en Monique L’Hoir (beleid, 

GIZ-trainer) 

GGD Regio Utrecht Annette Looman (jeugdverpleegkundige), Aletta Bruggink 

(jeugdverpleegkundige) en Linsey Brunekreef 

(jeugdverpleegkundige) 

GGD Twente Ron Poot (hoofd JGZ), Ria Dragt (teamleider), Ellen-Joan 

Wessels (Programmaleider Ontwikkeling & Innovatie), 

Jeannette Ruesink (stafverpleegkundige), Nadia Snoek 

(verpleegkundig specialist io), Annemarie van Beem 

(innovatiepionier en orthopedagoog) en Margit Lammertink 

(manager) 

GGD West Brabant (met 

Careyn en Stichting 

Thuiszorg West-

Brabant) 

Esther Taute (jeugdarts), Ans van der Borst 

(beleidsmedewerker), Tessa Dijkhuizen (stafverpleegkundige), 

Edith Plompen (beleidsmedewerker), Ellis Franssen (manager) 

en Polleke Verhoeven (beleidsmedewerker) 

GGD Zaanstreek 

Waterland 

Claudia Hamersma (stafpedagoog), Irene Rutte 

(stafverpleegkundige) en Anneke Jorna (jeugdarts) 

GGD Zeeland Yvonne Roskam (Arts M&G, stafarts PGJ) en Lia van Aaken 

(stafverpleegkundige) 

Icare Maurice Damen (Arts M&G), Sanne Hamer 

(jeugdverpleegkundige) en Annemieke Goudkuil 

(jeugdverpleegkundige) 

Jeugd en Gezin Gooi en 

Vechtstreek 

Marlien Dijkema (manager), Saskia Luijer (stafverpleegkundige) 

en Rebecca Moens (pedagoog) 

JGZ Almere Jan Herweijer (manager) en Jennie Huizing  

(beleidsmedewerker) 

JGZ Kennemerland Annemiek Kropman (manager) en Anja de Munck 

(stafpedagoog) 

SAG Amsterdam Lia Denekamp (stafverpleegkundige), Elsje Roos en collega 

Stichting Thuiszorg 

West-Brabant (met GGD 

West-Brabant en 

Careyn) 

Ingrid Krijger (manager), Bao Chau Andriese (jeugdarts) en 

Desiree Musters (jeugdverpleegkundige) 

VGGM Janine Bezem (JGZ manager), Janny Pastink (beleidsadviseur), 

Irma Nahon (teammanager) en Cathy Geuzendam 

(beleidsmedewerker) 

Yunio Wilma Heesen (manager), Erica Stam (stafarts), Edith Waage 

(jeugdverpleegkundige) en Gemma Rouwhorst 

(jeugdverpleegkundige) 

Zorggroep Oude en 

Nieuwe Land  

Marie-José Jacobs (manager) en Rian Jonker 

(beleidsmedewerker) 

ZuidZorg (incl 

Zorgboog) 

Thieu Smeets (manager, sectormanager JGZ) Monique Lier 

(beleidsmedewerker, stafverpleegkundige) en Rachel 

Janssen (stafarts) 
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