
 

 
Reeds Ontwikkelde Indicatoren 
 
In dit overzicht vindt u een aantal landelijk ontwikkelde indicatoren die de JGZ raken. Voor de 
indicatoren van het CBS (Statline) wordt verwezen naar het document TabellenStatLine15-08-2014.  
 
Indicatoren overgewicht kinderen 0 - 4 jaar, Jeugd In Beeld 
Doel: voor beleids-, stuur en spiegelinformatie 

❏ Het aantal kinderen waarover de gegevens van BMI voor de contactmomenten 2 jaar, 3 jaar en 
3 jaar en 9 maanden bekend zijn, in totalen, naar afkomst en opleidingsniveau van de ouders, 
ten opzichte van het gemiddelde van alle JGZ-organisaties die deelnemen aan Jeugd in Beeld. 

❏ Percentage overgewicht (inclusief obesitas) voor de eigen organisatie, totaal en verdeeld naar 
jongens en meisjes, ten opzichte van het gemiddelde van alle JGZ-organisaties die deelnemen 
aan Jeugd in Beeld. 

❏ Percentage obesitas voor de eigen organisatie, totaal en verdeeld naar jongens en meisjes, 
ten opzichte van het gemiddelde van alle JGZ-organisaties die deelnemen aan Jeugd in Beeld. 

❏ Percentage ondergewicht voor de eigen organisatie, totaal en verdeeld naar jongens en 
meisjes,  ten opzichte van het gemiddelde van alle JGZ-organisaties die deelnemen aan Jeugd 
in Beeld. 

❏ Percentage en aantallen kinderen met overgewicht (inclusief obesitas) verdeeld naar 
postcodegebied en naar gemeente.  

❏ Percentage overgewicht (inclusief obesitas) naar contactmoment, ten opzichte van het 
gemiddelde van alle JGZ-organisaties die deelnemen aan Jeugd in Beeld. 

❏ Percentage overgewicht (inclusief obesitas) voor kinderen met een Nederlandse afkomst, 
verdeeld naar jongens en meisjes, afgezet tegen het gemiddelde van alle organisaties die aan 
JIB deelnemen. 

❏ Percentage overgewicht (inclusief obesitas) voor kinderen met een Turkse afkomst, verdeeld 
naar jongens en meisjes, afgezet tegen het gemiddelde van alle organisaties die aan JIB 
deelnemen. 

❏ Percentage overgewicht (inclusief obesitas) voor kinderen met een Marokkaanse afkomst, 
verdeeld naar jongens en meisjes, afgezet tegen het gemiddelde van alle organisaties die aan 
JIB deelnemen. 

❏ Percentage overgewicht (inclusief obesitas) voor kinderen naar opleidingsniveau (laag, 
midden, hoog) van de ouders, verdeeld naar jongens en meisjes, afgezet tegen het 
gemiddelde van alle organisaties die aan JIB deelnemen. 

 
 
Strategische indicatoren GGD 2013 
Doel: spiegelen en leren, niet verantwoorden 

❏ % Overgewicht bij 10-jarigen 
❏ % Kinderen met overgewicht (exclusief obesitas) dat met 10 jaar of in groep 7 binnen 8 weken 

een extra consult heeft gekregen. 
❏ % kinderen van 13/14 jaar of klas 2 VO (PGO 2VO) in zorg, uit eigen werkgebied die zijn gezien 

op regulier contactmoment op de peildatum 
❏ % kinderen dat op contactmoment 13/14 jaar of klas 2VO (PGO-2VO) rookt 
❏ % kinderen dat op contactmoment 13/14 jaar of klas 2VO (PGO-2VO) alcohol drinkt 
❏ % Aantal FTE JGZ-artsen per 100.000 jeugdigen 
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❏ % Aantal FTE JGZ-verpleegkundigen per 100.000 jeugdigen 
❏ % gebruik van de meldcode kindermishandeling 
❏ % niet verschenen zonder bericht (no show) 
❏ Het aantal contactmomenten waarop de JGZ alle kinderen heeft uitgenodigd (individueel of 

klassikaal) 
❏ Het aandeel structurele middelen BPI ten opzichte van het totale jaardbudget voor de JGZ (= 

structurele middelen en middelen aanvullende diensten (c.q. incidentele aanvragen) 
uitgedrukt in een percentage 

 
 
Basisset CJG-indicatoren 
Doel: meten en verbeteren 

❏ Het percentage ouders en jongeren in alle wijken van een gemeente dat aangeeft dat ze het 
CJG weet te vinden en weet wat ze er kan halen op het gebied van opgroeien en opvoeden.  

❏ De mate van tevredenheid (beleving) van jeugdigen en hun ouders over het CJG per product 
van het CJG.  

❏ De mate waarin ouders en jeugdigen vermindering van de problematiek ervaren na ingezette 
ondersteuning in het CJG.  

❏ Samenwerkingsafspraken in de regio met alle kernpartners zijn opgesteld waarin afspraken 
en werkprocessen op alle niveaus SMART geformuleerd staan (wie wat doet met de 
ketenpartners) die sluitende zorg tussen partners borgen.  

❏ De gemiddelde kosten per productgroep van het CJG.  
❏ Het aantal en type bezoekers van het CJG.  
❏ Het soort contacten dat met het CJG heeft plaatsgevonden.  
❏ Het aantal en type vragen dat in het CJG, via alle kanalen, is gesteld.  
❏ Het aantal en soort signalen.  
❏ Het aantal en soort toeleidingen naar verschillende vormen van hulp binnen en buiten het CJG.  
❏ Het type ondersteuning (lokaal aanbod) dat in het CJG wordt aangeboden door het aantal 

vakdisciplines dat binnen het CJG werkzaam is.  
❏ Het aantal jeugdigen en gezinnen waarvoor professionele zorgcoördinatie en één gezin, één 

plan is geregeld (casusregisseur, vanaf twee betrokken disciplines).  
 
 
Indicatoren Kind in Tel (Verweij-Jonker) / Waar staat je gemeente?  
Doel: spiegelen, benchmark, beleidsvorming 
De indicatoren zijn gebaseerd op het VN verdrag inzake de Rechten van het Kind. De prestaties van                 
een gemeente worden afgezet tegen deze van een groep gemeenten van vergelijkbare grootte , de               
GGD-regio waar de gemeente deel van uitmaakt en Nederland als geheel. Voor alle relevante              
indicatoren zijn de scores van de laatste meting weergegeven alsmede de ontwikkeling over de              
laatste 5 metingen. 

❏ Kinderen in achterstandswijken (%) 
❏ Kinderen in uitkeringsgezinnen (%) 
❏ Zuigelingensterfte per 1.000 levend geboren kinderen 
❏ Kindersterfte (1-14) per 100.000 kinderen 1-14 jr. 
❏ Kindermishandeling (%) 

 
❏ Achterstandsleerlingen (4-12 jr) (%) 
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❏ Vroegtijdig schoolverlaters (vsv’ers) (%) 
❏ Werkloze jongeren (16-24) (%) 
❏ Jongeren met een delict voor de rechter (%) 
❏ Kinderen in jeugdzorg (nieuwe indicaties) (%) 
❏ Nieuwe indicaties jeugdzorg (excl. AWBZ) (%) 
❏ Tienermoeders (15-19) (%) 
❏ Kinderen met een handicap (0-17) (%) 
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