
JGZ 3.0 ZuidZorg en Zorgboog



Planning

Dromen Platform JGZ 3.0 Projecten Borgen



Dromen

Managers en staf hebben 
dromen voor de JGZ 

gepresenteerd aan alle 
medewerkers



Platform JGZ 3.0

Deelnemers 200
Echt actief 50
Aantal reacties 400

Ideeën 18

ouders

ketenpartners

professionals



Platform JGZ 3.0

Uitkomst Platform: 18 ideeën  

Met hulp collega’s gereduceerd tot 10 projecten

Voorbereid door collega’s om te presenteren aan 
iedereen op 22 en 23 januari 



Projecten

10 filmpjes gepresenteerd aan collega’s
https://vimeo.com/250993199/bd8c9d872e 

Input gevraagd middels bomen

Elk team verbonden aan 2 projecten

https://vimeo.com/250993199/bd8c9d872e


Projecten

Groeigidsapp Doorontwikkeling inloopspreekuur

CB aan huis Gezondheidsbevordering in de wijk

Ouderparticipatie Thu t .n  o r  J

School of parenting Voorlichting vaccinaties

Ouderportaal V  



Planning: 19 maart, 17 mei, 26 juni, 20 sept.    Nuenen

februari maart april mei juni september
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Toon   4 x

Margo 3 x

Marleen 3 x



Waarom deze presentatie op deze plek?

We willen ophalen wat er al is! 

We willen onze ervaringen delen met anderen! 

We willen onze blik naar buiten richten 

Vragen over JGZ 3.0 of 
een van de projecten:

Marleen van de Loo
m.van.de.loo@zuidzorg.nl
06-46145644

mailto:m.van.de.loo@zuidzorg.nl


: = x (delen is vermenigvuldigen)



Innovatie, wat vraagt dit van het vakmanschap ?

vakmanschap Vaardigheid in een 
beroep of handel, de vaardigheid om 
hoog kwalitatief werk af te leveren 

Ga met elkaar in gesprek over de relatie tussen innovatie en vakmanschap!
Bedenk met elkaar steekwoorden die van toepassing zijn op het vakmanschap in 

de JGZ en schrijf deze woorden op de flappen

Innovatie Alle activiteiten die gericht 
zijn op vernieuwing in een bedrijf of 
organisatie. Innovaties kunnen zowel 
technologisch als niet-technologisch 
van aard zijn.


