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1 Vooraf 
 
Voor u ligt het slotdocument van de Toptafel voor managers JGZ. Na de transitie van de 
jeugdzorg naar de gemeente is het veld in de Publieke Gezondheid Jeugd volop in 
beweging. Deze ontwikkeling is de aanleiding voor de NSPOH geweest om een Toptafel 
voor managers in de JGZ  te ontwikkelen waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek gaan 
over vragen als  ‘Wat is goede publieke zorg voor jeugd?’, ‘Hoe veranker je publieke zorg 
voor jeugd in het sociaal domein?’ en ‘Hoe kan ik anderen inspireren en meenemen in 
veranderingen?’.  
 
De JGZ heeft een unieke positie om verbindingen te leggen tussen publieke gezondheid en 
het bredere sociaal domein. Gemeenten sturen op samenwerking en samenhang in het 
sociaal domein en bepalen zelf hoe ze dat lokaal invullen. Dat is afhankelijk van de lokale 
omstandigheden en problematiek. Door een meer integrale benadering kunnen de 
doelstellingen van de Jeugdwet, de Wmo 2015, de Wet passend onderwijs en de Wet 
publieke gezondheid elkaar versterken. De vraag is hoe de JGZ haar toegevoegde waarde 
lokaal kenbaar kan maken en kan inzetten en welke veranderstrategieën daarbij passen. 
 
Met een financiële bijdrage in het kader van het Stimuleringsprogramma Betrouwbare 
Publieke Gezondheid van het ministerie van VWS hebben de deelnemers als eindopdracht 
van de Toptafel elk een korte notitie geschreven gericht op kansrijke strategieën om de 
jeugdgezondheidszorg te positioneren in het sociaal domein. 
 
Een klankbordgroep heeft de NSPOH geadviseerd over vorm en inhoud van de Toptafel, 
zowel tijdens de ontwikkelperiode als tijdens de uitvoeringsfase.  
 
Deze rapportage bevat een weergave van de wijze waarop de deelnemers de afgelopen 
maanden hebben gewerkt in deze Toptafel, een samenvatting van de presentaties zoals die 
gegeven zijn tijdens de slotmiddag, gevolgd door een beschouwing van de kansrijke 
strategieën om de jeugdgezondheidszorg te positioneren in het sociaal domein.  
 
 

Dr. Petrien Uniken Venema, algemeen directeur 
NSPOH  
juni 2017 
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2 Inleiding 
 
Vanaf 2015 regelen drie wetten de preventieve zorg voor kinderen en gezinnen: de Wet 
publieke gezondheid, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de nieuwe Jeugdwet. 
Hiermee is de gemeente verantwoordelijk geworden voor alle vormen van jeugdhulp.  
 
Met deze transitie heeft de gemeente een duidelijke transformatieopdracht gekregen: de 
zorg voor jeugd moet dichter bij huis plaatsvinden en eenvoudiger en goedkoper 
georganiseerd worden. Het brede veld is vervolgens fors in beweging gekomen. In veel 
gemeenten zijn de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) opgegaan in de sociale wijkteams, in 
andere gemeenten zijn de CJG’s verstevigd of uitgebouwd. Maar de lokale infrastructuur is 
nog verre van uitgekristalliseerd. 
 
Naast de hierboven genoemde aspecten van de transformatieopdracht is er nog een ander 
doel van de Jeugdwet dat we niet uit het oog moeten verliezen. Om effectief hulp te kunnen 
bieden moet de klant, dat wil zeggen de ouders en de jeugdigen, gezien worden als partner.  
Professional, ouder en kind schatten samen de behoefte aan ondersteuning in. Ouders en 
kinderen zijn zelfs in de lead bij het zoeken naar oplossingen. Gezondheid is immers iets van 
mensen zelf en de ouder is zelf verantwoordelijk voor de opvoeding en welzijn van het kind. 
Deze visie sluit aan bij de definitie van positieve gezondheid van Machteld Huber et all: 
‘gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en regie te voeren, in het licht 
van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’.  
 
Ook al is deze transformatieopdracht niet primair aan de jeugdgezondheidszorg gegeven 
toch raakt deze de JGZ. Alle zorg voor jeugd begint immers bij publieke zorg, bij de JGZ.  
 
Zorg goedkoper, sneller en dichter bij huis organiseren waarbij ouders en kinderen in de lead 
zijn lukt alleen als alle partijen in het veld - van preventie en vroeg signalering tot zware 
intramurale zorg - op een goede manier samen vanuit deze benadering willen veranderen.  
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De deelnemers aan de Toptafel, opleiders NSPOH en de gasten van de speeddate  
op 8 september 2016. 

 

 
 
Tijdens blok twee (8 & 9 september 2016) verkenden de deelnemers het maatschappelijk 
speelveld met behulp van de Strategische Driehoek van Moore.  
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3 Programmering van de Toptafel 
 
In de periode juni 2016 – maart 2017 hebben 18 deelnemers op management- en 
beleidsniveau deelgenomen aan de Toptafel voor managers JGZ. Dit leertraject had het doel 
te komen tot een gezamenlijk gedragen ontwikkelrichting voor de Jeugdgezondheidszorg in 
relatie tot het sociaal domein.     
 
Tijdens de vier blokken van elk twee dagen gingen de deelnemers met behulp van 
inspirerende werkvormen in gesprek met elkaar en met een aantal opvallende sprekers. In 
de tijd tussen elke tweedaagse hebben de deelnemers gewerkt aan individuele opdrachten 
en zelfreflecties. 
 
De deelnemers gingen in gesprek over vragen als ‘Wat is goede publieke zorg voor de 
jeugd?’, ‘Hoe veranker je publieke zorg voor de jeugd in het sociaal domein?’, ‘Hoe zien 
andere partijen in het sociaal domein de rol en positie van de JGZ’, ‘Hoe werk ik het beste 
met hen samen?’ en ‘Hoe kan ik anderen inspireren en meenemen in veranderingen?’  
 
Tijdens de eerste tweedaagse `blik op de horizon´ is met Hans Boutellier verkend wat de 
participatiemaatschappij van ons vraagt. Daarna is het ouderperspectief in beeld gebracht 
met Suzanne Boomsma. Ruud Meij nam de deelnemers mee in een leergesprek over de 
vraag hoe de JGZ een verantwoorde, robuuste en rechtvaardige JGZ neerzet in een 
veranderende participatiesamenleving. Doel van dit blok was om de eigen visie op goede 
zorg voor jeugd en een mogelijke richting voor het persoonlijk einddoel aan te scherpen.  
 
In het tweede blok ´u en de ander´ is met Henk Gossink en Myriam Gijsbers verkend hoe 
het maatschappelijke speelveld eruit ziet. Gewerkt is met de strategische driehoek van 
Moore waar legitimiteit, maatschappelijke doelen en inzet van middelen het speelveld 
bepalen waarbinnen we ons werk doen. Stapsgewijs hebben de deelnemers een 
krachtenveldanalyse gemaakt. Een speeddatesessie met sleutelfiguren uit het sociaal 
domein was hier onderdeel van. Vervolgens hebben de deelnemers ontdekt wat zij zelf nodig 
hebben en welke belangen de ander heeft. Na deze tweedaagse hebben de deelnemers op 
basis van hun krachtenveldanalyse van de eigen organisatie gesproken met relevante 
samenwerkingspartners op strategisch of tactisch niveau. 
 
Het derde blok ´ik en veranderen, hoe doe ik dat´ met Shirine Moerkerken stond in het 
teken van veranderen. Zij reikte gereedschappen aan om de eigen rol in veranderprocessen 
te ondersteunen. ’Hoe verander ik vanuit de essentie?’, ‘Hoe kan ik kraken zetten?´, ‘Hoe 
benut ik conflicten om veranderprocessen op gang te brengen?’ en vooral ‘Hoe kan ik 
patronen doorbreken zodat er beweging komt?’ waren vragen die in deze tweedaagse 
werden uitgewerkt.  
 
In de avondprogramma´s kregen de deelnemers ruimte voor zelfreflectie en maakte men 
kennis met het morele leren. Doel van de avonden was om te bepalen welke morele bakens 
we nodig hebben om een robuuste en rechtvaardige JGZ te maken. De deelnemers werkten 
aan morele dilemma’s uit de eigen uitvoeringspraktijk.  
 
Naar aanleiding van de eerste drie bijeenkomsten schreven de deelnemers aan de toptafel 
ieder een notitie waarin zij hun visie op de kernpunten van de JGZ, op de samenwerking met 
andere partijen en op veranderen verwoordden.  
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In de laatste tweedaagse ´van druppel naar golf´ hebben de deelnemers gezamenlijk 
gewerkt aan het aanscherpen van de individuele notities en zijn de gemeenschappelijke 
ontwikkellijnen zichtbaar geworden. Deze ontwikkellijnen zijn op de slotmiddag aan een 
breder publiek gepresenteerd.  
 
In het volgende hoofdstuk vindt u een verslag van de slotbijeenkomst.   
 
 
 

  
 
Docent en filosoof drs. Ruud Meij. 

     
     Deelnemers aan het werk tijdens blok 1. 

  
   
   

   
   
 
Ineke Moerman, arts M&G 
sr opleider/adviseur NSPOH 

 
Janine Benjamins, arts M&G 
sr opleider/adviseur NSPOH 

 
Ir. Manon Penris 
sr opleider/adviseur NSPOH 
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4 Verslag slotbijeenkomst Toptafel 
 
Op basis van hun bevindingen tijdens het traject van de Toptafel hebben de deelnemers 
voorafgaand aan het laatste blok elk in een notitie kansrijke strategieën om publieke 
gezondheid te positioneren in het sociaal domein beschreven. Uit de notities kwamen vier 
hoofdvragen naar voren:  
 

 Waarom JGZ: wat is de maatschappelijke opgave of de bedoeling van de JGZ, waar zijn 

we van en waar zijn we niet van, waartoe zijn we volgens andere partijen op aarde? 

 Wat zijn de kerntaken van de JGZ: wat zijn de opdrachten waar we voor staan, hoe 

doen we dat, welke ethische dilemma’s spelen er, hoe brengen we beter voor het 

voetlicht waar we van zijn en wat andere partijen aan ons kunnen vragen? 

 Met wie: met wie werken we samen om de doelen te bereiken en hoe sluiten we aan bij 

de doelen en belangen van andere partijen in het sociaal domein? 

 Hoe pakken we het aan : wat betekenen alle veranderingen voor onze medewerkers, 

hoe organiseren we de JGZ intern of extern en wat betekent dit voor de competenties 

van de medewerkers? 

Tijdens de laatste tweedaagse hebben de deelnemers in subgroepen deze thema’s verder 
uitgewerkt. Tijdens de slotmiddag hebben de deelnemers de resultaten in vier presentaties 
gedeeld met elkaar en een breder publiek.  
 
Hieronder volgt een beschrijving van de eindpresentaties en een verdere uitwerking van de 
bovengenoemde vragen. 
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Dia uit de presentatie ‘Het vanzelfsprekende zichtbaar.’  

 

 

 
 
Dia uit de presentatie ‘Het vanzelfsprekende zichtbaar’. 
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WAAROM JGZ 
 
Wat is de bedoeling van de JGZ en wat 
zijn de uitdagingen?  
Kindermishandeling, pesten,  
echtscheidingsproblematiek, overgewicht, 
schoolverzuim, problemen voor 
statushouders en asielzoekers… zomaar 
een greep uit de problemen waar ouders 
en kinderen mee te maken kunnen krijgen 
en waarbij de JGZ is betrokken. Een casus 
van ernstige kindermishandeling of 
kinderen van vluchtelingen die door het 
hele land worden gesjouwd: momenten 
waarop het duidelijk is dat de JGZ een 
grote, maatschappelijke opdracht heeft en 
van zich moet laten horen. 
 
De deelnemers zijn het eens: je moet een 
duidelijke visie en ambitie hebben op de 
JGZ. Welk verschil maak je en wat is je 
toegevoegde waarde?  De JGZ is op zoek 
naar haar nieuwe identiteit. Omdat de 
gemeenten kunnen sturen op hun lokale 
kleur, zal er wellicht ook meer diversiteit 
ontstaan in hoe de JGZ wordt  
gepositioneerd. Ook is er een verschil in 
welk perspectief op de JGZ de boventoon 
voert: vanuit de publieke gezondheid of 
vanuit de individuele ondersteuning.  
 
Volgens een van de deelnemers is de 
belangrijkste opgave om zich te gaan 
verhouden tot het sociaal domein. Ze vat 
de kernwaarden van de  
jeugdgezondheidszorg samen in een aantal 
woorden: eerder erbij zijn, dichtbij in de 
lokale omgeving; samen met ouders en 
hun netwerk, professioneel, kwaliteit in samenwerking met anderen; geen etiketten plakken 
en doelmatig en kosteneffectief. 
 
En hoe positioneert de JGZ zich?  
In de speeddate kwamen een aantal deelnemers er achter dat de meerwaarde van de JGZ 
in de buitenwereld eigenlijk helemaal niet ter discussie staat. Toch denken anderen dat de 
JGZ niet zichtbaar genoeg is. Aan de ene kant weten organisaties in het sociaal domein 
onvoldoende wat zij van de JGZ kunnen verwachten, aan de andere kant speelt de JGZ 
onvoldoende in op de behoefte van deze partijen en zou er een cultuurverandering binnen 
de JGZ nodig zijn. Een kostenbatenanalyse zou de maatschappelijke opbrengst van de JGZ 
kunnen verduidelijken. Wat nodig is om de JGZ stevig neer te zetten is onder andere: een 
duidelijke boodschap hebben, een betrouwbare partner zijn en gebruik maken van 
eigentijdse technologie en communicatiemiddelen. 
  

Waarom: de legitimatie van JGZ 
Net als water in de kraan vanzelfsprekend is en 
een grondrecht voor elk kind, is de plek van de 
JGZ ook vanzelfsprekend. JGZ mag er niet zijn, 
nee, zij moet er zijn. En daarbij krijgt niet elk kind 
hetzelfde, want niet elk kind heeft hetzelfde 
nodig: niets is ten slotte zo ongelijk als gelijke 
behandeling van ongelijken. Het voorbeeld van 
asielzoekers met kleine kinderen die de laatste 
jaren in Nederland van hot naar her zijn 
gesjouwd, maakt de maatschappelijke opgave 
van de JGZ duidelijk: hier zou de JGZ haar plicht 
tot spreken moeten gebruiken. 
 
Wat: instrumenten voor JGZ 
De JGZ faciliteert ouders en kinderen hun eigen 
leven te leiden en eigen keuzes te maken. Ze 
heeft twee taken: problemen of risicokinderen 
snel te signaleren en jeugdigen gezond te 
houden. Hierbij gaan we uit van de 
salutogenese, waarbij we ons richten op 
factoren die gezondheid en welbevinden 
stimuleren. De Gezonde School-aanpak, de 
voorzieningen uit het basispakket JGZ en uit het 
basispakket voor speciaal onderwijs bieden 
gezamenlijk een heel pakket aan maatregelen 
om de jeugd gezond te houden.  

 
Hoe: hoe doen we dat? 
We gaan uit van wie we zelf zijn, onze waarden 
en onze kwaliteit. Dan kunnen we ook het beste 
in ouders naar boven halen.  
Good  enough public health is niet het niveau 
van het putje…………! 

Het vanzelfsprekende zichtbaar 
B. Van Oers, I. Coenen, C. Van der hoeven,  

J. Lezwijn, J. Ludding 
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WAT zijn de kerntaken van de JGZ 
 
Belangrijke taken van de JGZ zijn volgens de 
deelnemers onder andere: 
1. Monitoren, signaleren en adviseren. Hierbij 

heeft de JGZ zowel een collectieve als 
individuele taak. Door gebruik te maken van 
geaggregeerde gegevens op basis van 
individuele screening en die te verrijken met 
informatie van andere bronnen, biedt de 
JGZ waardevolle informatie over de jeugd. 
De individuele taak behelst het volgen van 
de ontwikkeling van het kind en de 
gezinssituatie. 

2. Preventie. Ook bij deze taak heeft de JGZ 
een individuele opdracht in de begeleiding 
van een kind én een collectieve opdracht, 
bijvoorbeeld groepsvoorlichting, vaccinaties 
en adviezen op school. De JGZ kan 
optreden als preventiemakelaar tussen 
vraag en aanbod, als verlengstuk van de 
gemeenten: een neutrale, betrouwbare en 
unieke partner. JGZ krijgt ten slotte signalen 
uit de wijk, onderwijs, wijkteams en JGZ en 
kan overlap en lacunes signaleren. 
Volgens een van de deelnemers zijn er 
kansen om het partnerschap met de 
kinderopvang, de school en de medische 
keten verder te versterken. Een andere 
deelnemer is van mening dat in veel 
gemeenten teveel aandacht is voor inzet 
van specialistische zorg i.p.v. voor 
preventie. 

3. Aanjagen en coördineren van de 
pedagogische civil society. Door het 
versterken van informele netwerken van 
jeugdigen en opvoeders komt er meer oog 
voor het potentieel in de wijk en wordt de 
omgeving van gezinnen verrijkt. De JGZ kan 
binnen deze sociale netwerken de rol van 
startmotor en bewaker van de continuïteit 
vervullen. Gemeenten maken zelf een keuze of ze van deze rol gebruikmaken. 

4. Zijn van de verbindende en constante factor in het preventieve voorveld en het hebben 
van een brugfunctie naar de jeugdhulp. 

5. Aandacht vragen voor kwetsbare kinderen, bv kinderen die door de invoering van het 
passend onderwijs niet meer naar het speciaal onderwijs kunnen of kinderen van 
statushouders. 

 
Het uitgangspunt in deze taken is dat alle kinderen het recht hebben op gezond en veilig 
opgroeien in plaats van dat alle kinderen recht hebben op ‘hetzelfde aanbod’. De JGZ heeft 
een vangnetfunctie. Het verkleinen van de verschillen in (gezonde) levensverwachting 
tussen laag- en hoogopgeleiden is een grote maatschappelijke opdracht. 
 
  

Wat zijn de taken van de JGZ en wat zijn 
hierin ontwikkelingen? 

 De JGZ signaleert en biedt hulp, maar 

laat de regie bij de ouders liggen. 

 De JGZ legt verbinding met ouders en 

met netwerkpartners: professionals 

moeten de spreekkamer uit! 

 De JGZ heeft een rol in het verbinden van 

ouders en bijvoorbeeld de school. In 

geanalyseerde casussen van vier 

kinderen die met een ’ zware  zorgvraag’ 

werden geclassificeerd, bleek de school 

niet op de hoogte te zijn van belangrijke 

informatie over de kinderen die bekend 

was bij het kinderdagverblijf, 

peuterspeelzaal en JGZ. De JGZ heeft 

een rol in de verbinding in het voorveld. 

 Uit de casus van een meisje dat van de 

achtste verdieping van een flatgebouw 

viel, zijn de volgende lessen getrokken: 

de JGZ moet áltijd het kind zien, moet 

patronen herkennen, die extra stap zetten 

én zij heeft een rol in het duiden van de 

problemen. 

Wat staat ons ter beschikking? 

 Morele oordeelsvorming is een geschikte 

methode om ondersteuning te bieden bij 

dilemma’s en om patronen te herkennen. 

 JGZ-professionals kunnen in overleg 

gaan met netwerkpartners over casussen 

waarvan ze buikpijn krijgen. 

De JGZ bouwt bruggen voor gezond en 
veilig opgroeien 

G. Mariman, M. Hörmann, M. Mevius,  
T. Wilcke, M. Lammertink, J. Verwoerd 
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MET WIE en hoe werkt de JGZ samen aan de maatschappelijke opgaven 
 
Samenwerken met andere actoren in het sociaal domein wordt steeds belangrijker. Hierbij 
moet (de gezondheid van) het kind steeds voorop staan. 
Voor een goede samenwerking met partijen in het sociaal domein is nodig: 
 

1. Een goede samenwerking binnen de GGD. Werken aan een gezonde jeugd is niet 
alleen een taak van de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, de assistente JGZ en de 
logopediste. Ook de beleidsadviseur, de epidemioloog, de Gezonde School-adviseur, 
de functionaris gezondheidsbevordering en de medische milieukundige van de GGD 
hebben hierin een taak.  

2. Een duidelijke en realistische opdracht, een duidelijke afspraak over het doel en 
heldere randvoorwaarden. Die afspraken maak je samen met de 
samenwerkingspartners. 

3. Kennis over de verschillende actoren in het veld als onderwijs, huisartsen, sociale 
wijkteams. Het is belangrijk elkaars expertise te gebruiken en daarvoor is het 
belangrijk te weten welke expertise andere actoren hebben. 

4. Een duidelijk beeld van de opdracht, de kaders en de belangen van de andere 
partijen en de financieringsstromen. Een krachtenveldanalyse is een geschikt 
instrument om dit inzicht te verkrijgen. 

5. Een gedrags- en cultuurverandering binnen de JGZ. Het is belangrijk elkaars 
kernwaarden te kennen, elkaar te durven aanspreken op gedrag en kernwaarden. De 
context van de organisaties verandert en onze manier van communiceren met 
klanten en gemeenten past niet langer bij de vraagstukken. 

 
In een aantal GGD’en zijn accountteams geformeerd met vertegenwoordigers uit de 
verschillende sectoren uit de GGD. Deze teams zijn eerste aanspreekpunten voor de 
gemeenten. 
 
Naast samenwerking met deze lokale partijen is ook landelijke samenwerking van belang, 
bijvoorbeeld op onderwerpen als kindermishandeling, armoede en schoolverzuim. Inmiddels 
is uit de toptafel en de landelijke vakgroep hoofden JGZ een Bende van acht ontstaan en 
tekenden al veel collega’s de pledge ter voorkoming van kindermishandeling. 
 

  
 
Impressie van de speeddate met actoren uit het bredere sociaal domein.  
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HOE: een dienende organisatie 
van de jeugdgezondheidszorg  
 
De medewerkers 
Van de medewerkers wordt steeds 
meer zelfsturing, lef, eigenaarschap 
en persoonlijk leiderschap 
gevraagd. Professionals moeten 
ambassadeurs worden van het vak 
en de organisatie. Vragen die 
managers zich daarbij stellen zijn: 
‘Wat willen wij van de zelfsturende 
teams en wat willen zij van ons en 
wat zijn belemmerende en 
succesfactoren? Hoe kunnen we 
ruimte bieden aan professionals om 
hun werk anders uit te voeren? Hoe 
kunnen medewerkers optimaal van 
elkaar leren en hoe kunnen we 
samen komen tot een flexibele en 
laagdrempelige dienstverlening en 
attitude?’ 
 
De ontwikkelingen in het sociaal 
domein en het beroep dat van 
daaruit wordt gedaan op de 
jeugdgezondheidszorg vergt andere 
en bredere competenties van 
professionals. Hiervoor zal vaak 
scholing nodig zijn, bijvoorbeeld een 
opleiding tot sociaal 
verpleegkundige of arts M&G. Ook 
is het nodig dat ruimte komt om in 
co-creatie met lokale partijen en 
burgers proeftuinen in te richten. 
 
Van ‘brandjes blussen’ naar 
‘vuurtjes stoken’! Van ‘we leven in 
veranderende tijden’ naar ‘we 
veranderen de tijd waarin we leven’. 
 
De organisatie 
Een herinrichting van de organisatie 
van vakgericht naar gebiedsgericht 
past beter bij de huidige tijd. De 
gebiedsmanagers zouden daarbij 
binnen een gemeente integraal 
verantwoordelijk zijn voor het totale 
pakket aan diensten. 
  

Hoe zorgen we dat de JGZ verbinding maakt met 
partijen in het sociaal domein met als doel 
gelukkige kinderen? 
 
Wat houdt dat tegen? 

 Het Calimero-effect: de JGZ-professional voelt 

zich niet altijd in staat om een vuist te maken. 

 De verschillen in belangen tussen instellingen, 

zoals een school die geen gegevens wil 

verstrekken over haar leerlingen. 

 Lage veranderbereidheid: sommige JGZ-

professionals vinden het lastig ‘de spreekkamer 

te verlaten’.  

 Gebrekkige ondersteuning, zoals ICT. 

 
Wat lukt ons wel? 

 We gaan op zoek naar verbinding met actoren 

buiten de organisatie; we organiseren 

bijvoorbeeld bijeenkomsten met externe 

ketenpartners over concrete, inhoudelijke 

onderwerpen. 

 We stimuleren onze medewerkers om aan 

zelfreflectie te doen. Een van de deelnemers 

maakte een ‘spiegelposter’, met vragen als: ‘Als 

ik met de gemeenten in gesprek ben, praat ik 

dan met hen over verschillen in belangen?’ of 

‘Weet ik waar de GGD voor staat en draag ik dat 

uit in mijn dagelijkse werk’, of ‘Weet ik wat de 

ketenpartner van me wil en loop ik daar niet voor 

weg?’  

 We activeren onze medewerkers om uit hun 

schulp te kruipen door ons terug te trekken als 

manager. 

 We laten een veranderingsgolf ontstaan in onze 

organisatie door op alle niveaus veranderingen 

te stimuleren. Zo maakten de medewerkers van 

de GGD Brabant-Zuidoost zelf een 

promotiefilmpje voor de JGZ. 

Geluk is als de belangen van het kind prevaleren 
boven de belangen in het sociaal domein! 

 

Positionering van de JGZ in het sociaal domein 
J. Terpstra, B. Rikken, N. van Montfoort,  
D. Muller,  H. Poelmann, A. van der Klei,  

A. Gelderloos 
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10 Inzichten uit de toptafel, een terugblik door Judith Ludding 

 

  

1. Hou toch op met dat gepositioneer, ga gewoon doen! Ons gemeenschappelijk doel is ervoor 

zorgen dat kinderen meedoen en opgroeien tot een gezonde, kansrijke en veilige nieuwe 

generatie. Ouders en kinderen kunnen veilig en gezond opgroeien goed zelf, gebruik makend 

van hun netwerk. De JGZ heeft een ondersteunende rol. Niet onze goede bedoelingen staan 

voorop maar onze bewezen waarde. 

2. Het zijn onze mensen die het doen. 

Alles draait om het eigentijdse vakmanschap van onze medewerkers. Het gaat om 

professionals die werken vanuit de bedoeling, met gedeelde waarden, die zich veerkrachtig 

aanpassen aan context en tijd, die oplossingsgericht en elkaar versterkend werken en die 

overal en altijd kansen grijpen die zich voordoen. 

3. We moeten geen brandjes blussen, maar vuurtjes stoken. We moeten onze medewerkers 

uitnodigen om adequaat gedrag te vertonen en dat kunnen we doen door de context te 

veranderen. De manager moet ruimte geven, stimuleren, het speelveld aangeven, zorgen dat 

er overeenstemming is over het doel en de waarden en loslaten.  

4. De vakman/-vrouw 3.0 organiseert zichzelf en doet wat nodig is. Wat betekent dat voor de 

manager? Zoals Loesje zegt: “Als je loslaat heb je twee handen vrij”. We moeten bewegen 

naar ‘doen wat nodig is’. Daarvoor is passie en lef nodig, buiten naar binnen halen en 

actieleren of live labs faciliteren. 

5. Ons speelveld is een soap, de spanning tussen legitimiteit (wat mag, wat moet), 

maatschappelijke doelen (waarvoor?) en wat kan (middelen) blijft continu aanwezig. In de 

toptafel is deze zogenaamde strategische driehoek volgens Moore behulpzaam gebleken. In 

de metafoor van de soap Dallas is er een belangrijke rol weggelegd voor Miss Ellie, die steeds 

schijnbaar op de achtergrond acteert en anderen laat schitteren, maar weet wat ze wil, wat ze 

moet doen en wanneer ze dat moet doen. 

6. Buiten de comfortzone valt meer te beleven en te verbinden dan daarbinnen. Ga op zoek naar 

het raakpunt van de belangen van actoren in je veld. Een krachtenveldanalyse zoals tijdens de 

toptafel aan bod is gekomen, is hiervoor een krachtig instrument. Volgens een gast van de 

speeddatesessie: “Verdiep je in wat de andere partij nodig heeft, daar zit je raakpunt.” 

7. Je bent je eigen gereedschap: je moet leren luisteren, vragen stellen, includerende taal 

gebruiken, kraken zetten middels disfunctionele patronen en gebruik maken van functionele 

conflicten. Shirine Moerkerken verwoordde het zo simpel tijdens de toptafel, maar wat is dat 

moeilijk! 

8. Toon lef en vindingrijkheid. Leer moreel verantwoord oordelen. Accepteer dat er twee 

waarheden naast elkaar kunnen bestaan zodat je een beter onderbouwd besluit kunt nemen. 

En last but not least: schrap dingen, doe ook dingen niet meer. De Toptafel leverde veel 

bouwstenen en inzichten hiervoor. 

9. Samen staan we sterk. De samenwerking is nu geïntensiveerd, we hebben samen de focus 

gelegd op de aanpak van weerbarstige problemen als kindermishandeling. Dit geeft betekenis 

aan ons werk en levert herkenbaarheid, inzicht in best practices, afspraken wie wat doet, 

eigenaarschap en commitment en bondgenootschap. Dit bondgenootschap legt ook meer 

gewicht in de schaal, bijvoorbeeld naar VWS, de politiek of Veilig Thuis toe. Er is nu een 

Bende van acht ontstaan en hopelijk wordt dit binnenkort een Raad van elf. 

10. Think big and think ahead. De toptafel maakte het mogelijk zo af en toe uit de dagelijkse 

routine te stappen. Dat is belangrijk en je moet je willen committeren en zichtbaarder worden. 

Daag jezelf uit: in 2020 minder kinderen in de knel. Verbind je vastbesloten aan het doel en de 

boodschap, niet aan de vorm, stel je wereldbeelden bij, ga vloggen, bloggen en voel 

eigenaarschap. 

En laten we één ding vasthouden: dit gaat niet stoppen na de Toptafel!  
De JGZ is in beweging. 
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5 Resultaten van de Toptafel – de ontwikkellijnen 
 
In het vorige hoofdstuk van deze rapportage hebben we een overzicht gegeven van de 
ervaringen en bevindingen van de deelnemers van de Toptafel en hun visie op een 
toekomstbestendige rol en positie van de JGZ binnen de eigen regio. In dit hoofdstuk 
proberen we van daaruit richting te geven aan kansrijke strategieën om de publieke 
gezondheid en de jeugdgezondheidszorg in het bijzonder, te positioneren in het bredere 
sociaal domein. We zien drie strategieën die nader ontwikkeld moeten worden. We spreken 
daarom van ontwikkellijnen.   
 

5.1 Ontwikkellijn op strategisch niveau 

In de leergesprekken met Ruud Meij, filosoof, kwam aan bod dat de JGZ zijn legitimatie 
ontleent aan sociale grondrechten, zoals het recht op huisvesting, onderwijs en zorg. Vanuit 
de JGZ hebben we dan ook een taak dit grondrecht te beschermen en de publieke 
gezondheid te maximaliseren. Het gaat hier om sociale rechtvaardigheid. Publieke zorg is 
een primair goed voor alle belanghebbenden en moet fair worden verdeeld onder mensen 
met ongelijke kansen. ‘Niets is ten slotte zo ongelijk als ongelijken gelijk te willen 
behandelen’. Aan de werkers in de publieke gezondheid is de plicht tot spreken daar waar 
achterstanden of misstanden worden geconstateerd. 
 
In de speeddates kwamen de deelnemers er achter dat de meerwaarde van de JGZ in de 
buitenwereld eigenlijk helemaal niet ter discussie staat. Toch denken anderen dat JGZ niet 
zichtbaar genoeg is en onvoldoende duidelijk is wat de identiteit van de JGZ is.  
 
De discussie die gevoerd is de afgelopen maanden ging over het morele dilemma of je voor 
de gezonde kinderen werkt of juist ook voor de kwetsbare kinderen, telt het individu of ga je 
voor de populatie en is er ruimte voor autonomie of gaan we voor regulering. 
 
Het uitgangspunt in deze taken is dat alle kinderen het recht hebben op gezond en veilig 
opgroeien in plaats van dat alle kinderen recht hebben op ‘hetzelfde aanbod’. De JGZ heeft 
een vangnetfunctie. Het verkleinen van de verschillen in (gezonde) levensverwachting 
tussen laag- en hoogopgeleiden is een grote maatschappelijke opdracht.  
 
Dit heeft geleid tot de oproep om uit de vanzelfsprekendheid te gaan en voor de kwetsbaren 
op te staan en in gezamenlijkheid zichtbaar te worden op de preventieagenda jeugd met de 
verschillende maatschappelijk thema´s zoals bestrijden van armoede en kindermishandeling 
en voorkomen van schooluitval. De basistaak van het bevorderen van gezondheid, 
bevorderen van goede hechting en vergroten van de weerbaarheid van ouders en kinderen 
moet als ondergrens gekoesterd blijven.  
 

5.2 Ontwikkellijn professioneel handelen 

Alles draait om het eigentijdse vakmanschap van de medewerkers JGZ. Het morele dilemma 
wat dagelijks speelt is ´ga ik voor het individu´ of ´ga ik voor de populatie´. Het gaat om 
professionals die werken vanuit de oorspronkelijke bedoeling van de JGZ, met gedeelde 
waarden, die zich veerkrachtig aanpassen aan context en tijd, die oplossingsgericht en 
elkaar versterkend werken en die overal en altijd kansen grijpen die zich voordoen. De 
preventietaken, het signaleren en monitoren zijn de kerntaken van de JGZ voor de hele 
populatie. De managers zien een grote taak weggelegd in de verbindende en de 
coördinerende rol van de medewerkers in de JGZ voor het individu. Dit vraagt iets van de 
competenties van de medewerkers. Samenwerken met andere actoren in het sociaal domein 
wordt steeds belangrijker. Hierbij moet (de gezondheid van) het kind steeds voorop staan. 
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Aan de ene kant weten organisaties in het sociaal domein onvoldoende wat zij van de JGZ 
kunnen verwachten, aan de andere kant speelt de JGZ onvoldoende in op de behoefte van 
deze partijen en zou er een cultuurverandering binnen de JGZ nodig zijn. In samenwerken is 
het belangrijk elkaars kernwaarden te kennen en elkaar te durven aanspreken op gedrag en 
kernwaarden. 
 
Het leren met elkaar wordt als een voorwaarde genoemd en ook leren met professionals 
buiten de JGZ.  
 
De JGZ moet altijd het kind zien zodat zij patronen herkent en die extra stap kan zetten, zij 
heeft een duidelijke rol in het duiden van het probleem! 
 
De methode morele oordeelsvorming is een nieuwe methodiek voor lastige casuïstiek 
besprekingen met morele dilemma´s. En kan zorgen voor de ontwikkeling van een nieuwe 
onderlinge taal en voor het ontdekken van patronen. 
 
Wat nodig is om de JGZ stevig neer te zetten is onder andere: een duidelijke boodschap 
hebben, een betrouwbare partner zijn en gebruik maken van eigentijdse technologie en 
communicatiemiddelen.  
 

5.3 Ontwikkellijn de organisatie 

Het inrichten van de JGZ organisatie vergt een moderniseringsslag. Het morele dilemma 
voor de organisatie is ´ga ik voor meer autonomie en minder regelzucht?´ en ‘hoe dan?’. Dit 
vraagt gezamenlijke visie van medewerkers, management en bestuur op de inrichting van 
een professioneel gestuurde organisatie. Een duidelijke en realistische opdracht, een 
duidelijke afspraak over het doel en heldere randvoorwaarden zodat het beoogde resultaat 
kan worden gehaald vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een gedrags- en 
cultuurverandering binnen de JGZ is noodzakelijk.  
 
De context van de organisaties verandert en onze manier van communiceren met klanten en 
gemeenten past niet langer bij de huidige vraagstukken. Een duidelijk beeld van de opdracht, 
de kaders en de belangen van de andere partijen en de financieringsstromen is van 
essentieel belang voor de rolverdeling in het publiek domein. Een krachtenveldanalyse is 
een geschikt instrument om dit inzicht te verkrijgen.  
 
Een oplossingsrichting zou kunnen zijn om meer gebiedsgericht te werken, zodat er meer 
aansluiting in de wijk tot stand komt. De gebiedsmanagers zouden daarbij binnen een 
gemeente integraal verantwoordelijk zijn voor het totale pakket aan diensten.  
 
Opleiding en scholing zijn belangrijke randvoorwaarden om flexibel te kunnen inspelen op de 
inhoudelijke opgave waar de jeugdgezondheidszorg voor staat in deze veranderde tijd.   
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6 Tot slot 
 
De Toptafel voor managers JGZ was een succes!  
 
De deelnemers hebben veel geleerd, maar hebben vooral de kracht ontdekt van het samen 
optrekken. Er is een behoefte en voornemen om door te gaan met gezamenlijke 
ontmoetingen en uitwerking van de ingezette ontwikkellijnen. 
 
Inmiddels is uit de Toptafel en de Landelijke vakgroep hoofden JGZ een Bende van acht 
ontstaan en tekenden al veel collega’s de pledge ter voorkoming van kindermishandeling. 
Deze bende heeft zich voorgenomen om de plicht tot spreken in de praktijk te brengen. 
 
Tegelijkertijd ontstaat het besef dat er nog veel werk aan de winkel is: meer inzet op 
samenwerking met lokale partners rondom jeugd, landelijke samenwerking op onderwerpen 
als kindermishandeling, armoede en schoolverzuim. 
 
Als vervolg op de Toptafel ziet men vooral meerwaarde in het opzetten van regionale 
Toptafels. Waarbij de scope breder is dan alleen JGZ, namelijk ook de andere partijen die 
werken aan gezond en veilig opgroeien van jeugd, zoals jeugdhulp en onderwijs. En waarbij 
deelnemers niet alleen vanuit management komen, maar ook vanuit bestuur en uitvoering. 
Met als doel een lerende gemeenschap te worden die zich inzet voor veilig en gezond 
opgroeien van alle kinderen in Nederland.  
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