
Beeldverslag Hackathon Samen 
Verder Groeien 5 en 6 oktober 2022

JGZ-ers
Madelien van Maren (jeugdarts) 
Ester Rijks (Jeugdarts) 
Chantal Janssen (Jeugdverpleegkundige) 
Amanda van der Windt (Jeugdverpleegkundige) 
Marijntje Bressers (Jeugdverpleegkundige) 
Ilse Sanders (Jeugdverpleegkundige) 
Martje Foolen (Stafverpleegkundige) 
Janneke de Bie (gedragswetenschapper) 
Sanne Lathouwers (Jeugdverpleegkundige) 
Marielle de Greef (Doktersassistente) 
Myrte Salari (Jeugdarts)
Jeanine Treffers (Stafarts) 
Natalie van Zantvoort (Verpleegkundig Specialist) 
Jessica Prinsen (Stafarts) 
Ingrid Netten (Teamassistente) 
Sanne Minkenberg (Jeugdarts) 
Linda den Hoed (Verpleegkundig Specialist)

Stagiaires JGZ:
Stan van der Veeke
Minou Verburgt
Joost Klein Zieverink
Karlijn der Kinderen

Andere GGD medewerkers:
Robin Douven (Manager I&A) 
Linda Bongaerts (Ambulanceverpleegkundige en innovator) 
Caroline van Moorsel (Adviseur innovatie) 
Birgit de Bruine (Strategisch Communicatieadviseur) 
Mieke van Duijnhoven (Onderzoeker) 
Michelle Hoeijmakers (Onderzoeker) 

Hackathon: (<Eng. To hack + athon, zoals in marathon) Brainstormsessie; bijeenkomst van professionals, 
waarbij rond bepaalde thema’s oplossingen bedacht worden voor bepaalde bedrijfsproblemen.

Onder leiding van:
Marleen van de Loo 
(adviseur innovatie)
Margo de Waal
(beleidsadviseur)



Waarom deze hackathon?

Zie het beeldverslag van de startbijeenkomst voor meer achtergrondinformatie



De aftrap: presentatie van het 
afstudeeronderzoek collega’s

Deze uitspraken van ouders hoorden Eva, Linda, Annemiek en 
Susanne tijdens het afstudeeronderzoek voor hun NSPOH-
opleiding: interviews en een focusgroep onder jonge ouders. 
Ze hingen tijdens de hackathon overal in de ruimte.

Ieder in haar eigen favoriete kleur. Want iedereen is anders 
en heeft andere voorkeuren en behoeften!



Wat zegt de klant?

Alle deelnemers hebben voorafgaand 
aan de hackathon in hun eigen omgeving 
gevraagd naar tips

Dit waren de belangrijkste 
thema’s uit de tips van de 
thuisopdracht en de presentatie 
van het onderzoek:



De doelgroep beter in beeld met persona’s
Een Persona helpt om je doelgroep beter in kaart te brengen en te begrijpen. 

Persona's zijn fictieve personen met de persoonlijkheid, interesses, 

pijnpunten, doelen en het gedrag van een typische klant.

Met een Persona heb je beter zicht op de wensen, het gedrag of de behoeftes 

van een klant en kun je inschatten hoe je je producten of diensten hierop moet 

afstemmen.

Eén van de jongeren persona’s: 
Kellý met haar quote:

De verschillende doelgroepen uit de grove indeling 
hieronder hebben een gezicht en karakter gekregen. 
Geen wetenschappelijk verantwoord onderzoek, wel 
nuttig om stil te staan bij de verschillende typen mensen 
met wie we te maken hebben, elk met hun eigen 
achtergrond en behoeftes



De klantreis van de JGZ
Een klantreis bevat alle “touchpoints” met de klant. Bij veel mensen start de klantreis bij de JGZ met de 
22 wekenprik en eindigt met de terugkoppeling vanuit de Check in klas 4 van het VO.

We hebben op de 
borden, voor ieder 
levensjaar de huidige 
contactmomenten en 
extra touchpoints 
geplakt.

Het eerste bord, zwangerschap en 1e jaar hangt erg vol, terwijl 
bijvoorbeeld het bord voor 7, 8 en 9 jaar vrij leeg is. De meeste 
ouders hebben weinig of geen touchpoints met JGZ in die periode

Tussen de gele lijnen het aanbod dat 
op indicatie wordt aangeboden

Tussen de paarse lijnen het aanbod dat 
aan iedereen wordt aangeboden

Tussen de blauwe lijnen het aanbod 
op initiatief van de ouder of jongere



Hoe ziet de klantreis van de toekomst eruit?

Nieuwe ideeën?

Meer gebruik van 
de Groeigids app?

Chatten met ouders 
(via de GroeiGids ouderchat)?

Webinars?

E-consulten?

groepsbijeenkomsten?

Nieuwsbrieven 
op bepaalde 
leeftijden?

Ideeën plakken: Met welke toevoegen/veranderingen kunnen we beter 
aansluiten bij onze klanten?

Bijvoorbeeld bij 
14, 15, 16 jaar:



Stickers plakken voor elke persona: wat past bij wie?

Sommige blaadjes krijgen 
stickers van alle persona’s, 
zoals de 22 wekenprik.

Maar bijvoorbeeld de 
Groeigids app past niet bij 
iedereen 
(wel bij de gemiddelde en 
de zoekende ouder)



Hoe creëren we ruimte, zodat we toevoegingen 
kunnen doen aan de klantreis?

Er beginnen zich al een paar 
thema’s af te tekenen:
1: Niet iedereen hetzelfde 
aanbieden, differentieer!
2: Intensiveer samenwerking 
met ketenpartners, “gebruik 
hun ogen”.
3: Benut technische 
mogelijkheden beter.
4: Maak met inhoudelijke 
argumenten duidelijk aan 
gemeentes waarom 
investeren in preventie loont.
5: Geef medewerkers kansen 
waardoor het werk 
aantrekkelijk blijft!



Start dag 2: in welke context ontwikkelen we?
Landelijke ontwikkelingen
• Het onlangs vernieuwde Landelijk Professioneel Kader
• De speerpunten voor JGZ vanuit TNO: ouders en jongeren meer in regie; zorg 

op maat door flexibilisering en inzet op meer digitale innovaties 
• Het programma team I-JGZ met als pijlers: GroeiGids app voor alle ouders; 

betere dossiervoering met de basisdataset (BDS 4.0) en datagedreven digitale 
innovaties

Regionale ontwikkelingen
• Intensievere samenwerking met de JGZ van GGD Hart voor Brabant en GGD 

West Brabant 
• Innovatiehub Zuid Nederland. Bijna van start: onderzoek inzet Smart Glasses 

bij JGZ

Lokale ontwikkelingen
• Meerjarenbeleidsplan
• Harmonisatie en integratie JGZ 0-18

Interne ontwikkelingen
• Vorming teams Publieke Gezondheid
• Teamontwikkeling 0-18
• Zelforganisatie



Ieder zijn eigen klantreis

Hoe zorgen we ervoor dat ouders en jongeren hun eigen klantreis kunnen samenstellen? 

Er kwamen 4 duidelijk randvoorwaarden naar voren:
1. Een goed risicotaxatie instrument
2. Een duidelijk hulpmiddel voor ouders en jongeren
3. De juiste professionele houding
4. Voldoende flexibiliteit in de processen



Een soort keuzemenu: uitwerking in een prototype!
Er zijn 4 verschillende prototypes gemaakt, met ieder hun eigen sterke punten

Dit waren de sterkste elementen:
- Een visuele weergave van het ontwikkelpad van het kind met belangrijke life-events
- Ouders/jongeren kunnen makkelijk zien wat JGZ te bieden heeft
- Direct toegang tot betrouwbare informatie
- De mogelijkheid om voorkeuren in het contact met de JGZ aan te klikken en digitaal vragen te stellen
- Een cadeautje of kaart op de verjaardag

Afspraken: 
- Eén groepje werkt het prototype verder uit
- Een ander groepje zorgt ervoor dat het prototype getest wordt



• Wat zijn de zorgen van onze collega’s? 

• Welke uitspraken passen hierbij?

Aandacht voor de collega’s

Kan het wel 
verantwoord 

zonder 
kinderen te 

missen?

Dit hebben we toch 
vaker gedaan?? Blijft mijn werk 

nog wel leuk?
Wie heeft hier over 

meegedacht?

Weten ouders wel wat hun 
kind nodig heeft?

Moet ik nou 
iets gaan 

doen?

Zijn alle 
randvoorwaarden wel 

geregeld?

We dachten na over de vraag: 
Hoe kunnen we onze collega’s informeren over deze twee 

dagen en de energie die wij ervaren hebben?

“We moeten zelf aan onze collega’s overbrengen wat hier is 
onstaan en de energie die we voelden overbrengen!”

Het antwoord:  
1: dit beeldverslag
2: de deelnemers als ambassadeur



Een wand vol ideeën – quick wins en prioritering

Wat zijn er veel ideeën verzameld in twee dagen!
Op de wand zijn ze geclusterd in de volgende 
rubrieken:
- Communicatie naar ouders/jongeren (imago!)
- Elke klant zijn eigen aanbod
- Professionele houding
- Efficiëntieslag/taakherschikking
- Aanpassingen in het aanbod
- Gemeenten/ketenpartners/processen

De quick wins volgens de groep: 
- Nieuwsbrieven op leeftijd
- Meer informatie over wat JGZ te bieden heeft in de uitnodigingsbrief
- Een link naar het JGZ-portaal op de groeikaart
- Continu open vacatures
- Een verjaardagskaartje naar alle kinderen
- Zelf niet meer over 0-4 en 4-18 praten



Verder na de hackathon
Na de hackathon gaan er werkgroepen aan de slag met alles 
wat opgehaald is. 
Hiervoor zijn werkbladen met opdrachten ingevuld voor elk 
cluster van ideeën. 

De opdracht ‘ontwikkel een keuzemenu’ is al behoorlijk concreet en voorzien van namen. De andere 
opdrachten worden nog verder uitgewerkt. Wil jij ook een bijdrage 

leveren? Houd het 
Samen Verder Groeien 

Teamskanaal in de 
gaten!



Twee intensieve dagen 
komen tot een einde: 
“Wat neem je mee?”
“Hoe kijk je terug?”


