
 

 

 
 

Aanvraag invulling wendbaarheidsbudget 

t.b.v. vernieuwing van de JGZ  

 

Deze notitie bevat het voorstel om de komende jaren het wendbaarheidsbudget van de GGD te 

bestemmen voor de inhoudelijke doorontwikkeling van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). We schetsen 

de uitdagingen waar JGZ voor staat en de manier waarop we hierop in willen spelen. Ook maken we in 

de notitie duidelijk waarom we hiervoor een beroep doen op het wendbaarheidsbudget en beschrijven 

we op hoofdlijnen de aanpak en beoogde resultaten.  

 

1. De bestuursopdracht en het wendbaarheidsbudget 

 

Bestuursopdracht 

In 2018 is aan de GGD de opdracht gegeven om te komen tot een stabiele en wendbare organisatie. 

Onderdeel van de bestuursopdracht was de inbesteding van JGZ 0-4 binnen de GGD. Deze inbesteding 

had als doel beter te kunnen voldoen aan de veranderde maatschappelijke opdracht voor JGZ. 

Enerzijds doordat hiermee een doorgaande lijn in de jeugdgezondheidszorg mogelijk werd (integrale 

JGZ 0-18 jaar), anderzijds vanwege het financieel voordeel dat door de samenvoeging ontstond.  

 

Wendbaarheidsbudget GGD 

Met de extra middelen die de inbesteding van JGZ heeft opgeleverd, door efficiëntievoordelen in 

aansturing en ondersteuning (van 3 organisaties naar 1) is het wendbaarheidsbudget van de GGD 

opgebouwd.  

Met dit wendbaarheidsbudget heeft de GGD financiële ruimte voor inhoudelijke ontwikkeling. Het 

budget wordt geraamd op 750K en is de komende jaren structureel beschikbaar. Deze middelen 

kunnen worden aangewend voor eenmalige uitgaven t.b.v. inhoudelijke ontwikkelingen. Het GGD 

bestuur beslist over de bestemming van dit budget. 
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2. Uitdagingen voor JGZ  

De JGZ staat voor grote maatschappelijke opgaven en ziet twee belangrijke uitdagingen die het 

noodzakelijk maken om de dienstverlening te herzien: 

Veranderende behoeftes van onze klanten 

JGZ is alleen effectief als het aanbod aansluit bij de behoefte van de ouders en jongeren. 

Veranderende behoeftes van gezinnen vragen om aanpassingen van onze dienstverlening en de wijze 

van aanbieden, zodat we blijven aansluiten bij gezinnen van nu. Doen we dat niet, dan verliezen we de 

vanzelfsprekendheid waarmee ouders met hun pasgeborene naar het consultatiebureau gaan en raken 

we ons hoge bereik kwijt. 

Voor het optimaal inzetten van de expertise van de JGZ-professionals is samenwerking met zowel 

ouders en jongeren als met ketenpartners essentieel. Meer en meer rusten we ouders en jongeren toe 

om waar dat kan zelf regie hebben over de samenwerking met JGZ.  

 

Krapte op de arbeidsmarkt 

De krapte in de arbeidsmarkt, met name voor jeugdartsen, dwingt ons tot het maken van slimmere 

keuzes om zo toch alle gezinnen te kunnen blijven ondersteunen. Bijvoorbeeld meer gebruik maken 

van online en collectieve dienstverlening en datagedreven werken. 

 

3. Programma Samen Verder Groeien 

 

De uitdagingen zoals hierboven geschetst betekenen dat we de JGZ grondig moeten herzien. Hiervoor 

is in 2022 een programma gestart. 

 

Programma Samen Verder Groeien 

De doorontwikkeling van de JGZ krijgt vorm via het programma Samen Verder Groeien. We willen 

(samen met verschillende organisaties en in co-creatie met onze klanten) een nieuwe dienstverlening 

uitwerken die beter aansluit bij de behoefte van ouders en jongeren. Vanuit een basis 

waarbij iedereen toegang blijft houden tot de JGZ maar waarbij er ruimte is om kinderen die wat 

extra’s nodig hebben dat ook te geven. 

 

Eerste stappen zijn al gezet 

In juli van dit jaar zijn alle JGZ-medewerkers tijdens een startbijeenkomst Samen Verder Groeien 

meegenomen in de nieuwe koers en de uitgangspunten.  
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In oktober is dit tijdens een zgn. hackathon, met deelnemers vanuit verschillende disciplines en veel 

aandacht voor het klantperspectief, concreter uitgewerkt. Zie de bijlage voor een beeldverslag van 

deze hackathon. 

 

Inmiddels tekenen de contouren van het programma zich duidelijker af in 5 programmalijnen, die 

nauw met elkaar samenhangen: 

1. Meer regie bij ouders en jongeren 

O.a. via het ontwikkelen van een keuze-instrument en duidelijker communiceren over wat onze 

klanten van JGZ kunnen verwachten 

2. Verrijking aanbod 

O.a. inzet op collectief aanbod, digitale nieuwbrieven, e-consulten, wijkgerichter werken, meer 

mogelijkheid in het ouderportaal, chatmogelijkheden, etc. 

3. Professionele houding 

O.a. ‘Loslaten, hoe doe ik dat verantwoord’ (niet alle kinderen evenveel blijven zien), regie aan 

ouders geven, omslag maken van adviseren naar informeren 

4. Zorgdifferentiatie 

O.a. risicotaxatie in samenwerking met ketenpartners, datagedreven werken, kader verantwoorde 

zorg 

5. Juiste professional op de juiste plek 

O.a. taakherschikking en versterken expertrol 

 

Duidelijk is dat Samen Verder Groeien een veelomvattend programma is. We zijn er echter van 

overtuigd dat deze integrale aanpak noodzakelijk is om wezenlijke verandering te bewerkstellingen.  

 

4. Bestemming van het wendbaarheidsbudget 

 

Het resultaat van Samen Verder Groeien valt of staat met de JGZ-medewerkers. Er wordt een groot 

beroep op hun wendbaarheid gedaan.  

 

Ruimte voor verandering 

Op dit moment ligt voor veel JGZ-medewerkers de werkdruk hoog en er is relatief veel onrust in de 

teams. Sinds de samenvoeging van de drie JGZ-organisaties, midden in coronatijd, en de daarmee 

gepaard gaande aanpassing van een drie- naar een tweelagenstructuur waarin de managers meer op 

afstand zijn gekomen, zijn op het gebied van teamontwikkeling nog veel stappen te zetten. Het verloop 

onder medewerkers ligt relatief hoog en de stabiliteit van de teams staat onder druk. Dit heeft een 

negatief effect op de veranderbereidheid van de teams.  
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Meer dan reguliere innovatie  

Samen Verder Groeien is niet iets wat we er ‘zomaar bij kunnen doen’. We moeten de ca. 300 JGZ 

professionals meenemen in een nieuwe manier van werken. De JGZ is in wezen een productie-

organisatie, waarin de agenda van de professionals grotendeels wordt bepaald door vaste blokken met 

contactmomenten op consultatiebureaus, andere JGZ-locaties of scholen. Tijd voor teamoverleg, 

scholing e.d. is gebonden aan kaders en de ruimte voor overige ‘niet-productieve’ tijd is beperkt.  

 

Investeren van het wendbaarheidsbudget 

De omslag die we als JGZ moeten maken kan daarom niet vanuit de huidige begroting. Er zullen uren 

vrijgemaakt moeten worden om medewerkers mee te nemen. Denk aan werkgroepen en trainingen in 

de nieuwe manier van werken. Ook moeten we investeren in digitale innovaties en in het ophalen van 

klantfeedback. We willen het nieuwe JGZ-aanbod immers ontwikkelen in co-creatie met ouders en 

jongeren. 

 

Hiervoor willen we het wendbaarheidsbudget aanwenden. De GGD heeft een heldere stip op de horizon 

voor JGZ. Het wendbaarheidsbudget maakt de weg daar naartoe mogelijk. 

 

5. Wat levert het op? 

We gaan voor meer maatschappelijke impact, het verkleinen van gezondheidsverschillen en het 

verstevigen van de positie van JGZ als partner en rol als verbinder.  

 

De resultaten van Samen Verder Groeien zijn nog niet in detail uitgewerkt, maar we streven het 

volgende na: 

• Nog meer dienstverlening op maat 

• Minder standaard individueel en fysiek voor alle kinderen 

• Online en collectieve dienstverlening  

• Extra ruimte voor kwetsbare gezinnen 

• Meer aanwezig op scholen en in de kinderopvang 

• Inzet op beleidsadvisering, o.a. op basis van data-analyses 

• Laagdrempelig bereikbaar voor samenwerkingspartners 

Hiermee vergroten we de effectiviteit van JGZ.  
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6. Aanpak 

De 5 programmalijnen van Samen Verder Groeien worden verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan 

met verschillende projecten en werkgroepen. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:  

 

Landelijke en regionale samenwerking 

Niet zelf het wiel opnieuw uitvinden, krachten bundelen. Aansluiten bij de landelijke toekomstagenda 

JGZ en de ontwikkelingen van het Landelijk Professioneel Kader  

 

Co-creatie en service design 

Ontwikkelen in samenwerking met de ouders en jongeren. Hiermee sluiten we aan bij de beweging 

naar burgerparticipatie die gemeenten in regio Zuidoost-Brabant maken.  

Bij de vroegere JGZ 0-4jr organisaties is ervaring opgedaan met deze manier van ontwikkelen met 

aandacht voor klanten- en medewerkersparticipatie (innovatieproject JGZ 3.0) en we hebben de 

expertise hiervoor in huis.  

Zo zorgen we dat onze nieuwe dienstverlening aansluit bij de behoefte van de klant. 

 

Meerjarenplanning  

Samen Verder Groeien wordt in een meerjarenplanning met mijlpalen en tussentijdse resultaten nader 

uitgewerkt. Te denken valt aan:  

 

Januari 2023 Het invoeren van een digitale nieuwsbrief voor ouders met leeftijdsspecifieke 

 opvoed- en gezondheidsinformatie 

Juni 2023 Implementatieplan adhv uitkomsten onderzoek Smart Glasses in de JGZ. 

 Hiervoor start binnenkort een pilot in samenwerking met 4 andere GGD-en, 

 onder leiding van TNO, waarbij de mogelijkheden worden verkend voor het op 

 afstand meekijken van bijvoorbeeld een jeugdarts bij een contactmoment. 

September 2023 Keuze voor taxatie-instrument dat het mogelijk maakt beter te differentiëren  in 

 het JGZ-aanbod 

 

Betrokkenheid gemeenten   

We stellen voor om een klankbordgroep aan te stellen met vertegenwoordigers vanuit het Algemeen 

Bestuur van de GGD en/of ambtenaren Publieke Gezondheid/Jeugd, met die de voortgang van het 

programma en de deelprojecten nauwgezet kunnen volgen. Op verschillende momenten leggen we 

daarnaast verantwoording af aan het bestuur over de besteding van het wendbaarheidsbudget en de 

resultaten.  

 


