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Wat willen we de komende vier jaar 

bereiken met het programma :

• Meer maatschappelijke impact

• Vergroten van kansengelijkheid en verkleinen 
gezondheidsverschillen

• Verstevigen van onze positie als partner en rol als 
verbinder



Veranderende behoeftes van gezinnen vragen om
continue aanpassingen van onze dienstverlening en de 
wijze van aanbieden zodat we blijven aansluiten bij 
gezinnen van nu.

Daarnaast dwingt de krapte in de arbeidsmarkt ons tot 
het maken van slimmere keuzes om zo toch alle 
gezinnen te kunnen blijven ondersteunen.

Waarom :



Wat is nodig om toekomstige generaties 

gezond te laten opgroeien?

• Inzet op het vergroten van kansengelijkheid

• Aanleren gezondheidsvaardigheden aan kinderen

• Versterken van ouderschap

• Inzet in het verkleinen van gezondheidsverschillen

• Extra aandacht voor kinderen en gezinnen in

kwetsbare omstandigheden

• Tevens bijdrage aan het betaalbaar houden van de 

zorg

Juiste zorg op het juiste moment door de juiste 

professional aan ieder kind in Nederland.

Toekomstagenda JGZ



4 speerpunten:

1. Breed basisaanbod JGZ, collectief beschikbaar, 

maar in te zetten naar behoefte

2. Meer aanwezigheid en verbreding van het 

aanbod binnen de scholen en in de opvang

3. I-JGZ (digitale innovaties)

4. Arbeidsmarkt

Elke JGZ-organisatie staat voor dezelfde 

uitdagingen en is op zijn eigen manier bezig 

met de doorontwikkeling van JGZ

Toekomstagenda JGZ



We willen (samen met verschillende organisaties) werken aan een nieuwe kijk op 
onze dienstverlening:

We willen de gezondheidsverschillen daadwerkelijk verkleinen zonder iemand ‘uit 
het oog te verliezen’.

Het programma :

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.
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Hoe denken we dit te kunnen bereiken?

• Investeren in de eerste levensjaren, band opbouwen
• In stand houden van het grote bereik
• Profileren als dé specialist voor vragen over 

gezondheid, opgroeien en opvoeden

• Stimuleren van de eigen regie van kinderen, 
jongeren en hun ouders.

• Een keuzemenu bieden waarmee ouders en 
jongeren hun eigen pakket (klantreis) 
samenstellen
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• 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 opvang

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

• Laagdrempelig bereikbaar voor samenwerkingspartners

Wat betekent dit voor onze dienstverlening?


