
  

 

 

 

 

Evaluatie 

Integrale Jeugdgezondheidszorg 

regio Utrecht-West 

 

In opdracht van GGD regio Utrecht 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

Evaluatie  

Integrale Jeugdgezondheidszorg 

regio Utrecht-West 

 

In opdracht van GGD regio Utrecht 

 

 

 

December 2015 

 

iResearch 

Gôkky Zeinstra, MSc 

Malou Timmers, MSc 

Drs Ninette van der Velden 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iresearch.nl/


 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 by iResearch  

 

Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van iResearch.  

Voor fouten en of onvolkomenheden in het rapport en eventueel gevolgschade kan 

iResearch niet aansprakelijk gesteld worden. 



   

 

Voorwoord 

 

In dit rapport worden de bevindingen weergegeven van het evaluatieonderzoek naar de 

integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ) binnen de regio Utrecht-West van GGD regio 

Utrecht (GGDrU). Het onderzoek is uitgevoerd door iResearch. 

In een korte periode hebben bijzonder veel mensen hun medewerking verleend aan het 

onderzoek. Naast vijf medewerkers die meegewerkt hebben aan een interview, hebben 

meer dan 40 uitvoerende professionals deelgenomen aan focusgroepen. Daarnaast 

hebben ambtenaren van gemeenten hun input geleverd tijdens een voor dit onderzoek 

georganiseerde bijeenkomst. Ook hebben 73 vertegenwoordigers van ketenpartners een 

digitale vragenlijst ingevuld. Uit de medewerking van al deze mensen en de reacties die 

daaruit voortkwamen, blijkt dat het belang ingezien werd van dit evaluatieonderzoek.  

Alle mensen die meegewerkt hebben aan dit onderzoek, willen we bedanken voor hun 

openheid en tijd.  

Tevens willen we de directe contactpersonen bedanken voor de tijd en energie die zij 

besteed hebben om ons te voorzien van relevante informatie en constructieve feedback. 

De samenwerking is plezierig en adequaat verlopen. Tenslotte dank aan GGDrU voor het in 

ons gestelde vertrouwen.  

Dit rapport geeft inzicht in hoe medewerkers de integratie hebben ervaren en in de 

opbrengsten van het integratieproces. Aanbevelingen worden gedaan om de integrale JGZ 

binnen regio Utrecht-West te optimaliseren en om het integratieproces in andere regio’s 

die in 2016 starten te verbeteren.   

 

iResearch       

Ninette van der Velden      



   

  



   

 

 

 

 

 

Samenvatting 
 

GGD regio Utrecht (GGDrU) voert de jeugdgezondheidszorg (JGZ) uit voor 25 gemeenten 

in vijf subregio’s. In regio Utrecht-West (5 gemeenten) voert de GGDrU sinds 2014 de 

integrale JGZ uit. Hiervoor is de JGZ voor 0-4-jarigen van de thuiszorg Careyn overgegaan 

naar de GGDrU en geïntegreerd met de JGZ voor 4-18-jarigen. Tijdens dit onderzoek is de 

integrale JGZ geëvalueerd. De conclusie van het onderzoek zijn:  

Het integratieproces is in de basis goed verlopen 

Gemeenteambtenaren spreken bewondering uit over hoe snel en probleemloos het 

integratieproces is verlopen. Medewerkers vinden het integratieproces in de basis goed 

opgezet en spreken vooral bewondering naar elkaar uit over hoe ze hun werk tijdens het 

integratieproces hebben uitgevoerd. iResearch concludeert dan ook dat het 

integratieproces binnen de gestelde kaders goed is doordacht, gemanaged en tot 

uitvoering is gebracht. Een kanttekening bij het integratieproces is dat het een 

veelomvattend proces voor medewerkers is geweest en dat als gevolg van het 

integratieproces een hoge werkdruk wordt ervaren.  

De integratie komt de Jeugdgezondheidszorg ten goede 

Zowel gemeenten, als ketenpartners, als JGZ-medewerkers zien meerwaarde in het 

integreren van de JGZ. Niemand heeft aangegeven niet achter de integratie te staan. 

Daarentegen zien JGZ-medewerkers nog kansen om de JGZ verder te verbeteren.    

Er liggen uitdagingen voor de JGZ op het gebied van positionering en samenwerking in het 

sociale domein 

De JGZ is door de integratie sterker geworden. Echter, in de praktijk blijkt dat dit nog beter 

benut kan worden. Iedereen is het erover eens dat de JGZ zich in het preventieve voorveld 

bevindt. Alle gemeenten blijken zoekende te zijn naar de concrete invulling hiervan. 

Daarnaast blijkt bij medewerkers het onvoldoende helder te zijn welke positie de JGZ moet 

innemen. Bovendien onderschrijven ketenpartners dat de JGZ onvoldoende zichtbaar is.  

 

Om de integrale JGZ binnen GGDrU te versterken, adviseert iResearch om in te zetten op 

het creëren van ruimte voor JGZ-medewerkers en een goede positionering, zichtbaarheid 

en samenwerking van de JGZ in het sociale domein.  

Medewerkers hebben behoefte aan meer lucht en ruimte. Enerzijds om de nieuwe manier 

van werken te kunnen laten beklijven en de hoge werkdruk te verlagen. Anderzijds om de 

kansen voor het verbeteren van de JGZ op te pakken. Daarnaast is meer ruimte nodig 

zodat medewerkers aan de slag kunnen gaan voor een goede zichtbaarheid, positionering 

en samenwerking in het sociale domein.  

Om de positionering, zichtbaarheid en samenwerking met ketenpartners in het sociale 

domein te verbeteren is ten eerste een gezamenlijke visie, van zowel gemeenten als 

GGDrU, nodig op rolopvatting en taakafbakening van de JGZ in het sociale domein. De 

gezamenlijke visie dient verder geconcretiseerd te worden naar speerpunten van JGZ en 

dient tevens opgenomen te worden in de meerjaren bestuurlijke agenda’s. Vervolgens 

dient dit helder gecommuniceerd en uitgedragen te worden naar JGZ-medewerkers, 

ketenpartners en ouders.    
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1 Inleiding 

 Aanleiding 

GGD regio Utrecht (GGDrU) voert de jeugdgezondheidszorg (JGZ) uit voor 25 gemeenten 

in vijf subregio’s. In regio Utrecht-West (5 gemeenten) voert de GGDrU sinds 2014 de 

integrale JGZ uit. Hiervoor is de JGZ voor 0-4-jarigen van de thuiszorg Careyn overgegaan 

naar de GGDrU en geïntegreerd met de JGZ voor 4-18-jarigen.  

De aanleiding om de integrale JGZ in Utrecht-West te evalueren, is drieledig: 

1. Gemeenten  

De gemeentebestuurders uit Utrecht-West hebben voorafgaand aan de integratie 

aangegeven het integratieproces te willen evalueren. Hiermee willen zij kijken of de 

integrale JGZ het beoogde resultaat oplevert.  

2. Ondernemingsraad GGDrU 

De ondernemingsraad van GGDrU (OR) wil een evaluatie naar het integratieproces. 

De OR heeft signalen gekregen dat het integratieproces een hoge werkdruk 

oplevert. Zij willen graag een rapportage ontvangen over hoe het proces door 

medewerkers ervaren is en welke punten aandacht verdienen.  

3. JGZ GGDrU 

Ook het JGZ-management van GGDrU wil zelf graag een evaluatie uitvoeren naar 

het integratieproces. Ze zien het evaluatiemoment ook als een kans om te kijken 

hoe de JGZ zich in het sociale domein positioneert en om handvatten te krijgen 

voor de optimalisatie van het integratieproces dat in januari 2016 opnieuw in 

andere regio’s in gang gezet wordt. 

Gezien de drieledige aanleiding is ervoor gekozen de integrale JGZ vanuit verschillende 

invalshoeken te evalueren met zowel interne als externe input. Zo wordt een gedeeld beeld 

verkregen (Figuur 1). 
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 Verloop van het integratieproces 

Voor januari 2014 was de JGZ voor 0-4-jarigen belegd bij thuiszorgorganisatie Careyn en 

de JGZ voor 4-18-jarigen bij GGDrU. Toen de JGZ voor deze leeftijdscategorieën met elkaar 

zijn geïntegreerd, zijn de JGZ-medewerkers van Careyn overgenomen door GGDrU. Dit 

betrof in totaal 69 medewerkers. Voor hen zijn in de periode van september t/m 

december 2014 een aantal welkomstbijeenkomsten georganiseerd waarbij zij kennis 

konden maken met de managers van GGDrU en ze meer informatie van hen kregen over 

de GGD als organisatie.  

Daarnaast hield de integratie in dat er een verschuiving in teams heeft plaatsgevonden 

doordat deze zijn verdeeld in een team voor de leeftijdscategorie 0-12 jaar (doelgroep: ‘in 

de wijk’) en een team voor de leeftijdscategorie 12-18 jaar (doelgroep: Voortgezet 

Onderwijs). Dit hield in dat medewerkers een keuze moesten maken in welke 

leeftijdscategorie zij wilden gaan werken. Alle 69 medewerkers die voorheen 0-4 jarige 

zorg leverden, zijn 0-12 jarige zorg gaan leveren. Van de 30 JGZ-medewerkers die al bij de 

GGD werkzaam waren in de leeftijdscategorie 4-18, hebben 3 ervoor gekozen om voor 0-

12-jarigen te gaan werken en is het overgrote deel (27 medewerkers) voor 12-18-jarigen 

gaan werken.   

 

 

 

 Het integratieproces 
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Hierop volgend zijn medewerkers bijgeschoold voor de nieuwe leeftijdscategorie die zij in 

hun werk erbij kregen. Dit is gedaan middels scholingen en intervisie bijeenkomsten. De 

medewerkers die al bij GGDrU werkzaam waren zijn mentor geweest voor de nieuwe 

medewerkers om hen wegwijs te maken binnen de GGD en hen in te werken voor de 

leeftijdscategorie 4-12 jaar.  

 

 

 

 

 

 Het integratieproces op een tijdbalk 

 

 Doelstellingen en vraagstellingen 

1.3.1. Doelstellingen 

Het evaluatieonderzoek kent de volgende doelstellingen: 

 Het in kaart brengen van de ervaringen van de integratie van de JGZ binnen de regio 

Utrecht-West volgens bestuurders en medewerkers van GGDrU. 

 Het in kaart brengen van de opbrengsten van de integratie van de JGZ binnen de regio 

Utrecht-West volgens bestuurders en medewerkers van GGDrU. 

 Het geven van aanbevelingen voor het optimaliseren van de integrale JGZ in Utrecht-

West en voor de implementatie van de integrale JGZ in overige gemeenten in de regio.  

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de principes van de appreciative inquiry1. 

                                                

1 Appreciative Inquiry (AI) is een aanpak voor organisatieverandering waarbij betrokkenen samen onderzoeken 

wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. AI verlegt de focus van problemen naar perspectief en van 

ontkennen / kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de 

creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren. Bron: 

http://www.appreciative-inquiry.nl/ 

Juli 2013 September 2013 Januari 2014 Mei 2014 September 2014 Vanaf januari 2015         Najaar 2015               
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1.3.2. Vraagstellingen 

De evaluatie geeft antwoord op de onderstaande vraagstellingen.  

Wat betekent de integratie van de JGZ 0 t/m 18 jaar voor de JGZ-medewerkers van de 

GGDrU binnen de regio Utrecht-West: hoe wordt de integratie ervaren? 

Levert de integrale jeugdgezondheidszorg van 0 t/m 18 jaar op wat vooraf tot doel en 

beoogd resultaat werd gesteld? 

Hoe is de positionering van de JGZ in het sociale domein?  

 

 

 Opzet van het onderzoek  

Voor het beantwoorden van de vraagstellingen is onderstaande aanpak gehanteerd (Figuur 

4).   

 

 Evaluatie aanpak 

1. Analyse en rapportage van de beschikbare documenten 

GGDrU heeft diverse documentatie beschikbaar gesteld die behulpzaam zijn voor het 

beantwoorden van de vraagstellingen. Aan de hand van deze informatie heeft iResearch in 

kaart gebracht in hoeverre al antwoord gegeven kon worden op vraagstellingen en welke 

informatie nog ontbrak of geverifieerd diende te worden.  

 

2. Verifiëren en aanvullen van de beschikbare informatie 

Op grotendeels kwalitatieve wijze is ontbrekende informatie achterhaald en bestaande 

informatie geverifieerd. Hiervoor is iResearch in gesprek gegaan met de doelgroepen die in 

Figuur 1 genoemd staan. 

Informatie van verschillende GGD-medewerkers is opgehaald door middel van:  

 Drie individuele interviews met JGZ-medewerkers 

 Twee focusgroepen met JGZ-medewerkers 

 Aanvullend zijn de resultaten meegenomen uit het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek en de interne audit die onder JGZ-

medewerkers is uitgevoerd. De resultaten van het 

1
Analyse en 

rapportage van de 
beschikbare 
documenten

2
Verifiëren en 

aanvullen van de 
beschikbare 
informatie

3

Rapportage
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medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn niet statistisch geanalyseerd en hierdoor 

kunnen geen harde uitspraken aan deze resultaten verbonden worden.  

 Een focusgroep met JGZ-managers 

 Interview met de bedrijfsarts en de HR-adviseur. De bedrijfsarts ziet ongeveer 5% 

van de medewerkers. Dit zijn veelal de medewerkers die door ziekte uitvallen. 

Hierdoor geven de bevindingen van de bedrijfsarts geen volledige weergave van de 

werkelijkheid. 

 

Informatie van gemeenten is opgehaald door middel van: 

 Een bijeenkomst met gemeenteambtenaren 

Informatie van ketenpartners is kwantitatief opgehaald door middel van: 

 Een online vragenlijst. Deze vragenlijst is door 73 ketenpartners volledig ingevuld. 

Dit betroffen voornamelijk personen uit het onderwijs.  

 

3. Rapportage 

Alle informatie uit stap 1 en 2 is verwerkt tot een rapport. 

 

 Leeswijzer  

Het rapport begint met een hoofdstuk die de kern van de uitkomsten weergeeft. Hierin 

staan de kernbevindingen en de belangrijkste aanbevelingen genoemd. In de 

vervolghoofdstukken wordt een uitgebreidere omschrijving gegeven van de bevindingen, 

ingedeeld naar het integratieproces (Hoofdstuk 3) en wat de integratie van de JGZ heeft 

opgeleverd (Hoofdstuk 4). Tenslotte wordt ingegaan op de positionering van de integrale 

JGZ en de samenwerking met de ketenpartners binnen het (nieuwe) sociale domein 

(Hoofdstuk 5).  

Elk van deze hoofdstukken gaat in op de resultaten van het desbetreffende thema en 

presenteert een tabel met wat goed gaat en waar nog kansen liggen. Vervolgens worden 

aanbevelingen met actiepunten beschreven om de kansen te benutten. De kansen hebben 

zowel betrekking op de optimalisatie van de integrale JGZ in Utrecht-West, als op 

leerpunten voor volgende integratieprocessen van de JGZ in de andere regio´s. De 

bevindingen worden ondersteund met parafrases van uitspraken2.  

 

 

  

                                                

2 Het betreft geen letterlijke citaten. 
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2 Integrale JGZ versterken 

 Kernbevindingen 

Uit de opbrengsten van dit evaluatieonderzoek wordt geconcludeerd dat de integratie van 

de JGZ in het algemeen goed is verlopen en een gedegen basis heeft gelegd voor een 

integrale JGZ van 0-18 jaar. Voor elk thema van het evaluatieonderzoek is een 

kernbevinding geformuleerd: 

 Het integratieproces is in de basis goed verlopen 

Gemeenteambtenaren spreken bewondering uit over hoe snel en probleemloos 

het integratieproces is verlopen. Daarnaast vinden medewerkers het 

integratieproces in de basis goed opgezet en spreken vooral bewondering naar 

elkaar uit over hoe ze hun werk tijdens het integratieproces hebben uitgevoerd. 

iResearch concludeert dan ook dat het integratieproces binnen de gestelde 

kaders3 goed is doordacht, gemanaged en tot uitvoering is gebracht. Een 

kanttekening bij het integratieproces is dat het een veelomvattend proces voor 

medewerkers is geweest en dat als gevolg van het integratieproces een hoge 

werkdruk wordt ervaren.  

 

 De integratie komt de Jeugdgezondheidszorg ten goede 

Zowel gemeenten, als ketenpartners, als JGZ-medewerkers zien meerwaarde in 

het integreren van de JGZ. Niemand heeft aangegeven niet achter de integratie te 

staan. Daarentegen zien JGZ-medewerkers nog kansen om de JGZ verder te 

verbeteren.    

 

 Er liggen uitdagingen voor de JGZ op het gebied van positionering en 

samenwerking in het sociale domein 

De JGZ is door de integratie sterker geworden. Echter, in de praktijk blijkt dat dit 

nog beter benut kan worden. Iedereen is het erover eens dat de JGZ zich in het 

preventieve voorveld bevindt. Alle gemeenten blijken zoekende te zijn naar de 

concrete invulling hiervan. Daarnaast blijkt bij medewerkers het onvoldoende 

helder te zijn welke positie de JGZ moet innemen. Bovendien onderschrijven 

ketenpartners dat de JGZ onvoldoende zichtbaar is.    

 

 

 

                                                

3 Gestelde kaders zoals budget, planning en inhoudelijke kaders. 
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 Belangrijkste aanbevelingen 

De JGZ staat voor het gezond en veilig opgroeien van het kind. Met de integratie van de 

JGZ in Utrecht-West is een goede basis gelegd voor een sterkere JGZ. Om deze goede 

basis verder uit te bouwen, worden aanbevelingen gedaan. Hiermee kan de bijdrage van 

de JGZ aan het gezond en veilig opgroeien van het kind verder versterkt worden. Tevens 

biedt het aanknopingspunten om het toekomstige integratieproces in de overige regio’s 

van GGDrU te verbeteren. 

 

Om de integrale JGZ binnen GGDrU te versterken, adviseert iResearch om in te zetten op 

(Figuur 5): 

1. Ruimte voor JGZ-medewerkers 

2. Goede positionering, zichtbaarheid en samenwerking van de JGZ in het sociale 

domein 

 

 

 Aanbevelingen in relatie tot de integrale JGZ 

 

Integrale JGZ

Ruimte voor

medewerkers

Rolopvatting en 

taakafbakening

Positionering & 

Samenwerking

De aanbevelingen dienen als handreiking en vormen geen vaststaand actieplan om een 

succesvol integratieproces te garanderen. Het integratieproces is namelijk een dynamisch 

proces. Het blijft in beweging en kan op momenten onvoorspelbaar zijn. Daarnaast 

kunnen lokale factoren verschillen die van invloed zijn op hoe het integratieproces 

verloopt. Gemeenten en GGDrU kunnen, afhankelijk van hun situatie en behoeften - en in 

onderling overleg – een keuze maken in de opvolging van de aanbevelingen. Uiteraard 

komt het de optimalisatie ten goede wanneer de aanbevelingen in samenhang met elkaar 

ingezet worden.  
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2.2.2. Ruimte voor JGZ-medewerkers  

Medewerkers hebben behoefte aan meer lucht en ruimte. Enerzijds om de nieuwe manier 

van werken te kunnen laten beklijven en de hoge werkdruk te verlagen. Anderzijds om de 

kansen voor het verbeteren van de JGZ op te pakken. Eén van die kansen is een betere 

begeleiding van de overgang van het team 0-12 naar het team 12-18. De andere kansen 

komen in Hoofdstuk 0 aanbod. Daarnaast is meer ruimte nodig zodat medewerkers aan 

de slag kunnen gaan voor een goede zichtbaarheid, positionering en samenwerking in het 

sociale domein. Met het bieden van ruimte voor JGZ-medewerkers, sluit GGDrU tevens aan 

bij het landelijk professioneel kader4 waarin een meer flexibele uitvoering van het 

basispakket JGZ wordt ondersteund.  

Het is duidelijk dat de JGZ-teams momenteel te weinig tijd hebben om al hun taken goed 

uit te voeren. Door prioriteiten te stellen en focus aan te brengen in het werk wordt ruimte 

voor JGZ-medewerkers gecreëerd. Prioriteiten stellen, vraagt professionaliteit van de JGZ-

medewerkers, maar ook begeleiding en visie vanuit de teamleiding en het JGZ-

management. De medewerkers hebben helderheid nodig waar de focus in hun werk moet 

liggen: waar zetten we als JGZ op in en wat is hiervoor nodig?  

Daarnaast kan ‘gevoel van ruimte’ gecreëerd worden door meer te reflecteren. Door met 

elkaar (medewerkers en teamleiders) te bespreken hoe het gaat, waar je tegen aan loopt, 

waar je mee worstelt en hoe je hiermee om kunt gaan, kunnen medewerkers beter 

omgaan met de veranderingen en raken ze strubbelingen in hun hoofd kwijt. Dit bespaart 

energie die vervolgens gebruikt kan worden om het inhoudelijke werk goed tot uitvoering 

te brengen.     

2.2.3. Goede positionering, zichtbaarheid en samenwerking 

Er ligt een grote uitdaging voor gemeenten en GGDrU om de positionering, zichtbaarheid 

en samenwerking met ketenpartners in het sociale domein te verbeteren. Om dit te 

bewerkstelligen is ten eerste een gezamenlijke visie, van zowel gemeenten als GGDrU, 

nodig op rolopvatting en taakafbakening van de JGZ in het sociale domein. De 

gezamenlijke visie dient verder geconcretiseerd te worden naar speerpunten van de JGZ 

en dient tevens opgenomen te worden in de meerjaren bestuurlijke agenda’s en helder 

gecommuniceerd te worden naar ketenpartners. Ook is communicatie van de visie op de 

rolopvatting en taakafbakening naar medewerkers op uitvoerend niveau van belang. Op 

deze manier wordt de visie gedragen op alle niveaus: op gemeentelijk niveau, op 

organisatieniveau van de GGD, op managementniveau van de JGZ en uitvoeringsniveau. 

Ten tweede zijn goede communicatie en –middelen een vereiste om die visie ook extern in 

het sociale domein uit te dragen en aan de visie invulling te geven. Een visie die breed 

gedragen wordt, zowel intern als extern, biedt handvatten om concrete 

samenwerkingsverbanden aan te gaan en daarmee tevens de zichtbaarheid van de JGZ 

naar ketenpartners en ouders te vergroten. 

                                                

4 Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Landelijk professioneel kader, Uitvoering basispakket 

jeugdgezondheidszorg (JGZ), september 2015. 

https://d1l066c6yi5btx.cloudfront.net/ncj/ncj/docs/9c8aba38-2e8d-4fef-a346-ab7dab7f8bc3.pdf
https://d1l066c6yi5btx.cloudfront.net/ncj/ncj/docs/9c8aba38-2e8d-4fef-a346-ab7dab7f8bc3.pdf
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3 Het integratieproces  

 Veelomvattend proces 

Het integratieproces hebben JGZ-medewerkers als veelomvattend ervaren. De nieuwe 

medewerkers, die afkomstig waren van Careyn, hebben naast het verbreden van hun 

inhoudelijke kennis ook moeten leren werken met de andere werkprocessen van GGDrU. 

Daarnaast hebben zij een cultuurverandering ervaren. Daar waar bij Careyn meer 

zelfsturing verwacht werd, wordt bij GGDrU meer met protocollen gewerkt en wordt meer 

van bovenaf gereguleerd. Al met al maakt dit dat er tijdens het integratieproces veel 

informatie op de nieuwe medewerkers is afgekomen. Ook voor de medewerkers die al bij 

GGDrU werkzaam waren, is het een veelomvattend proces geweest. Zij hebben de nieuwe 

medewerkers ingewerkt en begeleid, en daarnaast de zorg voor de leeftijdscategorie 12-18 

jaar geleverd. Bovendien is het belangrijk op te merken dat het integratieproces in een tijd 

heeft plaatsgevonden dat er veel ontwikkelingen gaande waren die van invloed waren op 

het werk van de JGZ-medewerkers. Hierbij kan gedacht worden aan de drie 

decentralisaties, invoering van het passend onderwijs en het extra adolescenten 

contactmoment. 

 

 Integratie van medewerkers 

3.2.1. Warm welkom  

De nieuwe JGZ-medewerkers die van Careyn naar de GGD zijn gegaan, geven veelvuldig 

aan dat ze een warm welkom gevoel hebben ervaren. Dit gevoel kregen ze doordat ze door 

hun nieuwe collega’s open zijn ontvangen en 

doordat ze met hun vragen bij hen terecht 

konden. Tevens hebben de 

welkomstbijeenkomsten bijgedragen aan het 

warm welkom gevoel. De meerwaarde van deze 

bijeenkomsten wordt door de nieuwe medewerkers erkend.  

3.2.2. Persoonlijke verrijking 

Het merendeel van de nieuwe medewerkers ervaart het integratieproces als een verrijking 

voor hunzelf. Ze zien het als een verbreding van het vak waarbij het inhoudelijke werk 

afwisselender en leuker wordt. Daarnaast vinden ze dat de jeugdgezondheidszorg er beter 

van wordt en dat geeft ze een goed gevoel (zie hoofdstuk 0).   

De nieuwe medewerkers geven tevens aan dat GGDrU als nieuwe werkgever meer kansen 

en mogelijkheden biedt. Medewerkers lichten toe dat de GGD meer faciliteiten beschikbaar 

stelt (laptop, mobiel etc.) en dat er meer mogelijkheden zijn om zich bij te scholen of zich 

Medewerkers: “We waren welkom! 

We zijn door de GGD collega’s zeer 

warm ontvangen!” 
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in een bepaald onderwerp verder te specialiseren. Volgens het medewerkerstevredenheids-

onderzoek lijken de JGZ-medewerkers uit 

Utrecht-West iets positiever te zijn over 

de stelling “Er zijn voldoende 

doorgroeimogelijkheden binnen de 

organisatie” dan de overige medewerkers 

van GGDrU. 

Ondanks de persoonlijke verrijking die medewerkers ervaren, scoren zij hun werkbeleving 

na de integratie veelal lager dan voor de integratie. Bijna de helft van de medewerkers 

geeft een lager cijfer voor hun werk na de integratie dan ervoor. Een kwart geeft een gelijk 

cijfer en ook een kwart geeft een hoger cijfer. De verminderde werkbeleving lijkt te komen 

door de hoge werkdruk (zie paragraaf 3.2.4). Daarnaast zitten medewerkers nog volop in 

het proces om de nieuwe manier van werken eigen te maken. Mogelijk brengt dit een 

oncomfortabel gevoel met zich mee. Evenwel geven bijna alle medewerkers een voldoende 

voor hun werkbeleving. Het gemiddelde cijfer van alle medewerkers was voor de integratie 

een 7,5 en na de integratie een 7,4. 

3.2.3. Groot teamgevoel 

Zowel de nieuwe medewerkers als de medewerkers die al bij GGDrU werkzaam waren, 

geven aan dat ze het leuk vinden dat ze er nieuwe collega’s bij hebben gekregen. In de 

focusgroepen die met JGZ-medewerkers zijn gehouden, komt ook duidelijk naar voren dat 

het teamgevoel groot is. Medewerkers geven aan trots op elkaar te zijn. De nieuwe 

medewerkers vinden het prettig dat de GGD-medewerkers hen open hebben ontvangen en 

klaar stonden om hun vragen te beantwoorden. Andersom spreken de GGD-medewerkers 

bewondering uit naar de nieuwe 

medewerkers voor het harde werken 

waarin ze de zorg voor de 

leeftijdscategorie 4-12 jaar onder de knie 

moesten krijgen.  

 

3.2.4. Hoge werkdruk 

Tijdens de focusgroepen met JGZ-medewerkers kwam duidelijk naar voren dat de 

medewerkers een hoge werkbelasting zowel tijdens als na het integratieproces ervaren. De 

JGZ-medewerkers vinden het opmerkelijk dat er meer taken bijgekomen zijn zonder een 

uitbreiding van de capaciteit. Ze geven aan te veel taken te hebben voor het beschikbare 

aantal uren. De JGZ-managers erkennen dit, vooral voor de uren die voor 4-12 jaar 

beschikbaar is. JGZ-medewerkers hebben in het algemeen de eigenschap om alles in te 

zetten voor een goede zorg voor kind en ouder, zij zullen hierin niet snel steken willen 

laten vallen. Dit wringt met de uren waarin de taken vervuld 

moeten worden. Een aantal medewerkers benoemt ook dat 

ze moeite hebben met het stellen van prioriteiten.  

Medewerker: “Ik ben trots op mijn collega’s dat 

ze dit toch maar even voor elkaar hebben 

gekregen! Iedereen heeft keihard gebuffeld, 

zich kwetsbaar en heel goed opgesteld.” 

Medewerker: “Ik vind het een verbreding van het 

vak, met 0-4 weet je het op een gegeven 

moment wel allemaal. Dan krijg je een stuk erbij, 

waarmee je je verbreedt.” 

Medewerker: “Ik wil het wel, 

maar in welke tijd?!” 
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Volgens het medewerkerstevredenheidsonderzoek lijken JGZ-medewerkers in Utrecht-West 

relatief minder tevreden te zijn over hun werkbelasting dan andere medewerkers van 

GGDrU. Bovendien lijken de JGZ-medewerkers in Utrecht-West iets minder tevreden te zijn 

over de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie en lijken ze hun werk- en rusttijden 

relatief minder goed geregeld te vinden.  

   

De bedrijfsarts geeft aan dat de hoge werkdruk hoofdzakelijk veroorzaakt wordt doordat 

medewerkers moeite hebben alles te kunnen overzien en het gevoel hebben onvoldoende 

voorbereid te zijn op het nieuwe werken. 

Medewerkers kregen scholing op scholing en 

steeds nieuwe informatie zonder dat het vorige 

goed was verwerkt. Door de opstapeling wordt 

de druk steeds hoger. De reacties van 

medewerkers in de focusgroepen bevestigen 

deze analyse. De bedrijfsarts geeft ook aan dat de hoge werkdruk zijn weerslag op de 

medewerkers heeft en dat de verzuimcijfers daardoor relatief hoog zijn. 

3.2.5. Begeleiding in de basis goed 

Uit de reacties van medewerkers blijkt dat ze de begeleiding van het integratieproces in de 

basis goed vinden. Medewerkers zijn positief over de constructie van mentorschap, het 

gebruik maken van een mentor en de intervisie. De persoonlijke begeleiding wordt zeer 

gewaardeerd. In het ene team lijkt de mentorrol en intervisie wel een groter onderdeel te 

zijn geweest dan in het andere team. Iedere mentor blijkt ook zelf invulling aan zijn/haar 

rol gegeven te hebben. Tevens is er waardering voor de ruimte die medewerkers kregen 

om het leerproces in eigen tempo uit te 

voeren. Hiertegenover staat dat ze op een 

gegeven moment wel echt in de nieuwe 

teams moesten gaan werken.  

Daarentegen zijn er ook nog genoeg kansen 

om de begeleiding van het integratieproces 

te verbeteren. Zo geven medewerkers aan dat sommige mentoren het zelf ook heel druk 

hadden waardoor de mentorrol niet optimaal vervuld kon worden. Dit kwam ook terug in 

het gesprek met de bedrijfsarts en HR-adviseur. Er zijn te veel momenten opgetreden 

waarin medewerkers onvoldoende ondersteund zijn. Als ze bijvoorbeeld alleen op een 

locatie zitten en hun nieuwe werkzaamheden uit moeten voeren, of wanneer de persoon 

waar ze vragen aan kunnen stellen zelf erg druk is waardoor ze zich bezwaard voelen om 

vragen te stellen en dit dan maar niet doen. Op deze momenten gaan medewerkers 

zelfstandig met de nieuwe werkzaamheden aan de slag en als dit dan niet lukt, gaat het 

zelfvertrouwen omlaag. Bovendien is de bedrijfsarts er duidelijk over dat de 

leidinggevenden onvoldoende zicht hadden op hoe het met iedere individuele medewerker 

ging. Het leek erop dat de leidinggevenden het ook te druk hadden om goed het gesprek 

met de medewerkers aan te gaan en te bespreken hoe het met ze gaat. Het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek lijkt de analyse van de bedrijfsarts te ondersteunen; 

Medewerker: “Het is wel heel fijn om 

gekoppeld te zijn aan een mentor voor vragen 

of praktische zaken. Qua werkzaamheden 

paste het niet in de tijd die we hadden.” 

Bedrijfsarts: “Wanneer medewerkers het 

zelf moeten gaan doen, maar zich daar nog 

niet capabel genoeg voor voelen, neemt de 

werkstress toe.” 
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JGZ-medewerkers lijken minder tevreden over hun direct leidinggevende en over het 

werkoverleg dan de overige GGD-medewerkers. 

3.2.6. Scholingen kunnen effectiever 

De medewerkers hebben veel scholingen gevolgd om hun kennis voor de nieuwe 

leeftijdscategorie te verbreden. Medewerkers geven aan positief te zijn over de scholingen, 

maar plaatsen hierbij wel kanttekeningen. Ze merkten op dat de theorie moeilijk beklijft. 

Tijdens de scholingen was het moeilijk om al 

een voorstelling van de praktijk te maken 

aangezien ze niet of nauwelijks iets van de 

praktijk van de nieuwe leeftijdscategorie hadden 

gezien. Daarnaast vonden ze het erg veel en 

werd opgemerkt dat de theoretische achtergrondinformatie moeilijk in het 

kwaliteitshandboek is na te zoeken. Het kost vaak veel tijd om het juiste gevonden te 

krijgen waardoor medewerkers er al niet eens aan beginnen. 

Medewerkers merken dat het veel tijd kost om het nieuwe werkgebied eigen te maken. 

Ruim een jaar na de officiële integratiedatum geven medewerkers aan het nog niet 

helemaal in de vingers te hebben. De meeste medewerkers zijn bijgeschoold in de 

leeftijdscategorie 4-12 jaar. Zij hebben de begeleiding van slechts enkele scholen in hun 

takenpakket zitten waarvoor een beperkt aantal uur beschikbaar is. Hierdoor duurt het ook 

lang voordat medewerkers aanzienbare praktijkervaring op doen.  

 

 Integratie van processen 

3.3.1. Bedrijfsprocessen onvoldoende afgestemd 

Het JGZ-management heeft zorgvuldig aandacht gehad voor de aanpassing van de 

ondersteunende diensten. Zo waren de huisvesting en HR-zaken op orde voor de 

integratie. Er blijken echter ook bedrijfsprocessen te zijn die onvoldoende afgestemd zijn 

op de veranderingen van de integrale JGZ. De managers signaleren dit, maar wordt ook 

benoemd door de JGZ-medewerkers. Hierbij gaat het met name om het planningsproces. 

Deze is nog te veel ingericht op de kinderen voor  0-4 jaar en 4-18 jaar terwijl het mogelijk 

zou moeten zijn dat medewerkers binnen de 0-12 groep prioriteiten stellen in welke 

casussen wel en niet vervolgd moeten worden. Daarnaast zijn ook de financiële middelen 

voor 0-4 jaar en 4-18 jaar nog gescheiden. Deze aparte budgetten ondersteunen niet de 

integraliteit van de JGZ. Tot slot is genoemd dat het digitaal dossier ook nog apart is 

ingericht voor de leeftijdscategorie 0-4 en 4-18 jaar.  

Medewerkers: “Het was erg veel. We 

hebben weinig tijd gehad om alle 

scholingen echt te laten bezinken.” 
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3.3.2. Doorlopende dienstverlening naar behoren 

De dienstverlening lijkt tijdens het integratieproces naar behoren te zijn doorgelopen. In 

een interne tussenevaluatie van het JGZ-management5 staat beschreven dat de JGZ in 

november 2014 op schema lag voor het oproepen van kinderen en het halen van de 

jaarproductie. Daarnaast beamen JGZ-

medewerkers dat alles goed is doorgelopen 

en ouders geen last hebben gehad van de 

integratie. Er is echter een team geweest 

dat na de overgang in januari 2014 geen 

faciliteiten had of hier geen toegang toe had. Dit team moest hierdoor behelpen tijdens de 

eerste dagen dat ze consultatiebureau draaiden.  

Het merendeel van de ketenpartners geeft ook aan geen hinder te hebben ondervonden 

tijdens het integratieproces.  

Bovendien benadrukken gemeenten hoe probleemloos de integratie van de JGZ is 

verlopen. Gemeenten hebben geen geluiden gekregen van ouders of 

samenwerkingspartners van GGDrU dat de JGZ tekort is geschoten. Daarnaast spreken ze 

waardering uit voor de snelheid waarmee de integratie op bestuurlijk niveau heeft 

plaatsgevonden.  

3.3.3. Financiële winst  

GGDrU kreeg van de gemeenten de opdracht om de integrale JGZ binnen een bepaald 

financieel kader tot uitvoering te brengen. Gemeenten hielden hiervoor hetzelfde budget 

aan als het budget dat ze voor de integratie aan de JGZ besteedden. Gemeenten geven 

aan dat de GGD binnen het gestelde financiële kader is gebleven. iResearch merkt op dat 

het uitzonderlijk is om het veelomvattende proces van de integratie met eenzelfde budget 

uit te voeren. Er komt veel bij het integratieproces kijken waardoor het aannemelijk is als 

hier extra financiële middelen voor beschikbaar waren gesteld.   

Bovendien geven de JGZ-managers aan dat er €100.000,- winst is geboekt. Deze winst is 

gerealiseerd door goedkopere digitale faciliteiten bij de GGD, de samenvoeging van het 

digitaal dossier, minder overhead en door kleine dingen zoals minder reiskosten van 

medewerkers. De managers geven aan dat de informatievoorziening met betrekking tot de 

financiën veel duidelijker moet. De financiële overzichten zijn nog te versnipperd met 

aparte budgetten voor 0-4 en 4-12 jaar. Deze zijn niet afgestemd op de integrale JGZ.  

 

 

 

                                                

5 Monique Westerlaken, Evaluatie integrale JGZ def, 2014. 

Gemeenteambtenaar: “De hele overgang is 

meer dan goed gegaan, ik heb nog nooit 

eerder meegemaakt dat het zo soepel ging.” 
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 Wat gaat goed en waar liggen kansen? 

iResearch concludeert dat het integratieproces binnen de gestelde kaders6 goed is 

doordacht, gemanaged en tot uitvoering is gebracht. Tabel 1 geeft aan wat in dit proces 

vooral goed ging en waar nog kansen liggen.  

 

Tabel 1. Wat gaat goed en waar liggen kansen t.a.v. het integratieproces. 

Wat gaat goed? Waar liggen kansen? 

Welkomstbijeenkomsten nieuwe medewerkers. De werkbeleving van JGZ-medewerkers kan 

veraangenaamd worden.  

Bereidheid van collega’s om elkaar te helpen. Afname van de werkdruk. 

GGDrU biedt JGZ-medewerkers mogelijkheden 

om zich persoonlijk te ontwikkelen. 

Medewerkers kunnen beter begeleid worden bij 

het stellen van prioriteiten. 

De onderlinge sfeer is positief en het 

teamgevoel is groot. 

Tijd en ruimte bieden voor zowel de nieuwe 

medewerkers als voor de GGD medewerkers 

om te kunnen leren en ondersteunen. 

De begeleidingsconstructie waarin GGD-

medewerkers mentor zijn voor de nieuwe 

medewerkers en waarin intervisie plaatsvindt. 

Afstemming over de mentorrol en invulling van 

de intervisiebijeenkomsten. 

Ruimte om het leerproces naar eigen tempo uit 

te voeren.  

Leidinggevenden kunnen beter voor ogen 

hebben hoe het met iedere medewerker gaat. 

Doorlopende dienstverlening zonder hinder 

voor de ketenpartners en waarschijnlijk de 

ouders.  

Scholingen effectiever maken.  

Snelheid waarin de integratie heeft 

plaatsgevonden. 

Afstemming van de bedrijfsprocessen op de 

integrale JGZ.  

GGD is binnen de financiële kaders gebleven 

voor de uitvoering van de JGZ.  

 

De manier waarop het integratieproces binnen 

de gestelde kaders6 is doordacht, gemanaged 

en tot uitvoering is gebracht. 

 

  

  

                                                

6 Gestelde kaders zoals budget, planning en inhoudelijke kaders.  
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 Aanbevelingen 

Om de werkbeleving voor JGZ-medewerkers aangenamer te maken, wordt een aantal 

aanbevelingen gedaan. Daarnaast hebben de aanbevelingen betrekking op de 

optimalisatie van het integratieproces in zowel Utrecht-West als in de regio’s die in de 

toekomst de JGZ gaan integreren.  

3.5.1. Ruimte creëren 

De JGZ-medewerkers hebben vooral ruimte en lucht nodig. Dit betekent ten eerste dat er 

geen nieuwe ingrijpende veranderingen plaats moeten vinden. JGZ-medewerkers hebben 

de behoefte om datgene wat ze nu geleerd hebben goed te laten beklijven en eigen te 

maken. Mochten ingrijpende veranderingen onvermijdbaar zijn dan is het van belang om 

medewerkers hier vanaf het begin goed bij te betrekken en te begeleiden.  

Ruimte creëren door verwachtingsmanagement 

Tijdens het integratieproces komt veel op medewerkers af, daarom is het aan te bevelen 

dat de leidinggevende en/of de JGZ-managers de verwachtingen aan het begin van het 

integratieproces juist managen. Laat medewerkers weten dat ze het niet in een paar 

maanden onder knie hebben en dat er voor nieuwe medewerkers een cultuurverandering 

plaatsvindt. Dit voorkomt dat medewerkers te hoge eisen aan hunzelf stellen en dat hun 

zelfvertrouwen wordt geschaad als ze deze eisen niet waar kunnen maken. Dit geeft tevens 

duidelijkheid en overzicht in welke veranderingsprocessen medewerkers gaan doorstaan.  

Ruimte creëren door duidelijke scheiding organisatorische en inhoudelijke veranderingen 

Door het veelomvattende proces van de integratie kunnen medewerkers het overzicht 

verliezen. Om dit risico in te perken, is het goed om de organisatorische veranderingen 

duidelijk te scheiden van de inhoudelijke veranderingen. Dit kan gedaan worden door de 

‘landingsperiode’ te verlengen naar een half jaar of langer. Medewerkers hebben dan eerst 

meer tijd om te wennen aan de nieuwe organisatie, andere cultuur, andere werkprocessen, 

nieuwe collega’s etc. Als dat verwerkt is, zijn ze klaar om inhoudelijk bijgeschoold te 

worden.  

Ruimte creëren door reflectie  

Het is wenselijk om de begeleidingsconstructie die medewerkers in de basis goed vinden 

fors uit te bouwen. Elke mentor en elk team in Utrecht-West heeft op een andere manier 

invulling gegeven aan de intervisie. Uit de reacties blijkt dat er voornamelijk casussen 

besproken zijn en aandacht is geweest voor inhoudelijke vraagstukken. Om gevoel van 

ruimte te creëren is er ook én vooral aandacht nodig voor de cultuurverandering, andere 

werkprocessen en beleving hiervan. Hiervoor is het nodig dat de intervisiebijeenkomsten 

uitgebouwd worden naar reflectiebijeenkomsten. De mentoren moeten goed op de hoogte 

zijn hoe de intervisie- en reflectiebijeenkomsten het beste invulling kunnen krijgen. Dit kan 

gedaan worden door voor alle mentoren voorafgaand aan de overgang van de nieuwe 

medewerkers een bijeenkomst te organiseren en ze hierover te instrueren. Tijdens deze 

bijeenkomst kan dan tevens aandacht besteed worden aan het feit dat de mentoren ook 

een stukje eigen werk los moeten laten. Er dient, voor zowel nieuwe medewerkers als 
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medewerkers die al bij de GGD werkzaam zijn, aandacht te zijn voor vragen zoals: Hoe 

ervaar je het integratieproces? Waar sta je in het veranderingsproces? Waar loop je 

tegenaan en hoe kan je hiermee omgaan? Tijdens deze reflectiebijeenkomsten kunnen 

medewerkers elkaar ondersteunen in het maken van keuzes en stellen van prioriteiten. 

Voorwaarde hierbij is dat leidinggevenden en JGZ-managers duidelijke focus aanbrengen 

in het werk van de JGZ; waar zetten we als JGZ op in en wat is hiervoor nodig? Daarnaast 

dienen leidinggevenden van elke individuele medewerker goed in het vizier te hebben hoe 

ze in het integratieproces staan. Medewerkers die meer moeite hebben om met de 

verandering om te gaan en deze door te voeren, hebben meer persoonlijke aandacht en 

begeleiding nodig. Wanneer dit op tijd gebeurt, kan ziekteverzuim voorkomen worden.   

Uiteraard vragen de reflectiemomenten tijd en daarvoor is het belangrijk dat er een grote 

vervangpool klaar staat om doorlopende werkzaamheden van de JGZ-medewerkers 

tijdelijk over te nemen.  

Ruimte creëren door informatievoorziening 

Tot slot kan ruimte gecreëerd worden door de informatievoorziening naar medewerkers 

(mails ed.) te bundelen en beknopt en gestructureerd te organiseren. Tevens blijkt het 

kwaliteitshandboek onvoldoende handzaam om daar snel en efficiënt informatie uit te 

raadplegen. Herstructurering van het kwaliteitshandboek is daarvoor wenselijk. 

3.5.2. Scholingen effectiever 

Medewerkers hebben een aantal kansen genoemd om de scholingen effectiever te maken. 

JGZ-medewerkers geven aan dat vaak beter te leren in de praktijk. Door medewerkers 

vroeg mee te laten lopen met een ervaren GGD-medewerker krijgen ze een beeld van de 

praktijk en zal de theoretische scholing hen meer zeggen. Medewerkers gaven nu aan dat 

het soms niet lukte om mee te lopen. Er waren veel nieuwe medewerkers en maar een 

klein aantal ervaren medewerkers met wie ze mee konden lopen. Hier moest voor 

ingetekend worden, maar dat paste planning technisch niet. Aangezien scholingen 

efficiënter zijn als het meelopen al wel gedaan is, is hier meer sturing in nodig. Dit zouden 

medewerkers gezamenlijk goed en vroegtijdig kunnen plannen tijdens een 

reflectiebijeenkomst.  

Daarnaast is veelvuldig door medewerkers aangegeven dat de scholingen nog niet 

helemaal goed zijn beklijfd en dat ze daarom behoefte hebben aan een follow-up. Tijdens 

de follow-up bijeenkomsten kan een klein stukje theorie herhaald worden om vervolgens 

de diepte in te gaan en te kijken waar medewerkers nog extra aandacht aan willen 

besteden. Enkelen noemde ook het betrekken van externe experts als wenselijk 

(bijvoorbeeld een borstvoedingsconsulente).  

Aangezien iedereen anders leert en hier ook verschillen in zitten tussen jonge en oudere 

medewerkers, is het goed om in werkvormen te differentiëren. Zorg er bijvoorbeeld voor 

dat je niet alleen met ICT-toepassingen werkt als niet iedereen daar goed mee overweg 

kan. Biedt dan ook alternatieven aan.  
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Tot slot hebben mentoren aangegeven graag bij de scholingen te willen aansluiten. 

Hiermee kunnen de scholingen beter aansluiten bij wat de nieuwe medewerkers al 

wel/niet weten, en kunnen mentoren hun ondersteuning ook aan laten sluiten op wat in de 

scholingen behandeld is.  

3.5.3. Financiën en bedrijfsprocessen afstemmen  

Zoals beschreven is het integratieproces veelomvattend waar veel bij komt kijken. Er wordt 

veel van medewerkers gevraagd. Gezien dit veelomvattende proces zou het aannemelijk 

zijn als gemeenten voor de integratie extra middelen beschikbaar stelt. Hiervan kan in het 

eerste jaar een vervangpool ingezet worden.  

Daarnaast dienen de bedrijfsprocessen zoals planning en het digitale dossier beter 

afgestemd te worden op de integrale JGZ. Hierdoor kan efficiënter gewerkt worden en 

komt het de jeugdgezondheidszorg voor ouder en kind ten goede (meer flexibiliteit). Tot 

slot kan de JGZ nog meer integraal worden uitgevoerd als de budgetten voor verschillende 

leeftijdscategorieën binnen 0-18 jaar niet gesplitst zijn, maar samengevoegd worden.   

 

 Acties 

 

Tabel 2. Acties die bij kunnen dragen tot een beter integratieproces 

Thema Acties voor GGDrU Acties voor gemeenten 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

R
u
im

te
 c

re
ë
re

n
 

JGZ-managers en leidinggevenden managen 

de verwachtingen bij medewerkers en geven 

aan wat hen te wachten staat (organisatorisch 

en inhoudelijk) 

 

Verlengen van de landingsperiode naar 8 

maanden (vanaf januari t/m de zomer) 

 

Organiseer voorafgaand aan de integratie een 

bijeenkomst voor GGD-medewerkers waarin 

ze geïnstrueerd worden over hun mentorrol 

en waarin aandacht besteed wordt aan het 

loslaten van een stukje eigen werk 

 

Iedere medewerker heeft één keer per maand 

een reflectiemoment 

 

Leidinggevenden hebben op regelmatige 

basis individuele gesprekken met 

medewerkers om goed in beeld te houden 

hoe het met hen afzonderlijk gaat 

 

JGZ-managers en leidinggevenden brengen 

focus aan in het werk van de JGZ en 

begeleiden medewerkers bij het stellen van 

prioriteiten 

 

Zet een grote vervangpool in tijdens het 

integratieproces  
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Informatievoorziening naar medewerkers 

beperken en beknopt en overzichtelijk 

houden 

 

Het kwaliteitshandboek handzaam maken  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

S
c
h
o
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n
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e
n
 

e
ff

e
c
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e
v
e
r 

Sturen op een vroegtijdige planning met 

meeloopdagen zodat iedere nieuwe 

medewerker voorafgaand aan de scholingen 

meegelopen heeft met een ervaren collega 

 

Follow-up aan de scholingen geven  

Differentiëren in werkvormen tijdens de 

scholingen 

 

Mentoren aan laten sluiten bij de scholingen  

F
in

a
n
c
ië

n
 e

n
 

b
e
d
ri

jf
s
p
ro

c
e
s
s
e
n
 

a
fs

te
m

m
e
n
 

Bedrijfsprocessen afstemmen op de integrale 

JGZ 

Extra middelen 

beschikbaar stellen voor 

het eerste jaar van de 

integrale JGZ  

 Samenvoeging van 

budgetten 0-18 jaar 

JGZ 

 

  



 

   

 

 

4  
 

JGZ 0-18 jaar 

 
  



 

   

 

  



Meerwaarde van integratie voor de zorg  

   

 

 

 

+ Doorlopende zorglijn

+ Kruisbestuiving

+ Vertrouwde relatie

+ Gezinsbreed

Meerwaarden van integratie voor JGZ 0 - 18

+         Overgang team 0 – 12 naar 12 – 18 

+ Ruimte voor medewerkers

Aandachtspunten
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4 JGZ 0 – 18 jaar 

 

 Meerwaarde van de integratie 

Alle betrokken doelgroepen vinden dat de integratie positief bijdraagt aan de 

jeugdgezondheidszorg. Zowel de JGZ-medewerkers als de gemeenten zien de doorlopende 

lijn van 0-18 jaar als dé meerwaarde van de integratie. JGZ-professionals maken in een 

zeer vroeg stadium kennis met ouders en een 

pasgeboren kind en dit kind blijft in beeld tot aan 

12 jaar. Voorheen was er een overdracht naar 

een andere organisatie bij 4 jaar. Door de 

integrale JGZ blijft het kind beter in beeld 

doordat de JGZ binnen één organisatie wordt uitgevoerd. Wel is er een overgang naar het 

team van 12-18 jaar. Deze overgang bij 12 jaar is een logischere ‘knip’ dan bij 4 jaar in 

verband met de ontwikkeling van het kind. De relatie met de ouders en kind is door al 

deze jaren vertrouwd wat volgens de JGZ-medewerkers ook kan opleveren dat de JGZ 

laagdrempeliger is geworden en dat ouders sneller zelf contact opnemen met de 

jeugdgezondheidszorg.  

De medewerkers hebben een gezinsgerichte en 

brede blik. Er wordt niet alleen naar het individuele 

kind gekeken (zoals voorheen vaak het geval was), 

maar naar het totale gezin. Ook ketenpartners geven 

dezelfde meerwaarde aan, al geeft ook bijna 30% 

aan niet te weten wat de meerwaarde van integratie van de JGZ is. 

Door de integratie van twee groepen medewerkers uit verschillende organisaties en met 

een verschillend werkgebied, zijn er waardevolle kruisbestuivingen ontstaan. Medewerkers 

wisselen goede werkwijzen en gewoonten met elkaar uit. Zo zijn de voormalige 0-4 

medewerkers gewend om huisbezoeken af te leggen, wat voor de 4-12-jarigen nu ook 

meer wordt ingezet. Andere voorbeelden zijn een inloopspreekuur en een telefonisch 

spreekuur. De voormalige 4-18 medewerkers zijn meer gericht op samenwerkingen met 

ketenpartners, waar de 0-12 medewerkers nu ook meer mee aan de slag gaan.  

Ondanks dat de meerwaarde van de integratie wordt ingezien, zijn zowel de professionals 

als de gemeenten voorzichtig in het bepalen of de voordelen van de integratie van de JGZ 

ook al worden ervaren door de ouders en het kind. Aangegeven wordt dat de 

doorgevoerde verandering nog van dusdanige korte duur is en dat er een langere periode 

nodig is om de meerwaarden tot uiting te laten komen. Zo kunnen ouders en kind sinds 

de integratie gebruik maken van een inloopspreekuur en een telefonisch spreekuur voor 

kinderen tot 12 jaar, wat voorheen alleen door Careyn werd aangeboden voor kinderen tot 

4 jaar. Echter, ouders en kind maken hier nog weinig gebruik van, mogelijk omdat het nog 

onvoldoende bekend is. Aangegeven wordt dat dit tijd nodig heeft om daadwerkelijk tot 

uiting te komen. Daartegenover wordt een kritische noot geplaatst door de JGZ-managers: 

Medewerker: “De jeugdgezondheidszorg is 

verbeterd. We kunnen nu goed vervolgen 

hoe een kind zich ontwikkeld.” 

Medewerker: “Je kan snel inspelen 

op problemen, je kent de context van 

het gezin.” 
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Aan de ene kant ligt er een taak bij de JGZ om zichzelf als professionals met het 

bijbehorende aanbod in de doorlopende lijn beter kenbaar te maken bij de ouders en 

kinderen zodat hier optimaal gebruik van wordt gemaakt en de meerwaarden (nog) beter 

tot hun recht komen, aan de andere kant vraagt dit tijd en ruimte om hier goed op in te 

zetten en het waar te kunnen maken. Wanneer de meerwaarden van de integrale JGZ 

daadwerkelijk zichtbaar zijn, zal een verschuiving ontstaan van de curatieve zorg naar de 

preventieve zorg. Deze verschuiving komt mede goed op gang door een heldere 

positionering (zie Hoofdstuk 5).  

 

 Mogelijke effecten van de meerwaarde 

Uit de reeds opgedane ervaringen blijkt dat men vindt of verwacht dat de integratie van de 

JGZ de (preventieve) jeugdgezondheidszorg ten goede komt. Echter, aangegeven wordt dat 

concrete resultaten of effecten als gevolg van de invoering van de integrale JGZ pas 

meetbaar of zichtbaar zullen zijn na een langere tijd. Hierbij kan gedacht worden aan 

effecten als snellere hulpverlening, minder (gezondheids)problemen al dan niet door 

normalisering, verschuiving van de curatieve naar preventieve zorg of verbetering in op- en 

afschaling.  

Aangezien de integratie de jeugdgezondheidszorg ten goede komt, is de verwachting dat 

de integrale JGZ ook bij zal dragen aan de vier resultaatgebieden7 welke door de 

medewerkers ervaren worden als basistaken van de JGZ. Het wordt als interessant 

beschouwd om na een langere periode de resultaten te onderzoeken met passende 

resultaatindicatoren. 

  

                                                

7 Resultaatgebieden zoals beschreven in de dienstverleningsovereenkomst 2012: ‘Resultaatsturing en 

jeugdgezondheidszorg; uit de snelkookpan’: 1) Kinderen en jongeren groeien op in een veilig opvoedklimaat, 2) 

Kinderen en jongeren hebben een gezonde levensstijl, 3) Minder kinderen hebben een taal- of 

ontwikkelingsachterstand, 4) De informele ondersteuning bij opvoedingsvraagstukken neemt toe. 
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 Wat gaat goed en waar liggen kansen? 

De meerwaarde van een integrale JGZ wordt erkend. Datgene wat goed gaat in de JGZ 0 – 

18 jaar en daar waar nog kansen liggen om dit te verbeteren, wordt weergegeven in Tabel 

3. 

Tabel 3. Wat gaat goed en waar liggen kansen t.a.v. de zorg voor het kind 

Wat gaat goed? Waar liggen kansen? 

De doorlopende lijn van 0-18 jaar; kind 

beter in beeld 

Aandacht voor doorlopende lijn bij 12 jaar 

JGZ-medewerkers hebben een vertrouwde 

relatie met ouder en kind 

Nieuw aanbod zoals het inloopspreekuur 0-

12 jaar beter kenbaar maken bij ouders en 

kinderen 

JGZ-medewerkers hebben een 

gezinsgerichte en brede blik  

Meerwaarden tot uiting laten komen 

Waardevolle kruisbestuivingen waarin 

medewerkers goede werkwijzen en 

gewoonten uitwisselen  

Op termijn inzichtelijk maken van resultaten 

en effecten van integratie 

Goed werkend aanbod vanuit 0-4 jaar (bijv. 

inloopspreekuren) verlengd tot 12 jaar 

Verschuiving van curatief naar preventief 

 

 

 Aanbevelingen 

Om de integrale JGZ in Utrecht-West verder te optimaliseren worden aanbevelingen 

gedaan voor zowel het management van GGDrU als voor de gemeenten.  

 

Ondanks de positieve reacties op de integratie van de JGZ, is er vanuit het management 

aandacht nodig voor (door)ontwikkeling van de uitvoering van de JGZ en aandacht voor 

het voorkomen van een ‘nieuwe knip’ bij 12 jaar.  

Het inzetten op de aanbevelingen en acties beschreven in Hoofdstuk 3 met betrekking tot 

het creëren van ruimte voor medewerkers draagt bij aan de integrale JGZ. Dit sluit aan bij 

het landelijk professioneel kader8 waarin een meer flexibele uitvoering van het basispakket 

JGZ wordt ondersteund. 

                                                

8 Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Landelijk professioneel kader, Uitvoering basispakket 

jeugdgezondheidszorg (JGZ), september 2015. 
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4.4.1. Begeleiden doorlopende lijn 

De doorlopende lijn wordt als meerwaarde ervaren voor de JGZ. De knip bij 4 jaar door de 

overgang naar een andere organisatie, is hiermee verdwenen en het kind is en blijft goed 

in beeld.  

Met de ingang van de integrale JGZ worden ook enkele ‘nieuwe’ aandachtspunten ervaren. 

Als een kind 12 jaar wordt, komt hij/zij in een nieuwe levensfase; gaat naar de middelbare 

school eventueel buiten de wijk of gemeente. Dit is ook het moment waarop het kind 

overgaat naar een ander JGZ-team; van het 0-12 team naar het 12-18 team (eventueel 

van een andere JGZ-organisatie). De informatie en begeleiding van de 0-12 medewerker is 

waardevol voor de 12-18 medewerker die het kind gaat volgen. Dit vraagt aandacht voor 

een goede overgang.  Mogelijk kan dit via nieuwe sociale media (zoals facetime) om te 

zorgen dat het snel kan en dat de afstand tussen professionals geen probleem is. 

Voorkomen dient te worden dat er ‘nieuwe knip’ ontstaat zoals deze eerst bij 4 jaar was 

tussen twee organisaties, maar juist vast te houden aan de doorlopende lijn. Ouders 

hebben er soms last van als gezegd wordt dat bepaalde zaken in de gaten worden 

gehouden, en vervolgens de overdracht pas na maanden plaatsvindt. Juist bij het begin op 

een nieuwe school is het belangrijk om een kind die extra aandacht nodig heeft, goed te 

monitoren. Hiervoor wordt niet altijd voldoende tijd ervaren door de JGZ-medewerkers.  

Zoals ook in Hoofdstuk 3 beschreven is, ervaren de JGZ-medewerkers de beperkte tijd om 

goede zorg te verlenen in het algemeen als een knelpunt. Met name voor de 

werkzaamheden voor de leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar (basisonderwijs). Door het 

management van JGZ wordt aangegeven dat er meer uren gemaakt worden voor deze 

doelgroep dan begroot. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de eventuele inwerktijd als 

gevolg van de integratie van de JGZ.  

Het is van belang om het doorlopende proces te begeleiden en acties uit te zetten op een 

goede ‘overgang’ bij 12 jaar, ook al is deze overdracht intern. Hiermee zal de focus blijven 

liggen op de meerwaarde van de doorlopende lijn binnen één integrale JGZ. 

4.4.2. Langere termijn resultaat en/of effectmeting  

De ervaringen van JGZ-medewerkers en gemeenteambtenaren zijn in dit onderzoek 

kwalitatief opgehaald. Als aanvulling hierop wordt aan GGDrU geadviseerd een kort 

kwalitatief onderzoek onder ouders uit te voeren om ook bij ouders de ervaren 

meerwaarde van de integrale JGZ in beeld te brengen.  

Aan de gemeenten van Utrecht-West, als opdrachtgevers van de integrale JGZ, wordt 

geadviseerd om voldoende tijd te nemen om de meerwaarde van deze nieuwe 

organisatievorm tot uiting te laten komen. Om uitspraken te kunnen doen over de 

resultaten of effecten van de integrale JGZ wordt geadviseerd om geen nieuwe 

(ingrijpende) veranderingen door te voeren op korte termijn en niet in een te vroeg 

stadium resultaten te onderzoeken. Geadviseerd wordt om na een periode van 2 à 3 jaar 

onderzoek te doen naar de resultaten of effecten van de integratie op basis van passende 

resultaatindicatoren en de vastgestelde speerpunten/ resultaatgebieden. 
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4.4.3. Passende middelen bij verwachtingen 

Daarnaast wordt geadviseerd aan de gemeenten om aan de hand van de visie, 

positionering en taken die zij voor de JGZ voor ogen hebben, te bepalen welke 

verwachtingen zij hebben van de JGZ. Om als GGDrU hier uiting aan te geven, zullen de 

financiële middelen hier passend bij moeten zijn. In acht genomen moet worden dat een 

meer preventieve insteek en positie van de JGZ binnen het sociale domein, een 

verschuiving van werkzaamheden van het curatieve veld naar het preventieve veld als 

gevolg heeft wat op den duur leidt tot meer werkzaamheden in het voorveld.  

 

 Acties 

 

Tabel 4. Acties die bij kunnen dragen aan het behouden van de focus op de doorlopende lijn binnen een 

integrale JGZ 

Thema       Acties voor GGDrU Acties voor gemeenten 
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Aan einde van schooljaar 

prioriteit geven aan de overgang 

van de 12- jarigen door een 

moment hiervoor te plannen. 
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Uitspreken verwachtingen m.b.t. 

tijdspad (evt. nieuwe) 

veranderingen richting 

medewerkers 

Uitspreken verwachtingen 

m.b.t. tijdspad (evt. nieuwe) 

veranderingen 

Kwalitatief onderzoek onder 

ouders 

Bepalen resultaatindicatoren 

 Uitvoeren onderzoek/evaluatie 

na 2 jaar 

  
  
  
  
  
  
  
 

P
a
s
s
e
n
d
e
 

m
id

d
e
le

n
 b

ij
 

v
e
rw

a
c
h
ti
n
g
e
n
  (Her)overwegen en 

(her)prioriteren van passende 

financiële middelen voor JGZ 

op basis van visie, positie en 

taken 
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5  
 

Positionering en 

samenwerking 
  



 

   

  

 

  



 

   

  

Visie op rolopvatting en 

taakafbakening

Positionering Samenwerking

Zichtbaarheid Communicatie
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5 Positionering en samenwerking 

De GGDrU ziet dit evaluatiemoment van de integrale JGZ als goed moment om de 

positionering van de JGZ in het sociale domein te onderzoeken. Tegelijk met de integratie 

van de JGZ in Utrecht-West vond landelijk de decentralisatie van de Jeugdzorg plaats. 

Deze decentralisatie is medebepalend voor de huidige positie van de JGZ en andere 

ketenpartners in het sociale domein en de onderlinge samenwerking. Of enkel de 

integratie van de JGZ heeft geleid tot een verandering van positie en samenwerking is 

daarom lastig te bepalen. Dit hoofdstuk gaat daarom in op de huidige positionering en 

samenwerkingsverbanden van de JGZ in Utrecht-West.  

 

 De integrale JGZ als sterke partner in het veld 

Door de integratie van de JGZ 0-4 jaar en 4-18 jaar is één JGZ-organisatie ontstaan die 

een doorlopende zorglijn van 0-18 jaar aanbiedt. Volgens de medewerkers en de 

ketenpartners is de JGZ hierdoor sterker geworden: de inhoudelijke JGZ verbetert 

(hoofdstuk 0) én voor ketenpartners en ouders vorm je één aanspreekpunt. Er is een 

gezamenlijke visie en beleidsvoering. Dit biedt voor de JGZ mogelijkheden om zich sterk te 

presenteren in het sociale domein. Echter, in de praktijk blijkt dat dit nog beter benut kan 

worden.   

5.1.1. Positionering  

Op regionaal en lokaal niveau wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke visie ten 

aanzien van de zorg voor jeugdigen, al dan niet op verschillende wijzen. Voor de 

gemeenten en ketenpartners is het duidelijk dat de JGZ basisvoorzieningen levert en zich 

in het voorveld, het preventieve gebied, begeeft. Dit is volgens gemeenteambtenaren de 

reden dat in de meeste gemeenten binnen regio Utrecht-West de JGZ niet 

vertegenwoordigd is in het sociale wijkteam. In het wijkteam ligt namelijk meer de nadruk 

op (curatief) casusniveau.  

Gemeenteambtenaren geven aan dat de positionering van de JGZ in het sociale domein op 

lokaal niveau vorm moet krijgen. Deze is momenteel druk in ontwikkeling. Ondanks dat 

gemeenten uitspreken dat de JGZ een plek kent binnen het preventieve voorveld, is de 

praktische invulling van deze (huidige) rol momenteel onvoldoende duidelijk. 

Gemeenteambtenaren geven aan dat bijsturing van de invulling continu noodzakelijk is en 

dat deze invulling ook afhankelijk is van bestaande structuren binnen de gemeenten. 

De gemeenten zouden de JGZ in het sociale 

domein zo moeten positioneren dat de sterke 

punten van de JGZ beter zichtbaar worden. 

Opmerkelijk is namelijk dat gemeenteambtenaren 

veel sterke punten van de JGZ (Figuur 6) kunnen 

benoemen, maar moeilijk kunnen aan geven hoe 

en waar deze punten het beste tot uiting komen.  

 

Gemeenteambtenaren: “We constateren 

dat we sterkte punten van de JGZ wel 

kunnen benoemen, maar niet kunnen 

plaatsen bij de partijen.” 
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 De door de gemeenten genoemde sterke punten van de JGZ 

Ook voor ketenpartners9 is de positionering onvoldoende duidelijk waardoor ze niet goed 

weten wat ze van de JGZ kunnen verwachten. Ze geven daarbij aan dat dit samenhangt 

met een nog onvoldoende duidelijke positie van de andere partijen in het sociale domein.  

Medewerkers geven aan dat ze in het onderwijs en het sociale wijkteams concurrentie van 

verschillende ketenpartners ervaren. 

5.1.2. Zichtbaarheid 

De JGZ heeft met name contact met scholen en in mindere mate met huisartsen en 

sociale wijkteams. Volgens gemeenteambtenaren blijven ze hierdoor in het hele sociale 

domein vrij onzichtbaar. De gemeenten geven aan dat zij hier als gemeenten zijnde 

duidelijker in moeten sturen en ook duidelijker moeten aangeven wat ze van de JGZ 

verwachten.  

Ook ketenpartners vinden dat de JGZ tekort 

schieten in de zichtbaarheid in het werkveld 

rondom de zorg voor jeugd. De JGZ als sterke 

verbinder tussen partijen en doelgroepen wordt 

door de ketenpartners nu nog onvoldoende 

gezien. Zij vinden adviseren, voorlichten, 

informeren en signaleren taken die het meest 

                                                

9 De ketenpartners zijn voornamelijk afkomstig uit het onderwijs.  

Opbouw 

gezondheidsdossier 

/ veel info 

beschikbaar over alle 

kinderen

Contact vanaf 

de geboorte
Ondersteunt ouders 

(niet alleen de 

kinderen)

Kiest niet perse 

een medische 

oplossing 

Monitoren 

(Medische) 
expertise

Advies

Alle kinderen 

in beeld

Groot bereik 

JGZ is bij 

iedereen 

bekend 

Laagdrempel

ig 
Ontzorgen/ 

normaliseren

Preventie 

Groot 

netwerk

Verbinding 

medische en sociale 

domein (in 

ontwikkeling)

Verbinding 

met onderwijs 

Contact met 

ouders

Verbinding met 

huisartsen (in 

ontwikkeling)

Afdeling 

onderzoek 

binnen de GGD 

Gemeenten kunnen 

de JGZ sturen

Gemeenteambtenaar: “Ik vind de JGZ 

een bescheiden organisatie en vrij 

bescheiden medewerkers. Ze kunnen wat 

mij betreft meer doen aan hun werk 

promoten en om ervoor te zorgen dat ze 

gezien worden.” 
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bijde JGZ passen. Taken zoals verbinden, normaliseren en opschalen worden nog direct 

met de JGZ geassocieerd.  

Medewerkers geven ook aan dat ze niet goed weten hoe zij zichzelf het beste kunnen 

presenteren; als professional van JGZ, CJG, consultatiebureau of GGDrU? Ook op de 

gebouwen waar ouders met hun kind naar de JGZ komen, vinden ze niet duidelijk 

aangegeven dat de JGZ van GGDrU is.     

5.1.3. Samenwerking 

Gemeenteambtenaren en ketenpartners geven beiden aan dat de samenwerking met de 

JGZ niet veranderd is als gevolg van de integratie. Gemeenteambtenaren zien momenteel 

een goede verbinding tussen de JGZ en het onderwijs en de JGZ en de kraamzorg en 

verloskundigen. De verbinding met andere ketenpartijen zoals huisartsen, sociale 

wijkteams en kinderopvang is nog in ontwikkeling. Volgens de gemeenteambtenaren heeft 

de JGZ nog geen verbinding met welzijnsorganisaties, terwijl een samenwerking elkaar zou 

kunnen versterken en aanvullen in het voorveld.  

Door gemeenteambtenaren wordt aangegeven 

dat het erop lijkt dat het formaliseren van de 

samenwerking leidt tot een sterkere en betere 

verbinding tussen partijen. Door de 

ontwikkelingen in het sociale domein zijn (nog) 

niet alle samenwerkingsverbanden en de daarbij behorende afspraken vastgelegd of 

herzien. Van de ondervraagde ketenpartners geeft minder dan de helft aan een 

vastgelegde overleg- of samenwerkingsstructuur te hebben met de JGZ.  

De ketenpartners ervaren de samenwerking met de JGZ als prettig. Een groot deel van de 

ketenpartners vindt dat de JGZ zich actief en initiërend opstelt wat betreft de operationele 

samenwerking in de keten, dat de JGZ ervoor zorgt dat eventuele overlap verdwijnt, alert is 

op witte vlekken en stimuleert dat zaken effectief en efficiënt worden opgepakt.  

Medewerkers erkennen het belang van het delen van verwachtingen, profileren en inzetten 

op een goede samenwerking met ketenpartners, maar voelen daarvoor nog onvoldoende 

ruimte.   

5.1.4. Sociale wijkteams 

De verschillende lokale invullingen aan de gemeentelijk visie ten aanzien van de zorg voor 

jeugdigen worden door de JGZ-medewerkers als verwarrend ervaren. Medewerkers ervaren 

het als een gemiste kans dat de integrale JGZ in een aantal gemeenten niet 

vertegenwoordigd is in het sociale wijkteam. Hierdoor ontstaat bij medewerkers het gevoel 

slechts zijdelings mee te doen in het sociale domein.  

Ook ketenpartners vinden dat de JGZ een vaste partij zou moeten zijn in het sociale 

wijkteam. Enkele sterke punten van de JGZ zouden goed benut kunnen worden in het 

sociale wijkteam, zoals normaliseren, alle kinderen in beeld en een gezinsbrede blik, 

kennis van (gezins)historie en adviseren op preventie(mogelijkheden). Wanneer JGZ géén 

vaste partner is in het sociale wijkteam, zijn geformaliseerde afspraken over 

informatieuitwisseling en op- en afschaling van belang. 

  

Gemeenteambtenaar: “Blijkbaar als de 

samenwerking niet meer geformaliseerd 

is, worden de lijnen onduidelijker.” 



 

   

 Evaluatie Integrale Jeugdgezondheidszorg regio Utrecht-West| 46 

 

 Wat gaat goed en waar liggen kansen? 

Tabel 5. Wat gaat goed en waar liggen kansen t.a.v. de positionering en de samenwerking 

Wat gaat goed? Waar liggen kansen? 

De JGZ vormt één aanspreekpunt Betere benutting van de kracht dat de JGZ 

door één organisatie wordt geleverd 

Iedereen ziet de positie van de JGZ duidelijk 

in het voorveld, het preventieve gebied 

De concrete invulling van de positie van de 

JGZ in het voorveld is onvoldoende duidelijk 

De JGZ heeft goede verbindingen met het 

onderwijs, kraamzorg en verloskundigen 

De sterke punten van de JGZ kunnen beter 

benut worden in het sociale domein 

Een groot deel van de ketenpartners ervaart 

de samenwerking met de JGZ als prettig 

De JGZ is onvoldoende zichtbaar in het 

sociale domein 

Veel sterke punten worden geassocieerd 

met JGZ 

Diverse taken van de JGZ kunnen beter tot 

zijn recht komen in het sociale domein 

 De presentatie van de JGZ naar ouders en 

ketenpartners kan beter 

 De verbindingen tussen de JGZ en 

huisartsen, sociale wijkteams en 

kinderopvang is nog in ontwikkeling 

 Met name de ontbrekende of zwakke 

verbinding tussen de JGZ en sociale 

wijkteams is een gemiste kans 

 Er is nog geen verbinding tussen de JGZ en 

welzijnsorganisaties 

 Samenwerkingsverbanden tussen 

ketenpartners in het sociale domein kunnen 

beter geformaliseerd worden 

 

 Aanbevelingen 

Om de positionering en samenwerking van de JGZ in Utrecht-West verder te optimaliseren 

en de iJGZ als een sterkere partner in het jeugddomein neer te zetten, worden enkele 

aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen kunnen tevens ter input dienen voor de 

overige regio’s die gaan integreren. 

De positie, rol en daarmee de zichtbaarheid van de JGZ en de samenwerkingsverbanden 

in het sociale domein kunnen verbeterd worden door in te zetten op acties op zowel GGD-

als gemeentelijkniveau. Hierbij is het inzetten op acties uit voorgaande hoofdstukken m.b.t. 

het creëren van ruimte voor medewerkers van belang om onderstaande acties goed vorm 

te kunnen geven en dragen gezamenlijk bij aan een betere JGZ (zie Figuur 5).  



 

   

 Evaluatie Integrale Jeugdgezondheidszorg regio Utrecht-West| 47 

5.3.1. Visie verder uitwerken 

Een heldere gezamenlijke visie vanuit de gemeenten voor het sociale domein en de JGZ als 

partner in het sociale domein met daarbij behorende taken en verwachtingen is gewenst.  

Het is hierbij belangrijk om de JGZ dusdanig te positioneren dat de sterke punten van de 

JGZ in het sociale domein tot uiting komen en om zorg te dragen voor een goede 

verbinding tussen het voorveld en het (curatieve) sociale domein. Gezien het zoekproces 

naar de juiste positie, ook van alle andere spelers in het veld, is het van belang om hierbij 

alle partijen te betrekken. Om een gezamenlijke visie te realiseren moet de gemeenten het 

voortouw nemen. De GGD kan hierin naar de gemeenten een adviserende rol hebben. 

Voorwaarden hiervoor is dat de GGDrU zelf ook een duidelijke visie intern opstelt. GGDrU 

heeft hier al een goede basis voor gelegd met haar document ‘Jeugdgezondheidszorg en 

decentralisatie Jeugdzorg: basis en casus verbonden’. Echter dient deze verder uitgewerkt 

te worden en de visie op de rolopvatting en taakafbakening van de JGZ duidelijker te 

verwoorden. 

Op deze wijze worden de visie van de gemeenten en van GGDrU op elkaar afgestemd. 

Vervolgens kan de gezamenlijke visie verder geconcretiseerd worden naar thema’s; wat 

zijn de speerpunten van de JGZ? Mogelijk zijn dit de vier resultaatgebieden zoals die in 

hoofdstuk 0 zijn genoemd, maar mogelijk moeten deze geactualiseerd worden. Naast 

inhoudelijke thema’s kan ook gedacht worden aan een thema waarbinnen de 

samenwerking centraal staat. Het is gewenst dat gemeenten de gezamenlijke visie en de 

concretisering daarvan ook vastleggen in hun meerjaren bestuurlijke agenda’s en helder 

communiceren naar ketenpartners. 

Ook is communicatie van de visie op de rolopvatting en taakafbakening naar medewerkers 

op uitvoerend niveau van belang zodat deze niet alleen op managementniveau maar ook 

op uitvoerend niveau uitgedragen kan worden. Hiervoor moeten de medewerkers 

voldoende ruimte krijgen. Vervolgens kan het management de JGZ-medewerkers 

ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden en competenties die nodig zijn voor 

het uitdragen van de visie en rol van de JGZ binnen het sociale domein.  

5.3.2. Zichtbaarheid vergroten 

Een heldere visie draagt bij aan het vergroten van de zichtbaarheid van de JGZ in het 

sociale domein. Medewerkers weten beter waar ze van zijn en hoe ze dit uit moeten 

dragen. Ook aan de buitenkant van de gebouwen waar ouders met hun kind naar de JGZ 

komen, kan beter gepresenteerd worden van wie de JGZ is. Om de zichtbaarheid naar 

ouders verder te verbeteren kan de communicatie verbeterd worden. Zo is het spreekuur 

van 0-12 in elke wijk een nieuw aanbod, maar wordt het nog minimaal bezocht doordat 

het nog niet bekend is bij ouders.     

5.3.3. Verbeteren van samenwerking 

Binnen alle niveaus van de GGD kan ingezet worden op een betere samenwerking met 

verschillende ketenpartners. Randvoorwaarde hierbij is dat JGZ-medewerkers hier uren 

voor krijgen.  

Door de huidige samenwerkingsverbanden en de daarbij behorende 

samenwerkingsafspraken en of overlegstructuren inzichtelijk te maken wordt helder waar 

kansen liggen voor betere en nieuwe samenwerking. Zo kan de samenwerking met 

welzijnsorganisaties opgezocht worden om een netwerk of vangnet voor gezinnen te 

realiseren. 
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Op managementniveau kan in overleg met ketenpartners bekeken worden of formalisatie 

van de samenwerking noodzakelijk is.  

Door een goede sociale kaart per gemeente krijgen JGZ-medewerkers inzicht in de 

betrokken lokale partijen binnen het sociale domein. 

  

 Acties 

Tabel 6. Acties die bij kunnen dragen tot een positionering en samenwerking. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

V
is
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e
rd

e
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u
it
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e
rk

e
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Verdere uitwerking van de visie op de 

rolopvatting en taakafbakening van de 

JGZ. 

Opstellen van een 

gezamenlijke visie voor het 

sociale domein  

In gesprek gaan met wethouders om 

gezamenlijke visie af te stemmen.  

Organiseren van focusgroepen 

met ketenpartners of 

ketencarrousel binnen het 

sociale domein om te komen 

tot gezamenlijke visie  

Gemeenten adviseren over gezamenlijke 

visie. 

Vastleggen van gezamenlijke 

visie en concretisering in 

meerjaren bestuurlijke agenda  

Zorgdragen voor een goede 

communicatie van de visie naar JGZ-

medewerkers. 

 

Zorgdragen voor voldoende uren, 

vaardigheden en competenties bij JGZ-

medewerkers om de rol en positie waar 

te maken binnen sociaal domein. 

 

Z
ic

h
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a
a
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e
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v
e
rg
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Goede presentatie aan de buitenkant van 

de gebouwen waar ouders en kind naar 

de JGZ komen 

 

Goede communicatie over het aanbod 

van de JGZ naar ouders en ketenpartners 
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s
a
m

e
n
w

e
rk

in
g
 Voldoende ruimte en uren voor 

uitvoerende professionals om 

samenwerking met ketenpartners te 

verbeteren en aan te scherpen. 

Opstellen van een goede 

sociale kaart afgestemd op de 

gemeente 

Maak samenwerkingsverbanden 

inzichtelijk en de daarbij behorende 

samenwerkingsafspraken of 

overlegstructuren 

Op alle niveaus inzetten op 

goede samenwerking, niet 

alleen uitvoerend niveau, ook 

managementniveau 

Thema         Acties voor GGDrU Acties voor gemeenten 



 

   

 Evaluatie Integrale Jeugdgezondheidszorg regio Utrecht-West| 49 

Op zowel uitvoerend- als 

managementniveau inzetten op een 

goede samenwerking met gemeenten en 

ketenpartners. 

 

Samen met ketenpartners onderzoeken 

of samenwerking geformaliseerd dient te 

worden. 

 

 

   

 


