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De Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar (consultatiebureaus) wordt in Nederland voornamelijk 
uitgevoerd door thuiszorgorganisaties. De JGZ 4-19 wordt overal uitgevoerd door de GGD. 
Op 1 januari 2003 zijn de middelen voor de JGZ 0-4 overgeheveld van de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar het gemeentefonds (Regeling Specifieke Uitkering). De 
gemeenten kregen daarmee de zeggenschap over de totale Jeugdgezondheidszorg. Doel van deze 
verandering was het realiseren van één Jeugdgezondheidszorg 0-19. In vervolg hierop is door 
gemeenten en JGZ-organisaties veel energie gestoken in het vormgeven van de integrale JGZ 0-19 
jarigen.  

In de regio Nijmegen, de Gooi en Vechtstreek en Amstelland en de Meerlanden besloten de 
betrokken gemeenten de JGZ 0-4 jarigen onder te brengen bij de GGD. 
In deze notitie zijn de ervaringen beschreven  van de drie organisaties: GGD Regio Nijmegen, 
GGD Gooi & Vechtstreek en GGD Amstelland de Meerlanden. 

Er is gesproken met hoofden JGZ, directieleden van betrokken GGD’en en met bestuurders om 
een breed inzicht te verkrijgen wat de drie GGD'en en hun bestuurders zien als voordeel van de 
integrale JGZ. In de regio Nijmegen kan men inmiddels bogen op zes jaar ervaring. De GGD 
Gooi & Vechtstreek werkt nu drie jaar met een model van één JGZ en in Amstelland de 
Meerlanden is er twee jaar ervaring. Juist omdat alle betrokkenen het proces om te komen tot een 
integrale JGZ hebben doorlopen, is het voor collega-instellingen en gemeentebestuurders 
informatief om te lezen over de gekozen aanpak en de valkuilen. 

Er is gesproken met: 

• Goke Zijlmans, beleidsmedewerker JGZ van de GGD Nijmegen; 
• Lenie Scholten, wethouder Zorg & Welzijn en Jeugd in Nijmegen; 
• Ineke van der Zande, directeur HulpverleningsDienst Kennemerland (voormalige 

directeur GGD Amstelland de Meerlanden); 
• Elisabeth Jens, hoofd JGZ van de GGD Amsterdam (ex-hoofd JGZ van de GGD 

Amstelland De Meerlanden); 
• Arthur van Dijk, wethouder Jeugd(zorg) en Onderwijs gemeente Haarlemmermeer; 
• Marlien Dijkema, hoofd JGZ van de GGD Gooi &Vechtstreek; 
• Ans Engelsman, directeur GGD Gooi &Vechtstreek; 
• Don Bijl, burgemeester Wijdemeren en voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg 

gezondheidszorg van het gewest Gooi en Vechtstreek. 
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Er is gekozen de interviews in een aantal thema’s onder te brengen, waarbij door de complexiteit 
en juist het integrale karakter niet kan worden voorkomen dat onderwerpen soms ook weer bij 
andere thema’s aan de orde komen.  

Opbouw van de beschrijving: 

• vanaf bladzijde 3 geven wij een samenvatting van de ervaringen van de geïnterviewden; 

• vanaf bladzijde 10 vind u de  interviews per onderdeel in uitgebreidere vorm; 

• in bijlage 1 treft u een opsomming van de voordelen van een integrale JGZ binnen de 
GGD aan voor bestuurders en collega directeuren die een afweging maken hoe de 
integrale JGZ in hun regio het beste vorm kan krijgen. De vragen die ons daarover 
bereikten worden hieronder in het kort beantwoord. 
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Taken GGD Amstelland de Meerlanden naar Amsterdam en 
Kennemerland 
De taken van GGD Amstelland de Meerlanden en dus ook de integrale JGZ-taken zijn inmiddels 
overgegaan naar GGD Amsterdam en GGD Kennemerland. De reden voor deze splitsing is dat 
Nederland is opgedeeld in Veiligheidsregio’s, met de bedoeling om binnen deze regio’s één 
politiekorps , één brandweerkorps en één gezondheidszorgorganisatie te laten werken. De 
hulpverlening kan daardoor optimaal worden afgestemd en uitgevoerd. De gemeente 
Haarlemmermeer blijft kiezen voor een integrale JGZ, maar dat geldt nog niet voor de andere 
gemeenten die deel uitmaken van de Hulpverleningsregio Kennemerland.  

Ineke van der Zande:  “Men is hier gematigd positief. Ik denk wel dat in deze regio ook een 
integrale JGZ tot stand komt. Het is een weg die je gezamenlijk moet gaan. Eigenlijk heeft 
iedereen al ‘ja’ gezegd tegen een integrale JGZ op een bestuursconferentie, die onlangs gehouden 
is. Mogelijk kunnen we het in deze bestuursperiode nog realiseren, waarbij  belangrijk is dat het 
zorgvuldig gebeurt. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van de thuiszorg, GGD en de 
wethouders volksgezondheid en jeugdbeleid treft daarvoor voorbereidingen.” 

Een samenvatting van de interviews 

1. De ervaringen met de integratie van de 
integrale JGZ in de GGD-organisatie 

De ervaringen in de drie GGD-regio’s met integrale JGZ zijn louter positief. De JGZ van 0 tot 19 
jaar is grotendeels op preventie gericht en past daardoor goed in de GGD-organisatie.  Bovendien 
sluiten GGD-taken als epidemiologie, monitoring en gezondheidsbevordering ook goed op de 
JGZ-werkzaamheden aan.  

De GGD is een gemeentelijke organisatie en staat dus onder regie van de gemeente(n). Omdat de 
GGD een transparante organisatie is, zijn zaken als beleidsontwikkeling en de geldstromen goed te 
volgen. Regie en bestuur kunnen goed op elkaar worden afgestemd, zodat het integrale JGZ-beleid 
handen en voeten kan worden gegeven.  

Er is volop aandacht geweest voor het veranderingstraject om te komen tot een goede integratie 
van de JGZ 0-4, zowel van de kant van de thuiszorg, de gemeenten als de GGD. Een sterke 
aanjagerrol van de kant van de gemeenten is daarbij een pre gebleken. Een goede voorbereiding 
van de integratie is van groot belang geweest, waarbij veel aandacht nodig was voor onderlinge 
communicatie tussen de Thuiszorg en GGD organisaties. De versterking van de automatisering 
van de JGZ 0-4 heeft een goede bijdrage geleverd aan die onderlinge communicatie in de fase na 
de integratie. Een aandachtspunt is het tijdsbeslag dat een dergelijke operatie met zich meebrengt. 
Daarnaast speelde de mogelijke veranderpijn bij medewerkers. Thuiszorgmedewerkers kwamen in 
een organisatie terecht waar de jeugdgezondheidszorg core business is. De cultuurverschillen zijn 
inmiddels voor een belangrijk deel verdwenen.  

Belangrijk is dat integrale JGZ ook heeft gezorgd voor grotere duidelijkheid bij de ouders van 
kinderen: één organisatie, één gezicht, één gezin, één plan.  
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“We zijn er in goed overleg uitgekomen” 

Bij alle GGD’en heeft het veranderingstraject - dat tot de komst van de 
integrale JGZ in GGD-verband heeft geleid - volop aandacht gehad. Ook in 
Nijmegen, waar Goke Zijlmans vanuit de thuiszorg betrokken was bij de 
totstandkoming van de integrale JGZ. “De oorspronkelijk redenen voor de 
integratie waren onder meer het creëren van een herkenbaar aanspreekpunt 
voor ouders, jeugd en samenwerkingspartners, een betere borging van 
historische informatie en betere mogelijkheden om risicokinderen te volgen. 
Daarnaast wilden we zorgen dat de opgebouwde vertrouwensband in stand 
bleef door een doorlopende lijn te ontwikkelen. Dat is nog steeds allemaal van 
kracht. We hebben wel overgangsproblemen gekend bij de integratie, maar 
dat heeft niet tot fundamentele nadelen geleid.”  

Wethouder Lenie Scholten, die onder meer gezondheidszorg in haar 
portefeuille heeft, wijst er op dat ook de gemeente Nijmegen een warm 
voorstander was en is van de integrale JGZ. “Het pakt tot op de dag van 
vandaag heel goed uit. De ervaringen zijn alleen maar positief. Bijvoorbeeld 
‘Kijk op de kleintjes’, waarbij door de manier van werken van de GGD we bijna 
honderd procent van de ouders en hun kinderen bereiken en dus iedereen in 
beeld hebben. Ook blijkt dat de GGD/JGZ goed geworteld is in de meeste 
wijken en daar als een soort spin in het web functioneert. Iedereen weet hen te 
vinden.” 

2. Geen ‘knip’ en dus geen overdracht meer tussen 
organisaties 

Eén organisatie ten opzichte van twee of meer gescheiden organisaties levert op verschillende 
terreinen minder problemen op, bijvoorbeeld als het gaat om afstemming, cultuur, tijd, bestuurlijke 
drukte en geld.   

De integrale JGZ leidt tot een betere overdracht van 4-jarigen naar het team van de 
schoolgezondheidszorg en tot een betere aanpak met betrekking tot multiprobleemgezinnen. Het 
is een voordeel dat het dossier bij één organisatie op de plank staat. De problemen om de 
beschikking te krijgen over de gegevens van 0-4 jaar zijn verleden tijd, want er is geen overdracht 
tussen twee organisatie meer. Kinderen kunnen ook gedurende een langere leeftijdsperiode in de 
gaten worden gehouden en bovendien kunnen zaken gemakkelijker worden kortgesloten met de 
directe collega’s, omdat je op een lijn zit voor wat betreft de manier van werken. Het resultaat van 
de integratie is dat inhoud en aanbod van de gehele JGZ op elkaar afgestemd zijn en bovendien 
samenhangend. Met de verloskundigen en kraamzorg zijn goede afspraken gemaakt rond de 
overdracht van informatie. 

Diverse projecten, zoals invoering Elektronisch Kinddossier en de Centra voor Jeugd en Gezin, 
kunnen nu beter worden uitgevoerd, omdat er geen onderbreking meer is tussen 0-4 en 4-19 jaar. 
De GGD/JGZ kan aanvullende hulp mobiliseren, zoals de Bemoeizorg vanuit de OGGZ. Het 
percentage gebruikers van de JGZ 0-4 is gelijk gebleven na de integratie in de GGD. 
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“Aanvullende hulp” 

Elisabeth Jens: “Kijk naar de Bemoeizorg Jeugd, waarbij sprake is van zaken 
als verwaarlozing, huiselijk geweld, pedagogische onmacht, gedragsproblemen 
van kinderen, schoolverzuim en dergelijke. De GGD kijkt welke hulp geboden 
kan worden en houdt in de gaten dat dit ook daadwerkelijk gebeurt om te 
voorkomen dat ouders en kinderen afhaken bij hulpverleningstrajecten. Met 
name als er kleintjes en ook schoolkinderen in één gezin zijn, is de integrale 
JGZ een groot voordeel. 

 

 
“Er staat een robuuste organisatie” 

Don Bijl, burgemeester Wijdemeren en voorzitter van het 
portefeuillehoudersoverleg gezondheidszorg van het gewest Gooi en 
Vechtstreek vertelt dat in 2003 door de negen gemeenten in Gooi en 
Vechtstreek werd besloten dat de JGZ voor 0-19 jaar bij één organisatie moest 
worden ondergebracht. “Dat werd breed gedragen in de regio, omdat we 
destijds voordelen zagen in een ononderbroken jeugdgezondheidszorg. De 
voordelen zijn in de praktijk alleen maar bewaarheid. Je hebt één organisatie 
die de jeugd van 0-19 volgt, waardoor er geen ‘knip’ meer is en informatie 
altijd toegankelijk is. Ook gaat het om publieke gelden van gemeenten die 
worden ingezet. Via de GGD – een transparante organisatie – zijn die gelden 
goed te volgen. De JGZ voor 0-4 past ook beter bij een organisatie als de GGD 
dan bij de thuiszorg. Door de samenvoeging zijn beide onderdelen sterker 
geworden. Er staat een robuuste organisatie.” 

3. Door integrale JGZ betere relatie met 
gemeenten 

Het onderbrengen van de integrale JGZ bij de GGD is voor de geïnterviewde gemeenten 
belangrijk en een logische zaak. Zeker als vanuit de optiek van de publieke gezondheidszorg wordt 
gekeken. Daarbij komt dat de GGD van oudsher een deskundige partner is van de gemeenten. De 
relatie van gemeenten met de JGZ van 0-4 jaar is door het integratieproces versterkt. Ook de 
samenwerking met de ambtelijke organisaties is sinds de integratie en de voorbereiding daarop 
enorm verbeterd. 

Nu de RSU-uitkering komt te vervallen - en er vanaf 2008 een brede doeluitkering jeugd komt - 
kan er één begroting voor 0-19 jaar worden gepresenteerd.  

De uitvoering van de integrale JGZ binnen de GGD is goed mogelijk met de beschikbare 
budgetten van de JGZ 0-19. Daar waar efficiëntievoordelen zijn behaald, kwam er ruimte voor 
bijvoorbeeld compensatie van uitloopschalen en de materiële gelijkstelling van het ABP. Hierdoor 
leidt de integratie niet tot meerkosten voor de gemeenten. 
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“Eén begroting voor 0-19 presenteren” 

Ans Engelsman, directeur GGD Gooi & Vechtstreek vertelt dat de relatie van 
gemeenten met de JGZ 0-4 jaar door de integratie versterkt is met alle 
mogelijkheden en middelen die daardoor beschikbaar komen. “Dat kun je veel 
effectiever inzetten. We zijn een transparante organisatie, zowel naar 
gemeenten toe als naar de cliënten. Er is een duidelijke systematiek van 
afrekenen en er liggen heldere afspraken. Wij hebben nog een slag te maken 
op het gebied van de begroting. Nu de RSU-uitkering vanaf 2008 onderdeel is 
van een brede doeluitkering jeugd, willen we één begroting voor 0-19 
presenteren. Dan zetten we weer een belangrijke stap. Ook is de 
samenwerking met de ambtelijke organisaties sinds de integratie en de 
voorbereiding daarop enorm versterkt en verbeterd. Gemeenten beschouwen 
het als vanzelfsprekend dat ze met de GGD te maken hebben als organisatie 
voor de integrale JGZ en bij het ontwikkelen van beleid rond jeugd en hun 
ouders.”  

4. Meer mogelijkheden voor de medewerkers  
De ervaring heeft geleerd dat medewerkers bij een integrale JGZ op alle niveaus hun taken kunnen 
verbreden, het biedt betere loopbaanperspectieven voor de medewerkers en mogelijkheid van ‘job 
rotation’. Ook biedt de integrale JGZ meer kennisuitwisseling en de mogelijkheid om de beste 
teams samen te stellen op basis van deskundigheid van de medewerkers: de flexibiliteit en 
professionaliteit nemen toe.  

Integrale JGZ is een pluspunt in een markt waar veel vraag is naar arbeidskrachten. Bovendien 
levert een integrale JGZ positieve reacties op als het gaat om het vervullen van  vacatures. 

 
“Meer doorgroeimogelijkheden”  

Elisabeth Jens: “Ik zie de integrale JGZ ook als een pluspunt in een markt waar 
veel vraag naar arbeidskrachten is. Het is in verband met de vele 
mogelijkheden interessant om bij een organisatie als de onze te werken.” Ineke 
van der Zande noemt ook ‘job rotation’ als belangrijk voordeel. “Er zijn meer 
doorgroeimogelijkheden en er is meer doorstroming. Ook kun je met elkaar 
kennis uitwisselen en ben je in staat om de beste teams samen te stellen op 
basis van deskundigheid van de medewerkers.” 

5. Geleidelijk doorvoeren integratie werkt goed 
De voorbereiding van de integratie voor de overdracht heeft veel tijd gekost. Er is veel onderling 
contact geweest tussen thuiszorg en GGD voordat er daadwerkelijk een start met de integrale JGZ 
is gemaakt. Het was onder meer noodzakelijk om goede arbeidsvoorwaarden op te stellen, een 
zorgvuldige overdracht met een sociaal plan te bewerkstelligen en de organisatie te stroomlijnen. 
Ook moest de juiste huisvesting op de juiste locaties worden geregeld en is geïnvesteerd in ICT. 



Integrale JGZ in GGD-verband / pagina 7  Januari 2008 

De integratie in de GGD is bevorderd door alle medewerkers te faciliteren en wegwijs te maken 
op gebied van automatisering en hen te betrekken bij het aanpassen en opstellen van protocollen. 
Respect voor de deskundigheid van een ieder was het uitgangspunt.  

 
“Iedereen wegwijs maken met automatisering” 

“We hebben er in Gooi en Vechtstreek voor gekozen om niet alles rigoureus 
om te gooien, maar de integratie geleidelijk aan door te voeren”, vertelt 
Marlien Dijkema. “We hebben de protocollen van 0-4 en van 4-19 jaar 
geïntegreerd. De medewerkers zelf hebben hier een belangrijke bijdrage aan 
geleverd. Hiermee hebben we meteen een goede basis gelegd voor de HKZ-
certificering in 2007. Het moest immers wel allemaal binnen de bestaande 
budgetten gebeuren. Waarbij we natuurlijk de nodige cursussen hebben 
moeten aanbieden om iedereen wegwijs te maken met die automatisering. 
Door de automatisering heb je bijvoorbeeld veel betere mogelijkheden om 
zaken goed over te dragen.”  

6. Inspelen op toekomstige ontwikkelingen: EKD en 
CJG 

Het integrale JGZ-model is de meest wenselijke vorm om te komen tot een ideale aanpak van de 
jeugdgezondheidszorg, want de integrale JGZ biedt grote voordelen als het gaat om 
ontwikkelingen als de komst van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Elektronisch 
Kinddossier (EKD). Het is immers handig dat één organisatie als een spin in het web functioneert.  
Met een integrale JGZ gaat er geen nodeloze energie verloren om zaken binnen meerder JGZ 
organisaties op een lijn te krijgen en goed met elkaar samen te werken. Implementatie van nieuwe 
producten en systemen verlopen eenvoudiger, omdat er maar één organisatie bij betrokken is. 

Het is vanzelfsprekend dat in de betreffende regio’s met het zelfde EKD-systeem gewerkt gaat 
worden voor de JGZ 0-19. 

 
“GGD/JGZ kan heel goed randvoorwaarden 
scheppen.” 

Don Bijl: “Als de zaken versnipperd zijn, kom je moeilijker tot beslissingen en 
kun je zaken moeilijker invullen. Je hebt altijd te maken met compromissen. 
Dat geldt overigens ook voor de komst van het EKD. De kernactiviteiten 
kunnen het beste bij de GGD worden ondergebracht, zodat je ook goed grip 
hebt op andere organisaties die een rol in deze processen zullen gaan  spelen. 
De GGD/JGZ kan immers heel goed de randvoorwaarden scheppen.” 
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7. Integraal jeugdbeleid 
Er is een belangrijke rol voor GGD/JGZ weggelegd bij het ontwikkelen van integraal                
(regionaal) jeugdbeleid. Er wordt nu al veel samengewerkt en de lijnen met de gemeente(n) en 
andere partners zijn kort. JGZ werkt intensief samen met het onderwijs, welzijnswerk, 
jeugdhulpverlening en ook met de politie. Daarbij is het een goede zaak dat met name op 
wijkniveau wordt gekeken naar de behoeftes die er zijn, want dan kan op specifieke problemen 
worden ingespeeld. Ook de gezondheidsenquêtes van de GGD onder jongeren leveren 
aanvullende informatie. Het is belangrijk om deze kennis met elkaar te delen. Met kruisbestuiving 
tussen organisaties bereiken we meer dan als naast elkaar opererende organisaties. Met een 
integrale JGZ bij de GGD blijkt dat goed mogelijk. 

Door de integratie is er ook meer duidelijkheid gekomen bij het verdelen van taken op het gebied 
van jeugdbeleid. De JGZ van de betrokken GGD’en is een belangrijke deelnemer aan het 
strategische overleg rond jeugd in de gemeenten en regio’s waar afstemming plaatsvindt bij de 
ontwikkeling van lokaal en regionaal jeugdbeleid. Een actuele ontwikkeling betreft de Centra voor 
Jeugd en Gezin, waar de GGD/JGZ een belangrijke rol in moet spelen. Dit biedt mogelijkheden 
om voorzieningen beter op elkaar af te stemmen. Waar mogelijk moeten dus schotten geslecht 
worden, een integrale JGZ is daar een mooi voorbeeld van. 

 
“Alles staat in verband met elkaar” 

Ineke van der Zande pleit voor een goede aanpak van de problemen bij 
jongeren via een integraal jeugdbeleid. “Dan krijg je de beste oplossingen, want 
alles staat in verband met elkaar. Het moeilijke van het huidige categoriale 
beleid is dat je overal de jeugdzaken uit de verschillende sectoren naar voren 
moet halen. Ik heb altijd op het standpunt gestaan dat waar mogelijk schotten 
geslecht moesten worden. Daar strijd ik al dertig jaar voor. Een integrale JGZ is 
daar een mooi voorbeeld van.” 

Wethouder Arthur van Dijk wijst op twee onderzoeken die onder het mom van 
‘Kijk op de wijk’ in de gemeente Haarlemmermeer hebben plaatsgevonden. 
Een ervan ging over de sociale cohesie in de wijken. “Zo blijkt onder meer dat 
in de Vinex-wijken veel echtscheidingen voorkomen, de financiële lasten hoog 
zijn, er veel tweeverdieners zijn, maar dat er ook veel éénoudergezinnen 
voorkomen. Je kunt van deze gegevens gebruik maken bij het invullen van 
programma’s en het in gang zetten van acties. Door het onderzoek kun je 
specifiek op zaken inspelen. Daardoor krijg je ook een andere beleving van 
zaken. Omdat we onderzoek hebben laten doen, kunnen we in alle wijken 
volgen hoe ze zich ontwikkelen. Gemeente, woningbouwverenigingen, 
welzijnswerk en GGD moeten samenwerken om met deze gegevens in de 
hand aan de slag te gaan. Het is belangrijk om je kennis met elkaar te delen.”  
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8. Eén uitvoeringsorganisatie biedt voordelen in 
het voeren van regie 

Eén uitvoeringsorganisatie, die de regie voert over het gehele JGZ traject van nul tot negentien, 
biedt alleen maar voordelen. Daarbij komt als extra voordeel dat de GGD/JGZ als publieke dienst 
heel goed aansluit op ontwikkelingen als bemoeizorg en zorgcoördinatie, die de laatste jaren op het 
gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) plaatsvinden. Omdat bij de 
integrale JGZ alle kinderen in zorg zijn bij de GGD, bestaat de mogelijkheid om te werken aan de 
beste oplossingen. Wel moet goed duidelijk worden waar de regie zit en wanneer je waar terecht 
kunt. 

 
“De integrale JGZ als rode draad” 

Arthur van Dijk: “Het is belangrijk duidelijk te maken waar de regie zit. Waar 
ligt bijvoorbeeld de grens van licht en zwaar als het om hulpverlening gaat. 
Daarom is een orgaan als het Strategisch overleg jeugd ook zo belangrijk in 
onze gemeente. Organisaties en hun vertegenwoordigers praten met elkaar 
over wie wat doet en leren elkaar beter kennen. Het gaat er uiteindelijk om 
dat niemand buiten de boot valt, waarbij ook nadrukkelijk wordt gekeken naar 
de maatschappelijke effecten. Dat er een duidelijke regisseur is, is wat anders 
dan de insteek van wie betaalt die bepaalt. Het is belangrijk om een netwerk 
tot stand te brengen van aanbieders van zorg en duidelijk te krijgen wanneer je 
waar terecht kunt. De Integrale JGZ loopt daar als een rode draad doorheen, 
bijvoorbeeld via de Zorg Advies teams op de scholen. De GGD heeft eigenlijk 
met iedereen klantcontacten en kan het beste hulpvragen afvangen. Er is een 
grijs gebied wanneer wel en wanneer geen hulp nodig is. Soms is een 
indicatiestelling nodig, maar soms is het voeren van drie tot vier gesprekken 
met kinderen en/of hun ouders voldoende.” 
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De interviews per onderdeel 
in uitgebreidere vorm 

1. Het ontstaan van de integrale JGZ 
Goke Zijlmans van de GGD Nijmegen erkent het belang van een goede voorbereiding op de 
totstandkoming van de integratie: “Historisch bestaan er grote cultuurverschillen tussen de 
thuiszorg en de GGD. Daar moet in het integratietraject nadrukkelijk aandacht aan worden 
besteed. In de praktijk bleken de verschillen groter te zijn dat van te voren werd ingeschat en dit 
vraagt nog steeds voortdurende aandacht.” In Nijmegen bestaat de integrale JGZ al vanaf 1 januari 
2002. 

“We hadden min of meer drie keuzes”, vervolgt Goke Zijlmans. “Het realiseren van een integrale 
JGZ bij de thuiszorg, een integrale JGZ bij de GGD of het opzetten van een compleet nieuwe 
organisatie. Optie één (thuiszorg) viel al meteen af, omdat de integrale JGZ niet goed bij de 
thuiszorg past. Bij het opzetten van één nieuwe organisatie zou een belangrijk deel van de GGD-
organisatie worden weggehaald. Dat kan eigenlijk niet, want de gemeenten zijn verplicht om een 
GGD in stand te houden. Bovendien is er met name vanuit het preventieve oogpunt veel voor te 
zeggen om de integrale JGZ bij de GGD onder te brengen. De zorg van nul tot negentien is 
grotendeels op preventie gericht en valt onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. De GGD is 
een gemeentelijke organisatie en staat dus onder regie van de gemeente. Bestuurlijk ben je 
daardoor ook sterk. Bovendien sluiten GGD-taken als epidemiologie, monitoring en 
gezondheidsbevordering natuurlijk ook mooi op de JGZ-werkzaamheden aan. Er is dus duidelijk 
voor gekozen om de integrale JGZ bij de GGD onder te brengen en ik kan tot op de dag van 
vandaag eigenlijk geen argumenten verzinnen waarom dat niet zou moeten gebeuren.” 

Vanaf 1 januari 2005 is er in de Gooi en Vechtstreek één integrale Afdeling Jeugdgezondheidszorg. 
Per die datum heeft Thuiszorg Gooi en Vechtstreek de zorg voor de 0–4 jarigen overgedragen aan 
GGD Gooi & Vechtstreek. Nadat de negen gemeenten uit dit verzorgingsgebied besloten hadden 
dat zij hun verantwoordelijkheid voor de 0 – 4 jarigen waar wilden maken bij de GGD is er een 
intensieve periode geweest, waarin alle aspecten die bij een overdracht behoren zijn geregeld. 
Marlien Dijkema, hoofd JGZ bij de GGD Gooi & Vechtstreek: “Er is een goede voorbereiding 
geweest voordat we daadwerkelijk tot één organisatie zijn gekomen, waarbij we nadrukkelijk naar 
Nijmegen hebben gekeken, omdat men daar al met een integrale organisatie werkte en wij niet 
opnieuw het wiel hoefden uit te vinden. Je moet met een dergelijk integratie nu eenmaal heel veel 
regelen op alle niveaus. Je moet er toch voor zorgen dat er een goede afstemming is, zodat 
kinderen en de gezinnen er de vruchten van plukken.” 

Veranderen is wennen 
Don Bijl, burgemeester van de gemeente Wijdemeren zegt dat veranderen wennen betekent voor 
alle betrokkenen. “Het betekent dat je in de praktijk op een goede en zorgvuldige manier met 
mensen om moet gaan. Dat is zonder meer goed verlopen, daar ben ik heel blij om. Toch is het 
uiteindelijk vooral aan de daadkracht van de negen gemeenten te danken dat de integrale JGZ-
organisatie van 0-19 tot stand is gekomen.” 
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Op een goede manier vervlechten 
Ans Engelsman, directeur GGD Gooi & Vechtstreek: “Het is natuurlijk wel zaak om de 
organisaties op een goede manier met elkaar te vervlechten om vooral de cliënten voordelen te 
bieden: één organisatie, één logo, één gezicht. Het schept vooral duidelijkheid en dat is belangrijk. 
We hebben eigenlijk geen grote problemen gehad met de integratie van de twee verschillende 
culturen, omdat we in eerste instantie iedereen dezelfde taken hebben laten verrichten. We hebben 
vooral geïnvesteerd in de onderlinge communicatie, onder meer door betere automatisering. Ons 
intranet maakt het mogelijk alle medewerkers gelijktijdig te informeren over ontwikkelingen in de 
organisatie. Ook hebben we in het werkoverleg steeds veel tijd ingeruimd om elkaar en elkaars 
werkwijze goed te leren kennen. Een aandachtspunt is het enorme tijdsbeslag dat een dergelijk 
operatie met zich meebrengt. Ondertussen moesten de dagelijkse zaken ook gewoon door blijven 
gaan. Ik ben trouwens blij dat uit onderzoeken van Van Naem & Partners naar voren komt dat 
een integrale JGZ bij de GGD geen dure oplossing is. Dat is een bevestiging van onze eigen 
ervaringen. Wij voeren de JGZ 0-19 jaar uit met de daarvoor beschikbare budgetten.” 

Sterke promotie door gemeenten  
Elisabeth Jens, hoofd JGZ GGD Amstelland de Meerlanden vertelt dat haar organisatie inmiddels 
twee jaar ervaring heeft met de uitvoering van de integrale JGZ. “We hebben ook twee jaar de tijd 
genomen om alles goed voor te bereiden. Na die voorbereidingstijd waren we er echt aan toe. De 
vijf gemeenten in de regio hebben het sterk gepromoot. We hebben bij de voorbereiding onder 
meer gekeken naar de situatie in Nijmegen en zijn ook in Breda geweest waar we ons op de hoogte 
hebben gesteld van het project ‘Samen op de kleintjes letten’. Dat we er twee jaar de tijd voor 
hebben genomen, betekent niet dat twee jaar ook de ideale tijd is. Het kan ook in één jaar. Het 
hangt puur af van de afspraken die je daarover maakt.” 

Jens: “De ouders van kinderen hebben voortaan niet langer te maken met twee organisaties maar 
kunnen logischerwijze een beroep doen op één organisatie voor de JGZ van 0-19. Het betekent 
ook dat we de locaties optimaler kunnen benutten en dat we de medewerkers betere 
ontplooiingsmogelijkheden kunnen bieden, omdat ze nu ook andere taken kunnen oppakken. Ook 
is er één aanspreekpunt voor de gemeenten en samenwerkingspartners.” 

Behoedzame introductie 
Ook bij de GGD Amstelland de Meerlanden is gekozen voor een behoedzame introductie. Jens: 
“De takenpakketten breiden zich nu uit, maar in het begin deed iedereen in feite hetzelfde als 
daarvoor. De mogelijkheden om door te stromen en door te groeien nemen wel toe.” 

Ronduit positief 
Arthur van Dijk, wethouder Jeugd van de gemeente Haarlemmermeer:  “Het is een goede zaak dat 
er een doorlopende zorg is voor 0-19 jaar. Als gemeente hebben we de regie op het gebied van het 
jeugdbeleid, maar de jeugdgezondheidszorg hoort bij de GGD. Ik ben ronduit positief over 
hetgeen tot stand is gebracht. De kwaliteit van de zorg voor 0-4 was al goed, maar we hebben ook 
vooruitgekeken naar ontwikkelingen en verantwoordelijkheden die op ons af kwamen en gekozen 
voor de integrale oplossing.”  
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Van Dijk: “Het enige nadeel wat ik kan bedenken is de veranderpijn voor de medewerkers van de 
thuiszorg. Maar we hebben duidelijk kunnen maken dat ze bij de GGD-organisatie beter op hun 
plek zijn. Iedereen is ervan overtuigd dat we een goede weg zijn ingeslagen, waarbij we natuurlijk 
nog wel de nodige kwaliteitsslagen willen maken. Ik merk inmiddels ook geen grote 
cultuurverschillen meer, het is duidelijk één organisatie geworden. Het is natuurlijk wel belangrijk 
dat de organisatie met name ten tijde van de veranderingen goed wordt aangestuurd.” 

Optimale bescherming kinderen 
Ineke van der Zande is nu directeur van de HulpverleningsDienst Kennemerland. Zij was als 
directeur van de GGD betrokken bij de totstandkoming van de integrale JGZ Amstelland de 
Meerlanden. “Zonder mensen te kort te willen doen, wil ik toch duidelijk stellen dat de 
medewerkers van de thuiszorg in een organisatie zaten, die vooral wordt gekenmerkt door ziek, 
grijs en oud. In de integrale JGZ-organisatie bij de GGD maken ze deel uit van een club waar het 
gaat om jong en gezond. Dat is wezenlijk anders. Ik ben altijd al een warm voorstander geweest 
om ervoor te zorgen dat je kinderen de optimale bescherming kunt bieden. Dat duidelijk is waar je 
iets kunt melden als het misgaat. Dat je bijvoorbeeld risico’s in beeld brengt in de vorm van 
vroegsignalering. Het ligt eigenlijk allemaal zo voor de hand. Door regie en bestuur goed op elkaar 
af te stemmen kunnen we het integrale JGZ-beleid goed handen en voeten geven. Wij zijn volgend 
op datgene wat het lokaal bestuur wil.” 

2. Geen ‘knip’ en dus geen overdracht meer tussen 
organisaties 

Diverse projecten kunnen beter worden uitgevoerd omdat er geen onderbreking meer is tussen 0-4 
en 4-19. Elisabeth Jens: “Kijk naar de Bemoeizorg Jeugd, waarbij sprake is van zaken als 
verwaarlozing, huiselijk geweld, pedagogische onmacht, gedragsproblemen van kinderen, 
schoolverzuim en dergelijke. De GGD kijkt welke hulp geboden kan worden en houdt in de gaten 
dat dit ook daadwerkelijk gebeurt om te voorkomen dat ouders en kinderen afhaken bij 
hulpverleningstrajecten. Met name als er kleintjes en ook schoolkinderen in één gezin zijn, is de 
integrale JGZ een groot voordeel. Ook kun je met integrale JGZ kijken op welke leeftijden 
bepaalde controles plaats moeten vinden, waarbij er geen hinder wordt ondervonden van de ‘knip’ 
van vier jaar. Ook zijn er nu geen problemen meer om de beschikking te krijgen over de gegevens 
van 0-4 jaar, zoals die problemen er vroeger wel waren. Er is geen machtsstrijd meer. We kunnen 
dus veel efficiënter werken, waardoor er ook meer kansen zijn om mensen op een goede manier te 
motiveren.”      

Marlien Dijkema: “We hebben steeds voor ogen gehouden dat we het voor het kind doen. Je hebt 
nu geen ‘knip’ na het vierde levensjaar, zodat je kinderen doorlopend in de gaten kunt houden. Je 
kunt makkelijker zaken kortsluiten met je directe collega’s, omdat je op een lijn zit voor wat betreft 
de manier van werken. Het gaat om heel veel zaken die vooral het belang van het kind dienen.” 

Met meer organisaties minder makkelijk om regie te voeren 
Ans Engelsman: “Daar waar 0-4 en 4-19 losgekoppeld van elkaar zijn, is er altijd discussie en is het 
ook voor gemeenten minder makkelijk om de regie te voeren. Het is natuurlijk veel makkelijk om 
met een partij aan tafel te zitten. Ik zou altijd ja zeggen tegen één JGZ-organisatie.” 
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Met integrale JGZ goud in handen  
Ineke van der Zande wijst op het belang van samenwerken in de keten, waarbij de GGD duidelijk 
moet worden gezien als een laagdrempelige organisatie. Ook met de uitvoering van het 
rijksvaccinatieprogramma heeft de integrale JGZ goud in handen. Iedereen laat zijn of haar kind 
inenten, want niemand wil immers dat het kind ziek wordt. De gezondheid staat bij alles voorop. 
Daar leg je de eerste contacten en als die contacten later in een doorgaande lijn worden voortgezet 
is dat alleen maar beter. Je bent aan risicokinderen verplicht om iedere overdracht die je kunt 
vermijden, weg te laten. Je spreekt een en dezelfde taal en werkt aan een en dezelfde taak. Daar 
waar sprake is van overdracht gaat er altijd wel eens een keer iets mis, dat is een organisatiewet. 
Dat weten we, daarom moeten we dat vermijden. Door de 0-4 jaar onderdeel van de gehele JGZ te 
maken heb je risicokinderen eerder in beeld en kun je preventief aan de slag gaan. Bovendien werk 
je in één organisatie beter samen dan in twee verschillende organisaties. Er is ook een betere 
afstemming, je loopt makkelijk even naar elkaar toe als je met elkaar samenwerkt, zo gaat dat nu 
eenmaal in de praktijk.” 

Goke Zijlmans: “Het dossier staat bij één organisatie op de plank. De transparante aanpak  dwingt 
ons wel om zaken open te bespreken met ouders, maar dat is alleen maar goed. Met name de 0-4 
was sterk in het werken volgens protocollen. Die expertise hebben we natuurlijk benut. Je maakt 
gebruik van elkaars kennis en kunde, waardoor je organisatie als geheel professioneler wordt.” 

Samenhang in speerpunten van beleid  
Zijlmans vertelt dat een sterk punt van de integrale JGZ is dat er vanuit één en dezelfde visie aan 
preventie wordt gewerkt. “Hierdoor zijn inhoud en aanbod van JGZ op elkaar afgestemd en 
bovendien samenhangend. Daarbij worden de speerpunten van het beleid samenhangend en 
vanuit diezelfde visie integraal aangepakt. Kijk bijvoorbeeld naar preventie op het gebied van 
overgewicht. Je hoeft niet meer rekening te houden met de leeftijdsgrens van vier jaar, maar kunt 
bijvoorbeeld bij drie en zeven jaar onderzoek doen. Omdat het taakgebied van de medewerkers is 
uitgebreid, is er vanzelfsprekend meer aandacht voor alle leeftijdsgroepen. Zo is het beter mogelijk 
om een gezinsbenadering te realiseren. Kinderen kunnen langer gevolgd worden door dezelfde 
artsen  en sociaal verpleegkundigen. In ieder geval blijft de informatie beschikbaar in de 
organisatie.”  In Nijmegen wil men ook de verloskundigen sterker bij de JGZ betrekken. “Zij zijn 
de eersten die met gezinnen in aanraking komen. Vaak hebben zij al een beeld of er dingen niet 
goed gaan. Bij zwaksociale gezinnen kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan met gespecialiseerde 
gezinszorg, om erger te voorkomen en om voorbeeldgedrag aan te leren.” 

Grote kracht is dat we alle kinderen zien 
“Risicokinderen kun je niet altijd zomaar aanwijzen”, vertelt Zijlmans. “Er kunnen zoveel 
oorzaken zijn en die oorzaken kunnen van vandaag op morgen ontstaan. Daarom is het goed dat 
we een laagdrempelige organisatie zijn waar iedereen naar toe gaat en kan gaan. Dat we alle 
kinderen zien is onze grote kracht. Je merkt dat een ononderbroken jeugdgezondheidszorg 0-19 
het beste is, want gescheiden organisaties leveren op verschillende terreinen problemen op, 
bijvoorbeeld als het gaat om afstemming, cultuur, tijd, bestuurlijke drukte en geld.”      
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3. Geleidelijk doorvoeren integratie 
Don Bijl: “Het is belangrijk  te beseffen dat we al wezenlijke stappen hebben gezet als het gaat om 
automatisering. De medewerkers van de thuiszorg hadden nauwelijks ervaring op dat vlak en 
krijgen in de toekomst dus juist een belangrijke taak toebedeeld. We zullen verder gaan met de 
scholing op dit gebied. Er zijn op allerlei gebieden enorme inspanningen verricht om de 
organisaties in elkaar te integreren. Een lastig punt is misschien dat de thuiszorgorganisaties heel 
groot zijn en soms over de grenzen van regio’s heen werken, maar je zult toch keuzes moeten 
maken die leiden tot de beste oplossingen. Dat betekent dus ook investeren in ICT, het opstellen 
van goede arbeidsvoorwaarden, het stroomlijnen van de organisatie en het regelen van de juiste 
huisvesting op de juiste locaties. Daarbij moet je kijken naar efficiënte combinaties. De gevoelens 
van cliënten zijn heel belangrijk, die mag je ook niet naast je neerleggen, maar ook praktische 
zaken spelen een belangrijke rol. Als decentrale organisatie moet de GGD daar voortdurend op 
inspelen. Daar ben je in mijn ogen ook nooit klaar mee.”   

Core business 
Ook Elisabeth Jens wijst op de protocollen en op de automatiserings- en planningssystemen, 
waarmee op de JGZ-integratie is geanticipeerd. “Er is in alle openheid samengewerkt tussen GGD 
en thuiszorgorganisatie Amstelring, waarbij er respect was voor de deskundigheid van een ieder. 
Er is veel onderling contact geweest voordat we daadwerkelijk van start zijn gegaan. De 
medewerkers van de thuiszorg stonden aanvankelijk niet te springen om over te gaan naar de 
GGD, maar willen nu niet anders meer. Ze zijn nu bijvoorbeeld veel beter toegerust als het gaat 
om de ICT-faciliteiten. De afdeling JGZ is bovendien met stip de grootste afdeling binnen de 
GGD, terwijl ze bij de thuiszorg maar een klein onderdeel van de organisatie waren (van drie 
procent naar zeventig procent). De medewerkers beseffen en merken in de praktijk dat ze nu bij 
een organisatie werken, waar de jeugdgezondheidszorg core business is.  Dat heeft duidelijk een 
andere impact, zeker als alles goed in de nieuwe organisatie is ingebed. Dat voelt anders voor de 
medewerkers.”  

Vertrouwensband in stand houden 
Goke Zijlmans: “Ik kan eigenlijk geen nadelen bedenken. De oorspronkelijk redenen voor de 
integratie waren onder meer het creëren van een herkenbaar aanspreekpunt voor ouders, jeugd en 
samenwerkingspartners, een betere borging van historische informatie en betere mogelijkheden 
om risicokinderen te volgen. Daarnaast wilden we zorgen dat de opgebouwde vertrouwensband in 
stand bleef door een doorlopende lijn te ontwikkelen. Dat is nog steeds allemaal van kracht.” 

4. Meer mogelijkheden medewerkers 
Een integrale JGZ biedt betere loopbaanperspectieven voor de medewerkers. 
Ans Engelsman: “De consultatiebureau-artsen kunnen voortaan ook voor de zorg tot twaalf jaar 
actief zijn en jeugdverpleegkundigen worden opgeleid tot videohometrainer voor kinderen in de 
leeftijd tot zes jaar. Op alle niveaus kunnen medewerkers hun taken verbreden. We merken bij het 
vervullen van vacatures dat positief gereageerd wordt op het feit dat we één integrale JGZ-
organisatie zijn. Mensen solliciteren vanuit heel Nederland, omdat ze bewust voor een organisatie 
als de onze kiezen. Dat effect verdwijnt natuurlijk als overal integraal gewerkt gaat worden.” 
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Flexibiliteit en professionaliteit nemen toe 
Goke Zijlmans merkt op dat het zowel voor de oud-thuiszorgmedewerkers als voor de GGD-
medewerkers aantrekkelijker werken is op een afdeling waar – met name door de schaalgrootte - 
meer mogelijkheden zijn. “Bovendien neemt de flexibiliteit en professionaliteit toe. Ook hebben 
we te maken met korte lijnen, omdat medewerkers in één organisatie werken.” 

5. Inspelen op toekomstige ontwikkelingen: 
EKD en CJG 

De integrale JGZ biedt grote voordelen als het gaat om ontwikkelingen als de komst van de Centra 
voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Elektronisch Kinddossier (EKD). Marlien Dijkema: “Het is dan 
handig dat er één organisatie is die als een spin in het web functioneert. Ook bij de invoering van 
het Elektronisch Kind Dossier is het beter dat er één organisatie is die dat allemaal regelt. Je zult in 
dezelfde regio toch op z’n minst met het zelfde systeem moeten werken voor de JGZ 0-19.” Een 
slag die de GGD Gooi & Vechtstreek nog moet maken is de verdere integratie van de huisvesting. 
“We hebben een huisvestingsplan, waarbij we nadrukkelijk rekening houden met de komst van de 
Centra voor Jeugd en Gezin. De GGD neemt hierin het voortouw, de gemeenten hebben de 
keuze hoe ze het gaan invullen, zoals bijvoorbeeld in combinatie met een brede school of de 
koppeling met een nieuw gezondheidscentrum. Daarbij moeten we er natuurlijk wel rekening mee 
houden dat het CJG meer is dan alleen de JGZ. We zijn één van de partners, maar wel een hele 
belangrijke.”  

Eén organisatie, één systeem  
Elisabeth Jens: “Je kunt met een integrale JGZ efficiënt een bijdrage leveren aan de 
totstandkoming van de CJG, waar sommige gemeenten al flink actief mee zijn. Voor de gemeenten 
is het prettig om met één en niet met meerdere organisaties voor de jeugdgezondheidszorg aan 
tafel te hoeven zitten. Je bent er allemaal nauw bij betrokken, hebt deskundigheid en kunt inspelen 
op de lokale verschillen. Er gaat anders onnodig veel energie in zitten om zaken op een lijn te 
krijgen en goed samen te werken. Die energie kun je beter benutten door via een integrale JGZ 
direct inhoudelijk op de zaak in te gaan. De politiek kan dus sneller schakelen op plekken waar met 
een integrale JGZ wordt gewerkt. Ik zie de JGZ overal als spil van de CJG.” Jens vervolgt: “Ook 
met betrekking tot de komst van het EKD biedt een integrale JGZ de nodige voordelen. Er is één 
systeem.”  

Nog slagvaardiger handelen 
Arthur van Dijk: “De integrale JGZ is ook een goede zaak als je kijkt naar de komst van het 
Elektronisch Kinddossier (EKD), waarbij de GGD de dossiers van kinderen en jeugdigen van nul 
tot negentien jaar gaat beheren. Met het EKD kan de GGD nog slagvaardiger handelen als er 
bijvoorbeeld via de zogeheten verwijsindex signalen binnenkomen dat er bepaalde zorgen om een 
kind zijn. Uiteindelijk gaat het om het beste product. Zo willen we steeds weer de kwaliteit voorop 
stellen. Dat ouders en kinderen op flexibele momenten bij ons terecht kunnen en niet alleen 
gedurende de twee keer een uur spreekuur in de maand. We moeten door zo vroeg mogelijk te 
signaleren en maatregelen te nemen voorkomen dat er problemen ontstaan. Dat is ook precies wat 
met Operatie Jong wordt voorgestaan. Dan is het goed dat met een doorlopende lijn van 0-19 te 
kunnen doen.” 
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Implementatie nieuwe producten eenvoudiger 
Goke Zijlmans: “Met de komst van het EKD en de Centra voor Jeugd en Gezin blijkt des te meer 
dat we de goede weg zijn ingeslagen. Implementatie van nieuwe producten en systemen gaan 
eenvoudiger, omdat er maar één organisatie bij betrokken is. We ondervinden daarvan de 
voordelen bijvoorbeeld bij de projectorganisatie die het EKD voorbereidt en met betrekking tot 
de ontwikkeling van een visie op het gebied van de CJG.” 

Via EKD beter inzicht 
Dat goede informatie belangrijk is, blijkt uit een voorbeeld. Zijlmans: “We kregen een bericht dat 
er in Nijmegen-Noord een nieuw gezin was komen wonen en kregen het verzoek om daar eens 
poolshoogte te komen nemen. Er was weinig bekend, er stond alleen een 06-nummer bij. We 
hebben contact gezocht met de school in de wijk en de verpleegkundige van de school had 
inmiddels meer informatie beschikbaar en wist te vertellen dat de man van het gezin bekend stond 
als vuurwapengevaarlijk. Dat is toch wel handig om te weten. Daarom is een goede samenwerking 
met de scholen zo belangrijk, je krijgt van alle kanten informatie die je kunt benutten. De kinderen 
bezoeken de school en jongere broertjes of zusjes gaan naar het consultatiebureau. Samen met het 
onderwijs kun je dan een plan opstellen. Het voorbeeld geeft ook aan waarom het belangrijk is dat 
er een EKD komt. Het moet een bron van informatie bevatten, waardoor er beter inzicht in tal 
van zaken ontstaat. Er moet ook een sluitend systeem komen dat informatie van kinderen 
meeverhuist als ze in een andere regio gaan wonen.”   

6. Door integrale JGZ verbetering relatie met 
gemeenten 

Marlien Dijkema: “De gemeenten willen dat er zicht is op risicokinderen. Voor hen is het daarom 
belangrijk dat de gehele JGZ binnen de GGD-organisatie is opgenomen. De GGD verricht 
onderzoek en kan aanvullende hulp mobiliseren, bijvoorbeeld door de inzet van zorgcoördinatie.” 

Bouwstenen voor het gezondheidszorgbeleid  
Elisabeth Jens: “Het onderbrengen van de integrale JGZ bij de GGD is ook logisch als je kijkt 
naar de publieke gezondheidszorg, waarbij de GGD van oudsher een deskundige partner is van de 
gemeenten. Elke vier jaar levert de GGD immers bouwstenen aan voor het gezondheidszorgbeleid 
van de gemeenten, op basis waarvan ook de begrotingen kunnen worden gemaakt. Daar moet je 
als organisatie in thuis zijn. De GGD heeft een grote mate van transparantie voor gemeentes. De 
GGD is van de gemeente (het bestuur in de regio Amstelland de Meerlanden bestond uit de 
burgemeesters van de vijf gemeenten) en de GGD werkt voor de gemeente (publieke 
gezondheidszorg). Er zijn intensieve contacten met ambtenaren en bestuurders, zowel op het 
gebied van de gezondheidszorg als op het gebied van jeugd en andere beleidsthema’s die spelen.” 

7. Integraal jeugdbeleid 
De Nijmeegse wethouder Lenie Scholten ziet voor de GGD/JGZ een belangrijke rol weggelegd in 
het integrale jeugdbeleid . “De GGD is van de gemeenten en we vragen hen om het - waar 
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mogelijk - steeds beter te doen. Die directe sturing is een goede zaak in mijn ogen. Kijk naar de 
CJG.  Bij de totstandkoming speelt de JGZ een belangrijke rol, er is een goede samenwerking 
omdat de lijnen met de gemeente en andere partners kort zijn. Heel belangrijk vind ik bij de 
integrale JGZ dat er geen overdrachtsrisico’s zijn, de keten is al gesloten. Het kind staat altijd 
centraal.” 

Het is in de ogen van Scholten een goede zaak dat op wijkniveau wordt gekeken naar de behoeftes 
die er zijn. Op die manier kan er op specifieke problemen worden ingespeeld. Eigenlijk hebben we 
hier al een soort van CJG, maar hebben we ze nooit zo genoemd. Volgens Scholten is er door de 
integrale JGZ bij de GGD een honderd procent bereik van kinderen. “Om dat contact goed te 
houden zijn onder meer het onderwijs en het welzijnswerk ook belangrijk.” 

Meer duidelijkheid over verdeling van taken jeugdbeleid 
“Het integratietraject heeft er toch een impuls aan gegeven dat er in Gooi en Vechtstreek een 
Platform Jeugd tot stand is gekomen, dat wordt voorgezeten door een wethouder jeugd. Hierin 
zitten alle ketenpartners op gebied van jeugdhulpverlening, inclusief gemeenten en scholen”, 
vertelt Ans Engelsman. ”Een andere ontwikkeling is dat er een regionaal jeugdbeleid aan staat te 
komen, waarbij ook de integrale JGZ een rol speelt. Ik durf duidelijk te stellen dat er door de 
integratie meer duidelijkheid is gekomen op het gebied van het verdelen van taken op het gebied 
van jeugdbeleid. De effectiviteit en duidelijkheid zijn toegenomen.” 

Ineke van der Zande: “De Centra voor Jeugd en Gezin - waar de JGZ van de GGD een 
belangrijke rol in moet spelen - bieden mogelijkheden om voorzieningen beter op elkaar af te 
stemmen. Ik zou het overigens goed vinden als voor de duidelijkheid overal gebruik gemaakt zou 
worden van dezelfde term. Nu worden de centra steeds anders genoemd. Dat is niet goed voor de 
duidelijkheid. Er moet een basisformat zijn en daarbovenop kan er een specifieke invulling worden 
gegeven, afhankelijk van de lokale behoefte. Dus niet alles dwingend voorschrijven, maar 
aansluiten op de voorzieningen die er zijn. In achterstandswijken zul je andere behoeftes hebben 
dan in wijken waar veel welgestelde mensen wonen. Er zal daarom ook intensief samengewerkt 
moeten worden met onderwijs, sport en welzijnswerk. De school bijvoorbeeld samen met 
gezondheidscentrum en consultatiebureau. Daar komen alle ouders en kinderen en heb je ze 
meteen allemaal in beeld. Dat soort zaken goed regelen is essentieel.” 

Volgens wethouder Arthur van Dijk gaat om het duidelijk krijgen van verantwoordelijkheden. 
“Geld is daarbij niet meer zo leidend. De GGD is een belangrijke partner in deze aanpak, omdat 
ze ook samen met de scholen optrekken en sowieso veel klantcontacten hebben.” 

Kruisbestuiving 
Naast de scholen is er in de ogen van Arthur van Dijk ook een taak weggelegd voor de politie. 
“Misschien moeten ze vaker even rondkijken bij een gezin als ze een vermoeden hebben van 
problemen en aan de jeugdzorg doorgeven wat hun bevindingen zijn. Alles moet op elkaar 
aansluiten en met kruisbestuiving bereik je meer dan als naast elkaar opererende organisaties. Met 
deze nieuwe aanpak – die voor velen een eye-opener is - kan pro-actiever worden ingespeeld op 
zaken. Bijvoorbeeld hoe zet je jeugdvoorziening in. Is overal wel een jongerencentrum nodig? Ik 
denk dat alleen bepaalde groepen daar gebruik van maken en dat de meeste jongeren zich zonder 
jongerencentrum ook wel redden. De GGD is in ons jeugdbeleid een betrouwbare partner, een 
doorlopend onderdeel van het hele proces, ook als het gaat om jet integraal jeugdbeleid. We 
hebben als proef  een convenant opgesteld waarin staat dat geen enkel kind in onze gemeente 
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buiten de boot mag vallen. Als dat dreigt te gebeuren, gaan we met de betrokken instanties rond de 
tafel zitten tot er een oplossing komt. Dat werkt goed, want je zet concrete stappen.” 

Wat heeft daadwerkelijk effect? 
Van Dijk: “Het gaat erom te kijken wat daadwerkelijk effect heeft. Wie doet wat en is het nodig? 
Dat moet je je afvragen. En niet omdat we het altijd zo gedaan hebben en er toevallig een potje 
voor gereserveerd is.” 

Beschikbare kennis toepassen 
Ineke van der Zande wijst er ook op dat voor signalering en het in kaart brengen van risico’s 
gebruik gemaakt kan worden van in de praktijk geteste methoden, evidence based dus. Je weet 
zeker dat het goed is en niet iedereen hoeft het wiel opnieuw uit te vinden. Alleen op het gebied 
van opvoedingsondersteuning zijn er bijvoorbeeld al 220 verschillende programma’s. Dat is veel te 
veel natuurlijk, al zullen er verschillen moeten blijven, want niet elk programma is overal inzetbaar 
en de een zal meer baat hebben bij een bepaalde aanpak dan de ander, maar je kunt ook doorslaan. 
Er is heel veel kennis beschikbaar en het is zaak die beschikbare kennis toe te passen. Helaas komt 
dat maar mondjesmaat voor. We weten bijvoorbeeld al op peuterleeftijd welke kenmerken op anti-
sociaal gedrag kunnen wijzen en welke kinderen dus risico’s lopen. Als je dat weet, kun je daarop 
inspelen en voorkom je mogelijk maatschappelijke problemen op latere leeftijd. Heel veel 
informatie op dit gebied is te vinden op de website www.zonmw.nl.” 

Per gezin een plan opstellen 
Goke Zijlmans: “Scholen, wijken, sport,  alles is belangrijk bij het in beeld hebben van gezinnen en 
de kinderen in dat gezin. Als er problemen zijn, kun je per gezin een plan opstellen. Alle 
medewerkers werken vanuit dezelfde locaties, waarvan er zeven in Nijmegen en negen in de 
omliggende kleinere gemeenten zijn. Dat is wel belangrijk. Er is veel samenhang en de lijnen zijn 
kort, zodat je snel en adequaat kunt handelen.”  

“Vrijwel alle jonge kinderen komen naar ons toe, naar de JGZ-dependance die ook 
consultatiebureau is”, vertelt Zijlmans. “Wij zijn goed uitgerust om onderzoeken te doen, een 
school is dat bijvoorbeeld niet. Voor kinderen boven de twaalf en in het speciaal onderwijs gaan 
we wel naar de scholen toe.” 

8. Eén uitvoeringsorganisatie biedt voordelen 
Marlien Dijkema: “In mijn ogen is de discussie over de integratie van de JGZ een achterhaalde 
discussie, want het levert alleen maar voordelen op. Vanaf de geboorte heb je een kind goed in 
beeld en kun je waarnodig extra hulp in roepen als opvoedingondersteuning en 
(school)maatschappelijk werk.  Als GGD kun je ook goede werkafspraken maken met 
verloskundigen en kraamzorg rond overdracht van informatie.” 

Volgens Marlien Dijkema sluit de GGD als publieke dienst heel goed aan op ontwikkelingen die 
de laatste jaren met name op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) 
plaatsvinden. Er is bijvoorbeeld een goede samenwerking van de JGZ met Vangnet & Advies. Het 
voordeel daarbij is dat binnen de GGD niet alleen de 4-19 jaar, maar ook de 0-4 jaar duidelijk in 
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beeld is. Dan kun je bijvoorbeeld ook heel goed een traject Bemoeizorg uitvoeren, omdat je 
kinderen en het gezin waarin de kinderen leven, goed in beeld hebt.” 

Op medische vlak zijn zaken goed geregeld in Nederland 
“We moeten niet vergeten dat we in Nederland al heel ver zijn. Op het medische vlak zijn zaken 
ontzettend goed geregeld en vervullen we als integrale JGZ een belangrijke rol”, vervolgt Dijkema. 
Maar er is meer te doen. Kijk bijvoorbeeld naar huiselijk geweld, waarvan op basis van de gegevens 
van ons Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld in het afgelopen jaar 82 kinderen in onze regio 
getuige van zijn geweest. Dat heeft enorme impact en daar zullen we dus duidelijk wat mee moeten 
doen, natuurlijk in samenwerking met bijvoorbeeld welzijn en de jeugdhulpverlening. Je moet 
samen cirkels doorbreken. Met een integrale JGZ is dat heel goed mogelijk. We zullen stap voor 
stap nog de nodige ontwikkelingen moeten doormaken, maar omdat je alle kinderen in zorg hebt, 
heb je ook de mogelijkheid in handen om te werken aan de beste oplossingen.” 

Goed blijven communiceren 
Don Bijl heeft onlangs een rondje langs de portefeuillehouders gezondheidszorg gemaakt in het 
gewest Gooi en Vechtstreek. “Dat is nuttig geweest en leverde een positief beeld op voor de GGD 
en de integrale JGZ. Ik denk dat het goed is om open met elkaar te blijven communiceren. GGD 
en gemeenten moeten uitgaan van die onderlinge wisselwerking. Dat betekent dat je vanuit  een 
professionele inslag voortdurend open staat voor elkaar. De zaken waar we mee bezig zijn spelen 
zich altijd af in een maatschappelijke context. Daarvoor heb je gewoon informatie van elkaar nodig 
en moeten GGD’en ook over grenzen heen kijken.”  
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Bijlage 1 

Integrale JGZ in GGD-verband 
biedt vooral voordelen: 

één organisatie, één gezicht, 
één gezin, één plan 

In deze bijlage is een opsomming van de voordelen van een 
integrale JGZ binnen de GGD gemaakt voor bestuurders en 
collega directeuren die op dit moment een afweging maken 
hoe de integrale JGZ in hun regio het beste vorm kan krijgen. 
   
 

Op basis van de interviews komen we tot de volgende opsomming: 

1.  Waarom integrale JGZ 

Voor de ouders/het gezin 
• Eén organisatie, één gezicht, één gezin, één aanspreekpunt. 

• Eén gezinsaanpak eenvoudiger te realiseren. 

• Minder kans op buiten beeld raken van kinderen. 

• Geen overdrachtproblemen bij van 0-4 naar 4-19 jaar. Er is sprake van continue ondersteuning 
vanuit één organisatie. Betere mogelijkheden om (risico)kinderen te volgen. 

• Geen breuk in de opbouw van vertrouwensbouw tussen artsen/verpleegkundigen en ouders. 

Bestuurlijk/inhoudelijk 
• Werken vanuit één visie m.b.t. JGZ (lokaal en regionaal). 

• Werken vanuit een visie op preventie. 

• Eén financieringsstroom naar JGZ-organisatie. 

• Eén aanspreekpunt voor gemeenten. 

• Eén organisatie verantwoordelijk voor invoering EKD. 

• Eén organisatie die vanuit JGZ betrokken is bij de vormgeving van CJG. De JGZ is essentiële 
speler in vormgeving CJG. 
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• Voldoende volume (robuuste organisatie), waardoor toename flexibiliteit, efficiency en 
kwaliteit. Voorkomt dubbelfuncties. 

• Minder ambtelijke en bestuurlijke drukte i.v.m. aansturing, formuleren beleid en financiering. 

• Vergroting loopbaanperspectieven medewerker, jobrotation, opleidingsmogelijkheden artsen 
(integraal 0 - 19 jaar), werving van personeel. 

• Meer eenvoudige implementatie van nieuwe producten en systemen. 

• Huisvestingslocaties worden optimaler benut. 

• Gescheiden organisaties leveren op verschillende terreinen problemen op, bijv. als het gaat om 
afstemming, cultuur, tijd, bestuurlijke drukte en geld. 

2.  Waarom onderbrenging in GGD (publieke 
organisatie) 

Bestuurlijk 
• Gemeenten zijn bestuur GGD. Het door gemeenten geformuleerde beleid en de 

prioriteitstelling is gemakkelijker te realiseren. (Bij-)sturing is eenvoudiger te realiseren. 

• GGD'en zijn voor gemeente financieel transparante organisaties. 

• JGZ is voor GGD'en core-business. Zij maakt substantieel onderdeel uit van de GGD, 
waardoor in GGD-beleid ook sterk focus op jeugdgezondheidsbeleid ligt. 

• Binnen GGD geïntegreerd beleid t.a.v. jeugd (JGZ, gezondheidsbevordering (GB), 
epidemiologie, OGGZ (vangnet)), waardoor gemakkelijker sluitende ketenzorg gerealiseerd 
kan worden. Dit vermindert het aantal organisaties dat betrokken is bij jeugd. 

• GGD is reeds een natuurlijke gesprekspartner voor gemeenten wat betreft gezondheidsbeleid. 

• Eventueel gemakkelijke koppeling met organisatietaak gemeente wat betreft VIR, 
zorgcoördinatie. 

Inhoudelijk 
• GGD kent vangnetfunctie voor opvang en toegeleiding naar zorg (Meldpunt Bijzondere Zorg). 

• GGD vervult doorgaans functie bij huiselijk geweld, waarbij veelal ook kinderen betrokken 
zijn. 

• Eenvoudige koppeling met gezondheidsbevordering bijv. bij thema's als overgewicht, 
alcoholgebruik, veilig vrijen etc., welke vaak gezamenlijk met JGZ uitgevoerd worden. 

• Aanwezigheid afdeling epidemiologie: verzamelen/interpreteren van beschikbare gegevens 
JGZ, het uitvoeren van onderzoeken, die gebruikt kunnen worden voor ontwikkeling visie en 
beleid van de GGD en gemeenten. 


