
1 

Jeugd en Gezin 
Gooi en Vechtstreek 
Gezond opgroeien en opvoeden 
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Jeugd en Gezin in aantallen 

Contacten e.a. activiteiten RBL: 

• 4.999 contacten n.a.v. meldingen e.a. signalen n.a.v. verzuim 

• 190 activiteiten n.a.v. aanvragen door cliënten 
 

Jeugdgezondheidszorg 

• 54.810 kinderen in zorg: 10.860 kinderen van 0-4 jaar, 43.950 van 4-18 jaar  

• 48.037 reguliere contactmomenten 

• 16.393 vervolgcontacten op indicatie en overige activiteiten 

• 18.200 vaccinaties aan zuigelingen 
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Leidende principes dienstverlening Jeugd en Gezin 
1. Preventie en vroegtijdig signaleren 

2. Laagdrempelig, toegankelijk, betrouwbaar 

a. Met het gezin, naast het gezin, in het gezin 

 0-12 vertrouwd gezicht/ team en 12+/ VO 

3. Normaliseren en ontzorgen 

4. Eigen kracht benutten, indien nodig ondersteunen bij regie 

a. Aansluiten bij de vraag van de inwoner en van daaruit andere 
onderwerpen oppakken. 

5. Samenwerken 

a. Expertise benutten 

b. Capaciteit goed benutten, zo min mogelijk dubbellingen in de keten 
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Wat doet Jeugd en Gezin? 

1. Uitvoeren basistakenpakket 

2. Opvoedondersteuning 

3. Gezins- en opvoed coaching 

4. Cursussen 

5. Regionaal Bureau Leerling zaken (RBL) 

 

Regionaal zijn wij nauw verbonden met:  

1. GGD/ gezondheidsbeleid 

2. Consultatie en Advies team (CenA) 

3. Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd (ROJ) 
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Standaard 
contactmomenten 
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Bij jeugd en Gezin kan je terecht met al je vragen over: 
ouderschap, groei, ontwikkeling en opvoeding van je kind. 

1. Werken in het preventieve voorveld 

2. Wij zien 98% van de kinderen (contact met Jeugd en Gezin is vrijwillig) 
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Servicebureau 

1. Klantbeheer 

2. Afsprakenplanning 

3. inhoudelijk telefonisch spreekuur van 8.30 tot 16.30 uur door 
verpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches 

4. Bevoorrading gebouwen 

 

Klantportaal   

 

035 – 692 63 50 

info@jggv.nl 

 

mailto:info@jggv.nl
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Wat doet Jeugd en Gezin 0 – 4 jaar? 

Hoofddoel: Gezond opgroeien en opvoeden 
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Werkzaamheden jeugdarts en -verpleegkundige 

1. Groei lengte en gewicht monitoren 

2. Lichamelijk onderzoek 

3. Ontwikkeling volgen 

4. Vaccineren 

5. Voorlichting en advies m.b.v. GIZ methodiek 

6. Huisbezoeken 

7. Inloopspreekuren 

8. Opvoedondersteuning 

9. Peuterspeelzaaloverleg (VVE) 

10. Doorverwijzen (externe) disciplines 
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Wat doen wij tijdens de schoolperiode? 4-18 jaar 

1. Ouders kunnen bij ons terecht met vragen/zorgen over de gezondheid 
van hun  kind,  bijvoorbeeld over groei,  gewicht, ogen, oren, ontwikkeling, 
motoriek 

2. Voorlichting of ondersteuning geven  aan ouders of kinderen op het 
gebied van opvoeding,, sociaal- emotioneel gedrag , voeding, slapen, 
pesten, …… 

3. Voorlichting  op school  over bijv. social media, gezond ontbijten, 
pesten… 

4. Deelnemen  ZAT 

5. Speciaal onderwijs 
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Gezondheidsbevordering en onderzoek 

1. EMOVO onderzoek onder 2de en 4de klassers: 
elke vier jaar door GGD. 

2. EMOVO onderzoek en individuele 
contactmomenten zijn input voor 
prioriteiten/aanpassingen in 
schoolgezondheidsbeleid. 

3. Gezonde School Aanpak: structurele en 
effectieve aanpak voor één of meer 
gezondheidsthema’s (po en vo). 

4. Samenwerking met adviseur Gezonde School 
van de GGD. 
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Gezondheidsbevordering en onderzoek 

1. Voorbeelden van projecten.  
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JouwGGD.nl 

Jongeren kunnen hier 
anoniem hun vragen 
voorleggen en chatten. 

Wij verzorgen een 
aantal diensten in deze 
chatmogelijkheid. 
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ROJ, Regionaal opvang team 

1. Voor de opvang van (groepen) kinderen na een ingrijpende gebeurtenis is 
in regio Gooi en Vechtstreek het Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd 
(ROJ) actief. Dit opvangteam is een samenwerkingsverband tussen 
Jeugd en Gezin, GGZ Centraal, Slachtofferhulp en Versa Maatschappelijk 
Werk. 

2. Het  ROJ geeft advies, informatie en ondersteuning aan medewerkers 
van kindercentra, scholen en verenigingen bij de opvang en begeleiding 
van groepen kinderen. Dit kan worden ingezet in situaties waarbij 
“ernstige verstoring van de psychosociale en emotionele gezondheid van 
kinderen, jongeren en hun naaste omgeving (dreigt te) ontstaan en een 
gecoördineerde inzet van personen en/of instellingen vereist is”. 
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Samenwerking 
1. CenA team 

2. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen 

3. scholen , ZAT’s 

4. huisartsen, verloskundigen 

5. Versa welzijn 

6. hulpverleners 2e lijn 

7. Veilig thuis 

 

 

Projecten o.a.: 
1. Gezonde school 
2. Rookvrije generatie Clubfit 
3. Buurtsportcoaches 
4. Mamacafé, Speeltrein 
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Speciaal onderwijs 
 

• De jeugdarts komt op alle scholen voor Speciaal onderwijs in de regio. 

• Alle nieuwe leerlingen worden uitgenodigd voor een sociaal medisch 
onderzoek, vervolgens om de 3 jaar. 

• De jeugdarts probeert de vertaalslag te maken van wat de medische 
problemen voor school en het naar school gaan kan betekenen. 

• De leerlingen worden zo nodig extra gezien op verzoek ouders, school of 
de jeugdarts zelf.  

• De jeugdarts neemt deel aan de overleggen op school 
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Samenwerking met leerplicht, scholen>Ziekteverzuim 
(M@ZL) 

 

1. M@ZL staat voor Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling  

2. Bij kinderen die vaak of lang ziek zijn spelen verschillende oorzaken een rol, denk 
hierbij aan: langdurige ziekte, psycholsociale problematiek en leefstijl- en 
motivatie problematiek. 

3. Bij M@ZL werken scholen, jeugdartsen, leerplichtambtenaren en andere 
betrokkenen samen op een  eenduidige manier en met zicht op elkaars 
verantwoordelijkheden.  
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Prenataal 

1. Prenataal netwerk 

2. Workshops aanstaande ouders 

3. POP-poli overleg / kwetsbare zwangeren 

4. Prenataal huisbezoek 

5. 2019 Stevig Ouderschap 
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Gezins- en opvoedcoach 
Versterken van ouderschap als preventief middel 

• Voor veilig en gezond opgroeien van kinderen 

• Voorkomen van maatschappelijke  uitdagingen  (KMH, scheiding, verzuim op school) 

• Doorbreken van (intergenerationele) patronen 

 

Door middel van:  

• Probleemverkenning 

• Vraagverheldering 

• Informatie , advies en coaching 

• Signaleren 

• Motiveren voor hulpverlening 

• Casusoverleg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opvoedvragen: niet luisteren, boos, angstig, etc. 

2. Gezinsvragen 

3. Schoolvragen 

4. Vraagverheldering 

5. Begeleiding 

6. Voorlichtingsbijeenkomsten 

7. Informeren over sociale kaart 

8. Probleemverheldering en verwijzing 
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Gezins- en opvoedcoach 
Vragen van ouders gericht op  opvoeden en  ouderschap: 

• Hoe ga ik om met gedrag van mijn kind? 

• Hoe werken we goed samen als partners? 

• Hoe ga ik om met afspraken, regels en grenzen? 

• Hoe zorgen we voor goede sfeer in huis? 

• Hoe kan ik beter communiceren met kind? 

Ons aanbod:  

• Coaching/begeleiding 

• Informatie  en advies 

• Voorlichting 

• Cursus of  Workshops 

 

 

o Vraagverheldering 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opvoedvragen: niet luisteren, boos, angstig, etc. 

2. Gezinsvragen 

3. Schoolvragen 

4. Vraagverheldering 

5. Begeleiding 

6. Voorlichtingsbijeenkomsten 

7. Informeren over sociale kaart 

8. Probleemverheldering en verwijzing 
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Gezins- en opvoedcoach 

Takenpakket: 

• Opvoedingsondersteuning  

• Coachingstrajecten 

• Voorlichting en thema’s (op aanvraag) 

• Workshops aanstaande ouders 

• Cursus voor gescheiden ouders 

• Cursus Triple P (kinderen en tieners) 

• Consultatie  en advies 

• Sociale Kaart 

• Triple p online 
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Cursussen 
1. Workshops voor a.s. ouders 

2. Baby in huis 

3. Workshops dragen en Dunstan babytaal 

4. Baby in beeld en VHT 

5. Peuter in zicht 

6. Opvoeden , zo houd je het leuk 

7. Heppie?!, kinderen en emoties 

8. Positief opvoeden 

9. Positief opvoeden voor gescheiden ouders 

10. Communiceren met je puber 
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www.jggv.nl 
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Samenwerking gemeente 

Samenwerkingsafspraken met gemeenten over o.a. 

 

• Opschalen van zorg, overdragen naar gemeente 

• Afschalen van zorg, overdragen van gemeente naar Jeugd en Gezin 

• Geen dubbelingen, goede inzet van capapciteit 

• Snelle route  

• Contact        

• Aanvullende lokale dienstverlening 
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Figuur 1: Percentage kinderen met een twijfelachtige en verhoogde SDQ 
(psychosociale problematiek) score, gemeten in 2017 
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Wat kan JGGV betekenen voor de 16 jarigen? 

• Problemen die ervaren worden waar mogelijk normaliseren (wat is 
leeftijdsadequaat) 

• Bewustwording van leefstijl 

• Inzicht in gevolgen van leefstijl 

• Vergroten eigen kracht door bieden van handvatten, waar kan een leerling 
hulp en informatie vinden.  

• Voorlichting over thema’s zoals seksualiteit, middelengebruik, social media 

• Inschatting maken van veiligheid en aanwezigheid netwerk/ vangnet (zijn 
ouders of anderen betrokken) 

• Indien nodig: motiveren naar hulp  

 


