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JGZ-preventieagenda
De JGZ-Preventieagenda (www.ncj.nl/themadossiers/
vernieuwing/preventieagenda) zorgt voor één
breed onderschreven kader van waaruit de JGZsector een aantal maatschappelijke problemen
aanpakt zoals kindermishandeling, schoolverzuim
en armoede.
Samen met GGD
GHOR NL en het
NCJ is ingezet op
uniforme werkwijzen.
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Inventarisatie gestart welke
acties dit vraagt op het
gebied van armoede.

Rijksvaccinatieprogramma
Overgang financiering RVP naar gemeenten is verzet
naar 2019, waardoor JGZ-organisaties meer tijd
hebben voor een dekkende begroting

Advies aan de minister van VWS over doelgroep
en adequate invoering meningococcen vaccinatie
is overgenomen

JGZ digitaal
S uccesvolle aansluiting van alle JGZ-organisaties op het Landelijk Schakel Punt (LSP).
	Onderlinge uitwisseling van het Digitaal Dossier
JGZ is eind 2017 bij 40% van de organisaties
een feit en wordt in 2018 verder uitgerold.

	75% van de JGZ-organisaties is gestart met
digitale uitwisseling van vaccinatiegegevens
met het RIVM via het LSP.

LSP

Opleidingen Jeugdgezondheidszorg
	
Voorbereidingen naar een door VWS gewenst Landelijk
Werkgeverschap voor jeugdartsen/artsen M&G in
opleiding. Doel: de overgang per 1 januari 2019 zo
soepel mogelijk laten verlopen o.a. door inzet op de
mantelovereenkomst en beschikbaarheidsbijdrage
van artsen in opleiding.

	
Start gemaakt met het opstellen van een brede
“Visie op jeugdgezondheidszorg van de toekomst”.
Doel: discussie over de taken en daarbij behorende
inzet van professionals in de JGZ.
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Aansluiting Sociaal Domein

Speerpunt versterken
relatie jeugdgezondheidszorg met jeugdhulp
opgenomen in regeer
akkoord
Ondersteuning leden ActiZ
Jeugd in relatie tot maatschappelijke partners ter
voorbereiding op gemeenteraadsverkiezingen 2018

S amenwerking rondom preventie
op de kaart met GGD GHOR NL,
Sociaal Werk NL en Mee NL
www.actiz.nl/stream/infographicde-kracht-van-preventie

Privacy
PrivacyApp beschikbaar voor jongeren
https://privacy.jeugdconnect.nl

Thuisbegeleiding
Thuisbegeleiding versterkt;
gestart met herziening methodiek en de ontwikkeling
van een digitaal netwerk.

Feiten en cijfers online
Twitter

Website

Nieuwsbrieven

912 volgers

18.087

24 nieuwsbrieven naar
1.177 ontvangers

unieke bezoekers
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