
Het transformatiedoel: Preventie en eigen kracht stelt zich voor! 
 
De organisaties ZuidZorg, Zorgboog en GGD Brabant Zuidoost 
verzorgen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in de regio rond 
Eindhoven en Helmond. De JGZ is er voor alle kinderen van 0 tot 18, 
kent een hoog bereik en is een beproefd preventief concept. De 
drie JGZ-organisaties hebben in 2017 gezamenlijk pilots gedraaid 
om tot integrale en eigentijdse zorg te komen. We beschouwen het 
project 'Lerend transformeren' als een kans om de ingezette 
beweging verder uit te diepen. We hebben ervoor gekozen om één 
van de uitgangspunten van de Jeugdwet centraal te stellen: 'Ouders 
zijn eerstverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen.' 
Wat betekent dat voor de JGZ? Wij hebben als taak om het welzijn en de gezondheid van kinderen te 
bevorderen, en preventief daartoe op te treden. Hoe verantwoordelijk zijn wij, hoe geven we onze 
taak vorm, en wat vinden ouders zelf? In een eerste ronde zijn we met manager en medewerkers op 
bezoek gegaan bij JGZ-organisatie Icare in Noord-Veluwe (niet toevallig een leerwerkpakketgenoot), 
om te horen hoe een andere organisatie keuzes maakt in dit thema. In een volgende ronde gaan we 
op oudersafari, om ouders aan de hand van het model van positieve gezondheid te bevragen over 
hun kracht en hun zorgen. Mooi om zo op ontdekkingsreis te kunnen gaan! 
 

 
In het Noord-Veluwse (gemeenten Elburg, Ermelo, 
Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek) ziet het CJG het als haar 
opdracht om binnen het vrijwillige kader dé plek te zijn voor 
alle kwesties met betrekking tot opgroeien en opvoeden; 

voor vragen van zowel ouders en jongeren als vanuit het onderwijs, voorliggende voorzieningen, 
lokale sport- en andere verenigingen en geestelijk leven.  
 
De kernpartners binnen het CJG zijn Stichting Jeugd Noord-Veluwe, Icare Jeugdgezondheidszorg (0-4 
jr.) en de Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland (4-18 jr.). Zij werken integraal 
samen op het gebied van beleid en uitvoering. 
 
Lerend Transformeren is geen gemakkelijke klus. Ter ondersteuning aan dit complexe proces wil het 
CJG-team in Nunspeet daarom graag participeren in dit onderzoek. Ondertussen heeft het team 
twee doelen vastgesteld: Beter samenwerken en Tussen de mensen staan in plaats van een 
organisatie zijn waar je aan kunt kloppen. Een onderliggend doel is het vergroten van het eigen 
probleemoplossend vermogen.  
 
Contactpersoon: Jan Gerrit Duinkerken, beleids-/kwaliteitsmedewerker CJG Noord-Veluwe, 
j.duinkerken@jeugdnoordveluwe.nl. 
 
 

Wij zijn 4 pleegzorgaanbieders (Juzt, Youke, Spirit en Flexus Jeugdplein) die 
proberen om pleegkinderen, hun (pleeg)familie in hun eigen kracht te zetten door 
actieve steun uit hun eigen netwerk te zoeken. Dit doen we middels de JIM-aanpak 
(www.jimwerkt.nl). Deze aanpak verbindt het informele netwerk en de formele 
zorg met elkaar en steunt kinderen/jongeren in dit speelveld. Wij zijn vanuit de 
pleegzorg betrokken als hulpverleners. Hulpverleners die 

weliswaar jarenlang betrokken bij pleegkinderen en hun (pleeg)familie 
(we begeleiden tot aan het 18e jaar van pleegkinderen, soms ook langer), 
maar alsnog zijn we hulpverleners die op een vrije dag hun telefoon 
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uitzetten en in de weekenden en avonduren vaak niet bereikbaar zijn. Mensen uit het eigen netwerk 
van pleegkinderen en hun (pleeg)familie zijn er voor hen op alle momenten, kennen hen als geen 
ander en kunnen vanuit die verbinding zoveel (meer) betekenen voor pleegkinderen. In het 
buitenland is er veel onderzoek gedaan naar de JIM-aanpak, natural mentoring genoemd, maar in 
Nederland wordt de JIM-aanpak nog niet actief ingezet binnen de pleegzorg. Dat terwijl het een 

aanpak is die naadloos aansluit bij het transformatiedoel 
‘Preventie en Eigen kracht’, net als pleegzorg naadloos aansluit bij 
de nieuwe jeugdwet doordat het de vorm van hulp is die kinderen 
als ze niet thuis kunnen wonen en gezinssituatie aan kan bieden. 

  
De JIM-aanpak vraagt een verandering in basishouding, rol en positie. Binnen de 
pleegzorg die naast een mooie vorm van hulp, ook een vorm van hulp is die van wet- en 
regelgeving aan elkaar hangt, is het daarom een uitdaging te zoeken naar hoe we 
die verandering bewerkstelligen die nodig is om de JIM te laten slagen binnen de 
pleegzorg. Het project Lerend Transformeren geeft ons de kans om actief te leren 
met elkaar, ervaring op te doen en zo iets moois neer te zetten met elkaar: een 
verbinding tussen informeel en formeel netwerk als een cirkel om het pleegkind 
heen! 
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