
Hoe mooi is het als ouders altijd en overal dezelfde, betrouwbare filmpjes kunnen 
raadplegen over opvoeden? De Stichting Opvoeden.nl en GGD regio Utrecht bundelen 
de krachten om dit mogelijk te maken. We gaan gezamenlijk filmpjes ontwikkelen over 
onderwerpen waar ouders de meeste vragen over hebben. 

Uiteraard kunnen andere JGZ organisaties zich aansluiten bij ons initiatief. Op die 
manier kunnen we met elkaar goed beeldmateriaal voor ouders ontwikkelen dat 
iedereen kan gebruiken en verspreiden. Laten we er samen voor zorgen dat ouders deze 
betrouwbare, toegankelijke filmpjes overal weten te vinden!

Betrouwbare filmpjes  
over de vragen van ouders 
met kennis van de JGZ 
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Sluit jij bij
ons aan?

Samen betrouwbare filmpjes maken over de vragen  van ouders met kennis  van de JGZ



 Aansluiting. We werken niet vanuit het 
aanbod, maar vanuit de vraag, zodat er 
aansluiting is op de belevingswereld van 
ouders. De vragen van ouders halen we op 
uit de praktijkervaring van professionals, het 
Landelijk Ouderpanel en de veel besproken 
onderwerpen op social media en online 
platforms. 

 Betrouwbaarheid. Deze vragen van  
ouders vertalen we naar betrouwbare 
informatie. We gebruiken hierbij de kennis 
van de JGZ en andere partijen betrokken bij 
de Landelijke Redactieraad van Stichting 
Opvoeden.nl.

 Toegankelijk. Alle ouders moeten de tips 
en adviezen in het filmpje begrijpen. Om 
dat mogelijk te maken, gebruiken we de 
beeldcriteria, ontwikkeld door de Landelijke 
Redactieraad. Daarmee waarborgen we de 
betrouwbaarheid en toegankelijkheid. Dus: 
een duidelijke boodschap, geen commerciële 
doeleinden en herkenbaar beeld. De kijker 
moet zich in de ouder/het verhaal kunnen 
verplaatsen.

 Toepasbaar. De filmpjes verschijnen op 
YouTube en zijn dus voor iedereen zichtbaar 
en makkelijk te delen. Je kunt de filmpjes 
waar dan ook toepassen: op eigen websites, 
social media kanalen, intranet, in gesprekken, 
nieuwsbrieven, digitale dossiers etc. 

 Verspreiding. De filmpjes worden ook 
verspreid via de opvoedinformatie die de 
Stichting Opvoeden.nl aanbiedt en verschijnen 
dus op alle (lokale) websites en andere digitale 
toepassingen die dit afnemen. Een van de 
grootste afnemers is de GGD regio Utrecht. 
Zoals in het voorgaande punt is beschreven, 
staan de filmpjes ook op YouTube, waardoor 
ze makkelijk door anderen te vinden en te 
delen zijn. De organisaties waarmee we 
(gaan) samenwerken zijn ‘ambassadeurs’ 
en motiveren collega’s om de filmpjes te 
gebruiken.

 De uitvoering
 We gaan dit jaar nog aan de slag om de 

eerste filmpjes te ontwikkelen. Tegelijkertijd 
proberen we andere JGZ-organisaties te 
enthousiasmeren om mee te doen met dit 
gezamenlijke initiatief. 

De kern van de filmpjes
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HEB JE INTERESSE OM MEE TE DOEN?  
BEL OF MAIL ONS!

Juliette van der Wurff 
 06-23682967  
 juliette@stichtingopvoeden.nl 

Monique Westerlaken  
 033-46 00 046  
 MWesterlaken@ggdru.nl 

https://www.landelijkouderpanel.nl/
https://stichtingopvoeden.nl/over-ons/betrouwbare-opvoedinformatie/
https://stichtingopvoeden.nl/wp-content/uploads/2015/11/Schrijfwijzer-bijlagen-18-04-2017-1.pdf

