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Inleiding 
In juli 2017 is het 6 jaar geleden dat de bron met betrouwbare opvoedinformatie is gelanceerd. 

Sindsdien is er veel veranderd in onze externe omgeving. Enerzijds bij gemeenten door de 

decentralisatie (transitie en transformatie) en anderzijds in het mediagebruik van ouders en 

jongeren.  Ook zijn er taken bijgekomen zonder uitbreiding van het budget. Dit vraagt om het 

maken van duidelijke keuzes in onze ambitie ter uitvoering van onze strategische doelstelling. 

Met VWS is afgesproken dat de initiële opdracht van de VNG (het Programma van Eisen) het 

kader blijft, tenzij vanuit gemeenten of de VNG (namens gemeenten) andere eisen worden 

gesteld. Jaarlijks worden de speerpunten benoemd dat de basis is voor het opstellen van een 

jaarplan.  

Bij de totstandkoming van dit jaarplan is input opgehaald van onze Gebruikersraad met 

beleidsambtenaren van gemeenten, is een akkoord gekomen vanuit de VNG na bespreking in het 

strategisch afstemmingsoverleg en de Subcommissie jeugd en heeft onze Raad van Toezicht 

(bestaande uit drie wethouders van gemeenten) goedkeuring gegeven. 
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Waar staan we met de uitvoering van onze doelstelling? 

 

Om deze doelstelling te realiseren zijn onze belangrijkste taken: 

• Het beheer van landelijke gestandaardiseerde en gevalideerde content over opvoeden, 

opgroeien en gezondheid en zorgdragen voor brede beschikbaarstelling aan gemeenten.  

Dit is een continue proces waarbij het van belang is om goed in te blijven spelen in de situatie van 

gemeenten en de ontwikkelingen van de afnemende partijen in het lokale veld. 

• Het organiseren en faciliteren van het proces voor structurele verrijking en 

kwaliteitsverbetering van de content met behulp van en in samenwerking met landelijke 

kennis- en thema instituten, gemeenten en lokale professionals en met feedback van de 

doelgroepen. 

Deze rol van ‘’kennismakelaar’’, waarbij we de kennis 

ophalen bij landelijke en lokale partijen en die vertalen 

naar betrouwbare en toegankelijke informatie voor ouders 

en jongeren, vervullen we succesvol. Zodanig, dat in een 

pilot verkend wordt of deze werkwijze breder toepasbaar 

is in andere domeinen van het gemeentelijke veld. De 

‘’route’’ die wij hebben ontwikkeld, is gebaseerd op drie 

pijlers: wetenschap, professionals en opvoeders. Volgens 

dr. Christa Nieuwboer, Apparent-onderzoek,  expert in 

online opvoedondersteuning, is dit werkproces uniek er is 

er wereldwijd geen enkel ander vergelijkbaar initiatief (zie 

ook haar blog).  
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Ons validatieproces is wetenschappelijk verankerd in ‘’evidence-based practice” (Zwet, Beneken 

Genaamd Kolmer & Schalt 2011) en biedt vele kansen, maar ook vragen en dilemma’s. We willen 

het komend jaar dan ook starten met de oprichting van een (wetenschappelijke) Adviesraad die 

ons helpt om deze werkwijze op koers te houden en verder door te ontwikkelen.  

De stem van de ouder: uitvoering van ons participatiebeleid 

Op welke manier kunnen we de stem van de ouder (en jongere) betrekken bij ons 

validatieproces? Dat is steeds een zoektocht geweest. Immers, dé (gemiddelde) ouder (en 

jongere) bestaat niet, in alle diversiteit die Nederland rijk is. Er zijn grote verschillen in 

opleidingsniveau en (culturele) achtergrond. 

Door middel van verschillende onderzoeken hebben we de afgelopen jaren getracht de 

verschillende stemmen te laten praten en inbreng te krijgen voor de content. Ook hebben we 

sinds begin dit jaar voor structurele betrokkenheid het Landelijk Ouderpanel opgericht en zijn er 

jongerenadviseurs aangesteld. Het Ouderpanel heeft ons nu al mooie input opgeleverd. Zo 

pasten we de teksten over mediaopvoeding en pesten aan op basis van tips van ouders. Het 

Ouderpanel blijft groeien. We hebben in korte tijd een actieve, grote achterban van bijna 700 

ouders weten op te bouwen die we in 2018 blijven inzetten. We streven naar een verdere 

uitbouw naar ca 3000 ouders. Ook monitoren we online de vragen en gespreksonderwerpen van 

ouders. Met de digitale tool OBI4Wan volgen we online platforms en spelen we met de content 

in op actuele opvoedkwesties. Deze monitoring, gestart als verkenning, heeft ons veel input 

opgeleverd zodat we hebben besloten om dit het komend jaar te continueren. 

Welke rol pakken wij rechtstreeks naar ouders toe? 

Onze opdracht is om de vindbaarheid van de gevalideerde informatie te optimaliseren. We doen 

dat in eerste instantie via gemeenten en professionals maar ook zelf rechtstreeks via de 

landelijke websites. De afgelopen tijd hebben we onderzocht of we onze rechtstreekse 

benadering verder moeten uitbouwen om zo meer ouders te bereiken met onze betrouwbare 

informatie. Online is er sprake van een grote concurrentie van andere (commerciële) bronnen en 

uitgevers. Websites zoals 24Baby.nl, KekMama, Oudersvannu, forum van Nutricia, club van 

relaxte moeders en bloggers/vloggers op YouTube weten grote aantallen ouders aan zich te 

binden al dan niet  met betrouwbare informatie.  

De directe manier van het bereiken van ouders heeft echter verregaande consequenties. Het 

vraagt een andere rol, meer vergelijkbaar met die van een commerciële uitgever. 

Contentmarketing wordt dan een belangrijke taak met inzet van andere kanalen (Facebook, 

YouTube en Instagram) en de samenwerking met relevante communities wordt ingezet. Om dit 

te realiseren is een veel groter budget nodig dan nu beschikbaar is. Daar komt bij dat zowel 

gemeenten als professionals aangeven dat de rol van informatievoorziening van ouders (burgers) 

bij hen ligt en niet bij de stichting. 
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We continueren daarom in 2018 de rol van leverancier van gevalideerde opvoedinformatie  aan 

gemeenten en professionals om zo via deze intermediairs ouders te bereiken.  

Focus op het gebruik van de Content door JGZ professionals 

In 2018 willen we ons beleid continueren om de betrouwbare informatie bekend te maken bij 

professionals en te stimuleren dat zij het in hun contacten met ouders in de praktijk gaan 

gebruiken. We richten ons daarbij in eerste instantie op de professionals in de 

Jeugdgezondheidszorg. We zien al mooie effecten van de activiteiten die we in 2017 op dit 

gebied hebben gedaan (zie hierna). Komende jaar gaan we hiermee door en zullen het verder 

uitbouwen. Tegelijkertijd zetten we in op een strategische samenwerking met organisaties als het 

NCJ, ACTIZ een GGDGHOR Nederland. Vanuit onze doelstelling (het veilig en gezond opgroeien en 

ontwikkelen van kinderen) is er immers een logische samenhang tussen onze preventieve 

publieksinformatie en de doelstelling van de Preventieagenda, het initiatief dat deze drie partijen 

zijn gestart. In dat kader wordt ook weer de verbinding naar gemeenten gemaakt, die 

verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van het preventiebeleid.  

Voorbeelden van een aantal concrete acties die we al zijn gestart in 2017: 

We merkten dat professionals behoefte hadden aan berichten van 

onze kant over nieuwe content of actuele adviezen en tips. Daarom 

verzenden we sinds juni dit jaar een extra nieuwsbrief. In deze 

nieuwsbrief richten we ons specifiek op professionals. Op basis van 

actualiteiten en nieuwe content bieden we hen tips aan over hoe 

zij de betrouwbare opvoedinformatie kunnen gebruiken in hun 

werk met ouders, jongeren en kinderen. Een standaard rubriek in 

de brief bestaat uit de laatste wijzigingen in content. Zo kan 

iedereen zien welke teksten door welke deskundigen zijn 

aangepast. Inmiddels telt de brief meer dan 300 abonnees en zien 

we dat dit aantal blijft stijgen. De nieuwsbrief is een effectief 

communicatiemiddel dat we in 2018 blijven inzetten. 

 

Het Nederlands Centrum 

Jeugdgezondheidszorg (NCJ) is voor 

professionals een grote bron van 

informatie uit hun vakgebied. Het NCJ 

helpt ons daarom om de betrouwbare 

informatie van Opvoeden.nl voor ouders 

kenbaar te maken onder professionals. 

Dat doet zij door in de maandelijkse 

nieuwsbrief een bericht te plaatsen en in de themadossiers op de website door te linken naar 
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Opvoeden.nl. Deze samenwerking zetten we in 2018 door en proberen een dergelijke 

samenwerking ook met andere instituten op te zetten. 

Uit gesprekken met professionals bleek dat 

zij behoefte hebben aan tastbaar materiaal 

om uit te delen aan ouders, jongeren en 

kinderen. Daarom lieten wij flyers van 

Opvoeden.nl, Infovoorjou.nl en 

Infovoorkinderen.nl ontwikkelen. Deze 

kunnen professionals en gemeenten gratis 

bij ons bestellen. Sinds juni hebben wij zo´n 

6000 flyers verspreid via CJG´s, GGD´en en 

gemeenten. De organisaties zorgen dat de 

flyers uitgedeeld worden tijdens consulten, 

evenementen of in de wachtkamer. We blijven het materiaal komend jaar beschikbaar stellen. 

Uitbreiding en verbetering van de content 

Dit jaar hebben we de content uitgebreid met nieuwe en verbeterde teksten. Vaak met de 

deskundigen die al lange tijd aan ons verbonden zijn, maar ook met nieuwe deskundigen die 

vanuit eigen interesse wilden meehelpen en hun kennis deelden via het tipformulier. We zijn blij 

om te zien dat we nog steeds dagelijks tips binnenkrijgen die de moeite waard zijn om op te 

pakken. Ook zien wij dat Opvoeden.nl steeds vaker gezien wordt als dé plek waar álle ouders hun 

informatie moeten kunnen vinden. Zo werd de content aangevuld met informatie voor 

zorgintensieve gezinnen. Daarnaast werken we met het NJi actief aan de implementatie van de 

richtlijnen Jeugdhulp en ontwikkelt Pharos voor ons beeldverhalen: opvoedinformatie in beeld en 

geluid. We gaan daar in 2018 mee verder. Om al deze kansen en vele andere met beide handen 

te kunnen aanpakken, gaan we in 2018 het contentteam uitbreiden.  In het kader van het project 

nieuwe informatiearchitectuur zullen alle 3000 teksten opnieuw bekeken worden, wat de 

mogelijkheid biedt om een aantal  inhoudelijke verbeterpunten direct door te voeren waardoor 

de kwaliteit weer verder verbetert. 

We helpen gemeenten hun hulpaanbod voor ouders breed te verspreiden 

We gaan door met de landelijke websites als platforms waarop onze 

volledige content wordt getoond en als landingspagina fungeert voor de 

zoektocht via Google. Bezoekers vinden dan de gevalideerde informatie en 

kunnen doorklikken naar de lokale organisaties voor hulp in de buurt. 

Standaard is het CJG, sociale (wijk)team of jeugdteam zichtbaar. De 

gemeente Eindhoven heeft echter als eerste gemeente de stap gezet om 

daar álle organisaties uit de buurt aan toe te voegen, zodat ouders een 

compleet beeld van het hulpaanbod krijgen. Wij verwachten dat meer 

gemeenten dit voorbeeld volgen. 

https://stichtingopvoeden.nl/ons-aanbod/opvoedinformatie/tipformulier/
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Veranderend gebruik van de informatie door gemeenten en professionals 

Zoals gezegd is onze externe omgeving sterk in verandering. Er is sprake van decentralisatie, 

digitalisering, nieuwe vormen van opvoed- en jeugdhulp en een actievere rol voor GGD’en. Veel 

dynamiek waarvan het nu nog niet duidelijk is of en wanneer er een meer stabiele situatie 

ontstaat. Dit vraagt van ons dat we moeten blijven inspelen op die veranderende situatie en 

flexibel moeten zijn. Een toename van de diversiteit in de afname en het gebruik van onze 

content zal zich ook in 2018 doorzetten. We zien nieuwe, digitale toepassingen ontstaan. Daar 

moeten we op anticiperen en onze kaders/gebruikersvoorwaarden daarvoor bepalen. Zo breed 

mogelijke verspreiding en gebruik van onze publieksinformatie dat met publieke middelen is 

betaald, blijft ons uitgangspunt. De mogelijkheden van een verspreiding via open data gaan we 

verkennen. 

Nieuwe informatie architectuur en vernieuwing van ons online werkproces 

Zoals gezegd is er veel veranderd in onze externe omgeving. We zullen moeten blijven 
meebewegen in al deze ontwikkelingen. Enerzijds vraagt de transformatie in het Sociaal Domein 
ook van ons meer diversiteit, flexibiliteit en lokaal maatwerk voor gemeenten. Anderzijds vraagt 
het online zoekgedrag van het publiek ook om meer dynamische content. We hebben hierop al 
voor gesorteerd met een ontwerp nieuwe informatie architectuur voor de content die 
geïmplementeerd kan worden in 2018. Daarnaast is het noodzakelijk te komen tot een 
vernieuwing van onze ICT waarbij we van maatwerk zoveel mogelijk naar een standaard 
oplossing willen komen. 
De investeringen die hiervoor nodig zijn, kunnen we niet (geheel) financieren uit de reguliere 
subsidie. Om die reden is separaat een aanvullende subsidie aanvraag bij VWS ingediend. 
 

Speerpunten 2018 

1. Betrouwbare content is onze corebusiness. We beschikken inmiddels over een rijke bron 

aan informatie. We gaan het komend jaar weer op inhoud een verdere 

kwaliteitsverbetering doorvoeren. We gaan volop inzetten op de betrokkenheid van 

ouders en het vergroten van de onderzoekscapaciteit. We maken binnen de bestaande 

middelen meer capaciteit vrij voor het creëren, beheren en testen van content.  

2. Onze werkwijze, het validatieproces dat wetenschappelijk is verankerd in “evidence-

based practice” gaan we breder bekend maken, de rollen van de drie informatiebronnen 

verder verduidelijken en we laten ons daarin adviseren/begeleiden door een 

(wetenschappelijke) adviesraad met inbreng vanuit de drie informatiebronnen, d.w.z. de 

wetenschap, de praktijk en de ouders. 

3. Het gebruik van de betrouwbare content in alle gemeenten blijven we monitoren en daar 

waar nodig (verder) gebruik stimuleren en faciliteren. 

4. De focus leggen op het gebruik van de betrouwbare informatie door professionals.  We 

zetten daarbij enerzijds in op een strategische samenwerking met de partners van de 

Preventieagenda om de betrouwbare publieksinformatie als ‘’standaard’’ te laten 

gebruiken. Anderzijds sluiten we aan bij kansrijke initiatieven in de praktijk van de JGZ 
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door bijvoorbeeld de content als standaard in te bedden in bepaalde online toepassingen 

(chat, DD-JGZ, apps).  

Wat betekent dit voor de uit te voeren activiteiten? 

1. Continueren van het reguliere proces van actualisatie en validatie op basis van alle 

‘’meldingen tot wijziging’’.  

2. Implementatie van de uitkomsten van de feedback van het Landelijk Ouderpanel, meer 

ouders werven en het uitzetten van nieuwe onderzoeken. 

3. Implementatie van de uitkomsten van de feedback van de jongerenadviseurs en het 

verkrijgen van nieuwe input. 

4. De content verder verrijken met beeldmateriaal. Kansrijk is het initiatief dat is gestart om 

samen met de GGD regio Utrecht te komen tot een landelijk samenwerkingsverband met 

JGZ-instellingen om gezamenlijk nieuw filmmateriaal te ontwikkelen dat we breed 

verspreiden. In de samenwerking met de GGD Amsterdam gaan ook de 

jongerenadviseurs starten met de ontwikkeling van filmpjes die toegevoegd kunnen 

worden aan de content. 

5. Implementatie van de uitkomsten van het onderzoek naar de cultuursensiviteit van de 

content. 

6. Stimuleren van het gebruik door gemeenten met behulp van verschillende 

communicatiemiddelen. 

7. Stimuleren van het gebruik door professionals, met name in de jeugdgezondheidszorg. 

Meedenken over de mogelijkheden voor het toepassen van de gevalideerde informatie in 

hun werkproces en communicatie naar ouders. Dit doen we door het inzetten van allerlei 

communicatiemiddelen, via de opleidingen van de JGZ professionals, de samenwerking te 

zoeken met de branche- en beroepsverenigingen en een actieve benadering om 

rechtstreeks verbindingen te leggen met nieuwe initiatieven waarbij onze content 

gebruikt zou kunnen worden. 

8. Oprichten van een wetenschappelijke adviesraad voor Bestuur en Raad van Toezicht. 

9. Continueren van het bestaande beleid ten aanzien van het beheer van de landelijke 

websites. 

Overige relevante ontwikkelingen die impact (kunnen) hebben 

• Het project vernieuwing ICT infrastructuur en implementatie nieuwe informatie 

architectuur. Op dit moment is nog niet duidelijk of, wanneer en hoeveel extra middelen 

beschikbaar komen voor de uitvoering van dit project. Zeker is dat het impact heeft, ook 

op de vaste medewerkers van het team omdat het hart van de organisatie wordt geraakt. 

• In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Onduidelijk is of dit consequenties 

heeft voor onze governance. De Raad van Toezicht bestaat uit wethouders gemeenten 

met de portefeuille sociaal domein. 

• Vanuit het NJi ligt het verzoek om een trekkersrol te vervullen in het project 

‘’publieksinformatie 18-/18+. De invulling van die rol is echter op dit moment nog 
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onvoldoende duidelijk. Als harde voorwaarde hierin dat we geen nieuwe taken op ons 

nemen zonder dat aanvullende financiering beschikbaar komt. Niet alleen voor de 

projectperiode maar ook voor het structurele onderhoud. 

• In de wereld van de verschuivende panelen is het ook voor de stichting belangrijk om het 

komend jaar met gemeenten en andere stakeholders te verkennen wat de functie van de 

publieksinformatie blijft/wordt en op welke positie deze het meest passend is. De kracht 

tot nu toe is de onafhankelijke rol van de stichting die zonder inhoudelijk en organisatie 

belang kan acteren, maar de vraag is of dit voor de komende tijd ook passend blijft dan 

wel dat andere keuzes te rechtvaardigen zijn. 

 


