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Jaarplan 2019 

Definitieve versie, goedgekeurd in vergadering Raad van Toezicht 12 september 2018 

 

Inleiding 

Het jaar 2018 was een spannend jaar. Naast het continueren van de reguliere werkzaamheden, 

werd uitvoering gegeven aan een aantal grote projecten, waaronder het ICT project. De 

vernieuwing van ons online werksysteem, noodzakelijk om de samenwerking met al onze 

partners op inhoud te kunnen blijven faciliteren. Maar ook de implementatie van de nieuwe 

informatie architectuur om in te spelen op de veranderende vraag van onze afnemers, 

gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Een project met veel impact, omdat het hart van de 

organisatie wordt geraakt, namelijk de ontwikkeling en beschikbaarstelling van de betrouwbare 

opvoedinformatie.  

 

Tegelijkertijd hebben we  – zoals ook in het jaarplan 2018 was aangekondigd – een verkenning 

gedaan met een aantal partners naar de toekomstbestendigheid en positionering van onze 

publieksinformatie functie. 

Inmiddels  heeft de Bestuurder, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, besloten om met het 

Nederlands Jeugdinstituut tot één gezamenlijke organisatie te komen.  We hebben een aantal 

belangrijke randvoorwaarden om de kracht en huidige meerwaarde van de huidige positie en 

werkwijze te kunnen borgen.  Voor de implementatie van de integratie wordt gericht op 1 januari 

2020. Het Ministerie van VWS geeft aan onze informatiefunctie belangrijk te vinden en te willen 

continueren, maar wel als onderdeel van een grotere robuuste organisatie als het NJi. De 

financiering zal dan ook vanaf 1 januari 2020 via het NJi verlopen. In een Plan van Aanpak werken 

wij samen met het Nji de verschillende fasen van het integratieproces verder uit. 

 

Dat betekent dat 2019 een overgangsjaar wordt, waarin we enerzijds moeten zorgen voor de 

going concern activiteiten, maar ook toewerken naar een nieuwe organisatorische setting. Veel 

werk te doen dus en dat betekent ook keuzes maken. Niet alles kan immers met dezelfde 

middelen en bestaande formatie uitgevoerd worden. 

 

Kijkend naar onze strategische doelstelling:  

 

“het bevorderen van het gezond opvoeden, opgroeien en ontwikkelen van een kind door het 

online aanbieden van eenduidige gevalideerede informatie voor ouders/opvoeders en jongeren”  

 

zijn onze belangrijkste taken om deze doelstelling te realiseren: 

 

 Het beheer van landelijke geactualiseerde en gevalideerde content over opvoeden, 

opgroeien en gezondheid en zorgdragen voor brede beschikbaarstelling aan gemeenten 

en verschillende uitvoeringsorganisaties zoals JGZ, GGD’en, Kinderopvang, Onderwijs etc. 

 Het organiseren en faciliteren van het proces voor structurele verrijking en 

kwaliteitsverbetering van de content met behulp van – en in samenwerking met – 
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landelijke kennis- en thema-instituten, gemeenten en lokale professionals en met 

feedback van de doelgroepen. 

 

Hier gaan we ook in 2019 gewoon mee door. Daarnaast is er de afgelopen jaar veel bereikt waar 

we een vervolg aan willen geven. Tegelijkertijd zullen we ook keuzes moeten durven maken, 

omdat we impact willen hebben en kwaliteit willen blijven bieden. De omvang van de activiteiten 

is niet meer in balans met de (financiële) middelen die we beschikbaar hebben. Vorig jaar hebben 

we daarover ook al met de Raad van Toezicht gesproken. Komend jaar zal besluitvorming 

hierover moeten plaatsvinden.  

 

Vooruitlopend op de organisatorische integratie met het NJi willen we komend jaar ook 

gebruiken om onze inhoudelijke samenwerking verder te versterken, ieder vanuit de eigen 

kracht. De kansen die wij daarin zien en ook al met het NJi hebben verkend, worden ook 

benoemd in onze ambities voor volgend jaar (PvA en dit jaarplan) 

 

Speerpunten voor 2019 

1. Visie ‘gewoon opvoeden’ met het Nederlands Jeugdinstituut 

Samen met het NJi (en andere samenwerkingspartners) willen we een visie ontwikkelen over het 

‘gewoon opvoeden’ om vervolgens te kunnen bepalen wat de belangrijkste onderwerpen voor 

ouders (en professionals) bij het het gezond opgroeien en ontwikkelen van hun kind. Zo’n kader 

is vervolgens richtinggevend voor het bepalen van de thema’s in de informatievoorziening aan 

ouders. Op dit moment hebben wij een enorme dataset met een veel verschillende 

onderwerpen. Door hierin gefundeerde keuzes in te maken kunnen we ook in de toekomst de 

beoogde kwaliteit van gevalideerde informatie blijven waarmaken. Dit vraagt om beleidsmatige 

keuzes in preventie zoals: 

 welke specifieke problemen moeten worden voorkomen (ervan uitgaande dat de 

informatie vooral een preventieve functie heeft) en 

 welke daarvan hebben de meeste prioriteit  bij gemeenten (als verantwoordelijke voor 

de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet Publieke Gezondheid). 

 waar hebben ouders zelf behoefte aan.  

Dit zal betekenen dat dat de totale content collectie kleiner wordt en er meer ruimte ontstaat 

voor kwaliteitsverbetering van de validatie. 

 

2. Het verder door ontwikkelen van het validatieproces volgens de principes van 

Evidence Based Practice (EBP) werken. 

Informatie uit de drie kennisbronnen (wetenschap, praktijkprofessionals en opvoeders) wordt 

systematisch opgehaald en verwerkt tot goede toegankelijke opvoedinformatie. Dit jaar is een 

start gemaakt met de partners in de Landelijke Redactieraad om te komen tot een verdere 

aanscherping van de verschillende (kennis)rollen. Dit is een proces van bewustwording en 

verandering om door te ontwikkelen naar een meer methodische aanpak en loopt ook in 2019 

door. Het  validatieproces levert ook dilemma’s op, vooral op het vlak van het gewicht van de 

kennisbronnen en de consensus waar wij als stichting niet zelf uitkomen. Met een groep externe 

experts verkennen we welke oplossingsrichtingen hiervoor denkbaar zijn.  Ook deze verkenning 

zal volgend jaar doorlopen. Uiteindelijke doel is de kwaliteit van de content weer verder te 

verbeteren. 
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Wij kunnen ons voorstellen dat we met het NJi bekijken hoe deze EBP werkwijze, die wij al 

structureel hebben doorgevoerd, ook kan dienen als inspiratie voor andere 

dossiers/onderwerpen waar het NJi mee te maken heeft.  

 

3. De stem van de ouder: uitvoering van ons participatiebeleid 

We zijn trots op de tot nu toe behaalde resultaten dat de inbreng van ouders structureel 

onderdeel is geworden van ons werkproces om te komen tot de beste opvoedinformatie. 

We gaan dan ook door met: 

 Het Landelijk Ouderpanel en onze ambitie om te komen tot minimaal 3000 leden (stand 

per augustus 1600) en het uitzetten van periodieke onderzoeken/peilingen ter 

verbetering van de informatie aan ouders. 

 Het online monitoren waar ouders in de actualiteit over praten om daar met de 

informatievoorziening op aan te kunnen sluiten. 

 Het (laten) uitvoeren van specifieke onderzoeken, onder meer als het gaat om de 

diversiteit van ouders. 

Het Landelijk Ouderpanel blijkt uniek te zijn in Nederland vanwege de structurele wijze waarop 

de betrokkenheid van ouders wordt gerealiseerd. Er is een toenemend verzoek van allerlei 

publieke organisaties om dit panel te gebruiken. Vooralsnog honoreren we de verzoeken als het 

ook iets oplevert voor onze informatievoorziening naar ouders toe. Het komend jaar zal blijken of 

het wenselijk is om de huidige voorwaarden uit te breiden en het Panel wellicht verder te 

exploreren. Hierbij kan gedacht worden aan het inrichten voor breder gebruik als een soort  ‘één 

vandaag panel’. Een uitwerking hiervan zal niet eerder dan in 2020 kunnen plaatsvinden. 

 

4. Het optimaliseren van de vindbaarheid van de betrouwbare informatie (bereik 

ouders) 

 Directe benadering van ouders in hun zoektocht naar informatie via Google met de 

landelijke website Opvoeden.nl. Zo vinden ouders de betrouwbare informatie en kunnen 

we ook toe leiden naar lokale websites voor hulp in de buurt. 

 Indirecte benadering via intermediairen (gemeenten en professionals): we hebben de 

afgelopen jaren flink aan naamsbekendheid gewerkt en willen nu graag het accent 

verschuiven naar het creëren van impact: dat intermediairen de betrouwbare informatie 

niet alleen kennen maar ook gebruiken in hun dagelijkse praktijk (on- en offline).  De 

jeugdgezondheidszorg is hierin een cruciale partner in het directe contact met alle 

ouders. De JGZ professionals hebben vanuit hun wettelijke taak (Wet Publieke 

Gezondheid) een voorlichtende rol op die thema’s die bij ons in de content zijn 

opgenomen. Het gebruik van deze gevalideerde informatie als standaard voor de hele 

JGZ is dan ook een mooie ambitie.  De integratie van de redactieprocessen met de 

GroeiGids (GGD Amsterdam) kan hierin een belangrijke impuls geven.  

o Het komende jaar willen we de bestaande initiatieven van de afgelopen tijd 

verder uitbouwen en tot concrete resultaten komen. 

Op dit speerpunt liggen ook kansen om de invulling hiervan samen met het NJi op te 

pakken. 
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5. Inclusief beleid 

Diversiteit is een thema waar we al actief op in hebben gezet. We gaan niet alleen de uitkomsten 

uit het onderzoek ‘Superdivers Opvoeden’ implementeren maar ook inzetten op samenwerking 

met partners die ons daarbij kunnen helpen. We continueren de werkgroep diversiteit, met 

vertegenwoordigers van kennis- en thema-instituten en VWS waarin niet alleen rekening wordt 

gehouden met verschillen in culturele achtergrond, maar ook in opleiding. We willen de huidige 

diversiteit in het Landelijk Ouderpanel verder uitbreiden én we gaan door met het maken van 

filmpjes, beeldverhalen en ander geschikt materiaal om de toegankelijkheid van de informatie te 

vergroten. 

Alle elementen maken deel uit van een groter geheel, namelijk inclusie. Samen met de partners 

in de Landelijke Redactieraad werken we toe naar een meer inclusief beleid om de informatie 

voor zoveel mogelijk ouders bereikbaar en aanvaardbaar te maken. 

 

6. Projecten die dit jaar zijn gestart en doorlopen in 2019 

 Het ontwikkelen van betrouwbare filmpjes voor ouders in een samenwerkingsverband 

met JGZ partners (wij zijn de trekker/regisseur) 

 Vernieuwing ICT (CMS, API en websites) en implementatie architectuur en taxonomie 

 Integratie werkprocessen met de landelijke GroeiGids 

 Structurele inbedding van de publieksinformatie en het Landelijk Ouderpanel in het 

landelijke JGZ richtlijnenproces (aanvullende financiering ZONMW nodig) 

 Implementatie van de uitkomsten van het onderzoek naar de cultuursensitiviteit van de 

content (onderzoek ‘superdivers opvoeden’) 

 

7. Nieuwe projecten  

 Inhoudelijk en organisatorisch integratietraject met het NJi (aanvullende financiering 

wordt aangevraagd) 

 Informatievoorziening project 16-27 jarigen (18-/18+) Op dit dossier liggen kansen voor 

een samenwerking met het NJi. De uitvoering van dit project vraagt echter een 

investering die verder gaat dan aan financiële middelen nu beschikbaar is.  

 

8. Voorbereiding en besluitvorming over overdracht en beëindiging activiteiten 

De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat het toenemend aantal activiteiten niet 

langer uitgevoerd kunnen worden met het huidig beschikbare budget en dito 

personeelscapaciteit. We willen kwaliteit blijven leveren en dat gaat steeds meer knellen als we 

geen keuzes durven maken. Besluitvorming over het wel/niet doorgaan met de content bronnen 

voor jongeren, kinderen en mediaopvoeding en de websites Infovoorjou.nl infovoorkinderen.nl 

en mediaopvoeding.nl én de structurele participatie van jongeren met de landelijke 

jongerenadviseurs zal dan ook in 2019 plaatsvinden.  We zullen hierover met huidige en 

potentiële partners in overleg treden om te bespreken of overdracht/overname haalbaar is. We 

hebben veel bereikt en willen niet dat deze resultaten verloren gaan. Dit vergt een goede en 

zorgvuldige overdracht voor een structurele borging. 

 

 


