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Waarom dit congres? 
De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) zijn in alle gemeenten in Nederland sinds 2010  het 

zenuwcentrum van de preventieve zorg voor kinderen en jongeren. Ondersteuning en 

begeleiding van 0 tot 19 jarigenen hun ouders wordt in elke gemeente aangeboden vanuit 

het CJG.  De meeste CJG’s staan nu als een huis. De kracht van het CJG is de samenwerking 

tussen de preventieve jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, het onderwijs en voorschoolse 

voorzieningen, de huisarts, de jeugd GGZ en tweedelijnszorg in de wijk, het dorp en de stad. 

Deze samenwerking kan nog beter nu door het transitieplan preventie én zorg onder regie 

van de gemeenten gaat vallen. 

Het transitie plan is klaar en gemeenten en rijksoverheid maken zich op voor een grote 

stelselherziening in 2015.  De inrichting van de CJG’s met haar nieuwe taken en nieuwe 

financieringsvorm zal om een andere werkwijze vragen van de jeugdverpleegkundige, de 

maatschappelijk werker, de pedagoog, de psycholoog, de jeugdarts en de assistent. Daarom 

organiseren het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Jeugd Instituut 

(NJI),en het Julius Centrum  UMC Utrecht het vierde landelijk CJG congres in Utrecht op 26 

september 2013.  

  

Dit jaar zijn er vier plenaire sprekers die allen vanuit de “één kind, één gezin en één regisseur 

gedachte” de grote veranderingen van de komende jaren zullen toelichten Daarnaast zullen 

er workshops zijn van innovatoren en onderzoekers uit het veld in twee series van zes. Het 

bruist overal in Nederland van het enthousiasme en vernieuwende initiatieven om 

preventie, toeleiding en zorgtoewijzing te versterken vanuit de centra voor jeugd en gezin in 

de wijk of het dorp.  De congrescommissie bestaande uit Marga Beckers (NCJ), Inge 

Anthonijsz (NJi), Guus Schrijvers, Bert Prinsen onder voorzitterschap van Elly de Leeuw 

(Julius Centrum) komt ook dit jaar met een  gevarieerd programma van plenaire sprekers en 

workshops. 

 

Onder leiding van dagvoorzitter Ferdinand Strijthagen, sinds de oprichting in 2010 directeur 

van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het innovatie- en kenniscentrum voor 

de jeugdgezondheidszorg. 

 

 

De workshops 
Gemeenschappelijk aan alle workshops is dat;  

• Deelnemers een actieve inbreng hebben. 

• Ze over een actueel onderwerp gaan en de ontwikkelingen in de laatste 12 maanden 

en in de komende nabije toekomst schetsen. 

• De workshops gezamenlijk een goed overzicht bieden van wat er in Nederland speelt 

op het terrein van CJG’s.  

• De inleider de recente ontwikkeling schetst van het onderwerp van de workshop, 

alsmede de pluspunten en problemen bij die ontwikkeling. Soms is de inleider 

dezelfde persoon als de plenaire spreker.  

• Er in elke workshop ruimte overblijft voor vragen en discussies. 

• De workshops zijn zo geprogrammeerd, dat je je eigen congres kunt samenstellen. 

 

 

 

 

 



 

Doelgroep 
Het congres is bedoeld voor leidinggevende professionals, directeuren, beleidsmedewerkers, 

jeugdartsen, (school)maatschappelijk werkers, wethouders, pedagogen, 

jeugdverpleegkundigen, gemeenteraadsleden, verloskundigen, doktersassistenten, (kinder- 

en ontwikkelings-)psychologen, jeugdzorgwerkers, kraamverzorgenden, gemeentelijke 

beleidsmedewerkers, huisartsenposten, schooldirecties, zorgcoördinatoren, intern 

begeleiders, coördinatoren samenwerkingsverbanden en alle anderen die werkzaam zijn op 

of interesse hebben in het brede werkterrein van de Centra voor Jeugd en Gezin. 

 

 

Programma 

 

Dagvoorzitter: Mr. F.H.J. (Ferdinand) Strijthagen, directeur Nederlands Centrum  

   Jeugdgezondheid 

 

09.00 – 09.30 Ontvangst met koffie en thee (mogelijkheid tot bezoek stands)  

 

09.30 – 09.40 Opening door de dagvoorzitter  

        

09.40 – 10.10 Samen werken aan preventie in het CJG 

Prof. dr. H. (Hein) Raat,  hoogleraar jeugdgezondheidszorg, Erasmus 

universiteit, Rotterdam 

De transities hebben gevolgen voor gemeenten, professionals, ouders en kinderen. 

Hoe kan door effectieve samenwerking en het gebruik van E- Health preventieve zorg voor 

jeugd sterk worden neergezet door het CJG. 

 

10.10 – 10.40      Niemand kan het alleen 
  Samen verantwoordelijk voor een sterk gezin, een sterke wijk , een sterke 

school! 

      Chaja Deen, NJi samen met Sander van der Berk en Theo Brands 

We zien alle mogelijke vormen van samenwerking tussen onderwijs, CJG’s en 

jeugdzorgpartners. Daarbij kan het gaan om uitwisseling van ideeën, het geven van adviezen, 

het deelnemen aan overleggen, het afstemmen en coördineren van samenwerking. Steeds 

met het doel dat de kwaliteit van het onderwijs aan en de zorg voor jeugdigen en gezinnen 

wordt verbeterd en dat samenwerking een meerwaarde oplevert. Uiteraard wordt daarbij 

ook een stevige plaats toegekend aan de ouders van de jeugdige.  

Het bijzondere nu is dat we toewerken naar een wettelijke basis en een stevig fundament 

voor die samenwerking tussen onderwijs en de brede zorg voor jeugd, waar CJG’s veelal een 

centrale rol in zullen spelen.. We zijn daarmee de vrijblijvendheid voorbij! De invoering van 

de wet passend onderwijs en de realisatie van de transitie van de jeugdzorg zorgen er beide 

voor dat op regionaal-, gemeentelijk- en op instellingsniveau er afspraken worden gemaakt 

over de onderlinge samenwerking. 

In de lezing wordt ingegaan op de hoofdlijnen van de wetgeving  Passend Onderwijs, en de 

relevantie hiervan voor de lokale zorg voor jeugd en het CJG 

Daarna wordt vanuit de praktijk in OSS toegelicht hoe het CJG samenwerkt met haar 

onderwijs partners 

 

10.40 – 11.00 Koffie‐ en theepauze (mogelijkheid tot bezoek stands) 

 



 

11.00 – 12.15  Eerste ronde workshops; 6 verschillende sessies. 

 

-   Forensisch pediatrisch signaleren en verwijzen van kindermishandeling in het CJG. 

Elise van der Putte, kinderarts WKZ  onderzoeker en docent forensische pediatrie en Elly de  

Leeuw , jeugdarts en forensisch arts, hoofd onderwijs Public Health  Julius Centrum UMCU. 

 

- De  huisarts en het CJG in Enschede: een voorbeeld voor allen? 

Dick Walstock, huisarts. 

 

- Innovaties bij pubers 

Carla Derijck, GGD Nederland en Vincent Busch,  promovendus gezondheidsonderwijs op 

middelbare scholen, Julius Centrum 

 

- Innovaties bij jonge kinderen; vroegsignalering 

Ingrid Staal,  promovendus Julius Centrum; Het SPARK traject en Olivier Blanson Henkemans, 

TNO “samenstarten‐app”. 

 

- Het Basispakket JGZ verbindt! 

 Marga Beckers en Marieke Timmermans, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid 

 

- De jeugd- en gezinsgeneralist in de eerste lijn; schaap met vijf poten? 

Marianne Berger, NJI en Martine van Tuyn, Beleidsadviseur Proeftuin Haarlem 

    

12.15 – 13.15 Lunchpauze (mogelijkheid tot bezoek stands) 

 

13.15 – 13.45 Naar een betere zorg voor Jeugd; een tijd vol kansen. 
   Leon Wever (VWS) 

Meer dan ooit zijn er deze jaren kansen om de zorg voor de jeugd beter te maken. We 

zoeken antwoorden op vragen als; Hoe krijgen we de noodzakelijke aandacht voor 

preventie, maatwerk en er snel (dicht)bij zijn voor elkaar? Hoe garanderen we kwalitatief 

goede zorg? Wat verwachten we van gemeenten als zij verantwoordelijk zijn voor het hele 

jeugdstelsel? Welke rol spelen Centra voor Jeugd en Gezin daarin? 

 

13.45 – 14.15 Zorg voor jeugd begint met een vitale samenleving 

   Hans Spigt, Wethouder Utrecht  

Utrecht werkt hard aan de transformatie 'zorg voor jeugd'. Spil in de transformatie zijn de 

buurtteams Jeugd en Gezin. Deze teams bieden tijdelijke ondersteuning aan gezinnen met 

uiteenlopende vragen en problemen. In afstemming met deze ontwikkeling richt Utrecht ook 

de Centra voor Jeugd en Gezin opnieuw in. De Jeugdgezondheidszorg krijgt hier een nog 

belangrijker rol in en zal, samen met onderwijs en welzijnswerk, verder bouwen aan 

kwalitatief hoogwaardige basisvoorzieningen in elke wijk. 

   

14.15 – 15.30 netwerktafels /ervaringen uit het veld met koffie en theepauze. 

 

15.30 – 17.00   Tweede ronde workshops; 6 verschillende sessies. 

 

- Homogene en heterogene spreekuren in het CJG. 

Guus Schrijvers, oud hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom en Elly de Leeuw,  

jeugdarts en hoofd onderwijs Public Health Julius Centrum. 

 



 

- De  huisarts en het CJG in Enschede: een voorbeeld voor allen? 

Dick Walstock, huisarts. 

 

- Centra voor Jeugd en Gezin over de Grens 

Carolien Vink en Tijne Berg – Le Clercq van het NJI.  

 

- Ouders dicht(er)bij; visie op ouderschap en werken met ouders als ambassadeur. 

Inge Anthonijsz, NJI en Eelco van der Wal, Lid stgr. ouders CJG Breda 

 

- Implementatie van de verwijsindex in de provincie Utrecht; een jeugdverpleegkundige 

visie. 

Karin Bos en Simone Langerak,  GGD Midden Nederland. 

  

- Kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking doen gewoon mee! 

drs. Jan de Vries,  directeur MEE Nederland en voorzitter netwerk ‘Gewoon Meedoen’ 

 

Vanaf 17.00 Afsluiting met drankje  

 

 

Voor inhoud van de workshops; zie onze website www.juliusacademy.nl 

 

 

Praktische informatie 
 

Plaats:            Utrecht 

 

Prijs:   € 285,- 

 

Aanmelding:  U schrijft zich in door het inschrijfformulier volledig ingevuld te 

retourneren. Ongeveer twee weken voor het congres ontvangt u de 

bevestiging en routebeschrijving.  

 

Annulering:  Bij schriftelijke annulering voor 10 augustus 2013 berekenen wij € 25,- 

administratiekosten. Na deze termijn wordt het gehele bedrag in 

rekening gebracht. Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan is een van 

uw collega's - in het bezit van uw bevestigingsbrief - van harte welkom. 

 

Informatie:   Petra Schimmel, coördinator nascholing Public Health 

    Telefoon: 088 – 756 9256, e-mail: p.j.schimmel@umcutrecht.nl  
                     

Accreditatie 
Er wordt accreditatie aangevraagd bij de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie en 

andere relevante accreditatiecommissies voor de verschillende beroepsverenigingen. 

Informeer als je zeker wilt zijn van accreditatie of houd de site in de gaten 

 

 

 

 



 

Inschrijfformulier 

 

Congres Centrum voor Jeugd en Gezin, 26 september 2013 
  

Via www.juliusacademy.nl kan ook online ingeschreven worden! 

 

Voor- en achternaam:……………………………........................................................................m/v 

 

Functie:................................................................................................................................... 

 

Instelling:................................................................................................................................ 

 

Adres:................................................................………………….................................................. 

 

Postcode en plaats:................................................................................................................ 

 

E-mail:…………………………….................................................Tel.nr............................................ 

 

 

 

� Ondergetekende schrijft zich in voor bovengenoemd congres dat plaatsvindt op 26 

september 2013 én verklaart akkoord te gaan met de inschrijvingsvoorwaarden 

 

Bij schriftelijke annulering vóór 10 augustus 2013 berekenen wij € 25,- aan 

administratiekosten. Bij annulering na deze datum wordt het gehele bedrag in rekening 

gebracht. Indien u verhinderd bent, dan is een collega – in het bezit van uw bevestiging – van 

harte welkom. 

 

Betaling inschrijfgeld  (aankruisen wat van toepassing is) 

 

� Hierbij machtig ik de administratie van het UMC Utrecht om éénmalig de 

deelnemersbijdrage van € 280,- af te schrijven van: 

 

   giro/bankrekeningnummer.................................................................................... 

 

   ten name van.......................................................................................................... 

 

   te:........................................................................................................................... 

 

� Stuurt u mij een factuur ten bedrage van € 285,- (incl. € 5,- administratiekosten) 

 

Datum:        Handtekening: 

 

 

Retourneren aan:   Julius Centrum, Str. 6.131  

     T.a.v. Petra Schimmel 

     Antwoordnummer 8858 

 3500 ZK Utrecht 

E-mail: p.j.schimmel@umcutrecht.nl 



 

 

 

 

Julius Centrum 

 
Het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde is een van de 

twaalf divisies van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). 

Het Centrum streeft naar een leidende rol in het verkrijgen en verspreiden van kennis op het 

gebied van gezondheidswetenschappen en de eerstelijns gezondheidszorg. Het Centrum vervult 

een voortrekkersrol op het gebied van onderzoek naar vier ziekte-gerelateerde thema’s en 

methodologisch onderzoek. Het biedt hoog gekwalificeerde onderwijsprogramma’s voor (bio) 

medische studenten, onderzoekers, artsen en andere professionals in de gezondheidszorg en 

verzorgt academische eerstelijns zorg. 

De Unit Innovaties in de Zorg (v/h Public Health) is onderdeel van de divisie Julius Centrum. De 

Unit richt zich op onderzoek en evaluatie van innovaties op het gebied van geïntegreerde zorg, 

disease management en spoedeisende zorg. Ook is de Unit een kenniscentrum voor 

professionals in de zorg, managers en beleidsmakers.  

 

 
 

 

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid 
 

Het NCJ is het innovatie- en kenniscentrum voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het NCJ 

verbindt iedereen die kan bijdragen aan de jeugdgezondheid. Professionals met ervaring uit de 

praktijk. Managers en beleidsmakers die vernieuwing in hun organisatie de ruimte geven. 

Belangenverenigingen die spreken namens ouders en kinderen. Het NCJ brengt mensen met 

elkaar in gesprek, belicht nieuwe ideeën en initiatieven en creëert een klimaat voor 

constructieve uitwisseling van ervaringen, met aandacht voor preventie en de totale context 

van het kind. 

 

 

 
 

 

Het Nederlands Jeugdinstituut 
 

 Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en 
opvoedingsvraagstukken. De bestaansgrond van het Nederlands Jeugdinstituut ligt in het 
streven naar een gezonde ontwikkeling van jeugdigen, en verbetering van de sociale en 
pedagogische kwaliteit van hun leefomgeving. Om dat te kunnen bereiken is kennis nodig. 
Kennis waarmee de kwaliteit en effectiviteit van de jeugd- en opvoedingssector kan verbeteren. 
Kennis van de normale ontwikkeling en opvoeding van jeugdigen, preventie en behandeling van 
opvoedings- en opgroeiproblemen, effectieve werkwijzen en programma’s, professionalisering 
en stelsel- en ketenvraagstukken. Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelt, beheert en 
implementeert die kennis.  

 


