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JGZ Preventieagenda
Jeugdgezondheid, voor nu en later

Tachtig procent van de kinderen in Nederland groeit 
gezond en veilig op. Het gaat dus goed met de Neder-
landse jeugd, maar helaas niet met alle kinderen. Om de 
gezondheid en ontwikkelingskansen van alle kinderen 
te bevorderen, is een landelijke, sectorbrede agenda 
ontwikkeld: de JGZ PREVENTIEAGENDA. Via de pijlers 
hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid 
zetten wij in op maatschappelijke uitdagingen die een 
bedreiging kunnen zijn voor kinderen. Hierbij wordt 
samengewerkt met jeugdigen en ouders en met 
relevante partners op lokaal, regionaal en landelijk 
niveau. 

JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Juist bij complexe maatschappelijke problemen, 

die vaak in volgende generaties doorwerken, 

kan de JGZ het verschil maken. Dat doet de JGZ 

door mogelijke uitdagingen tijdig te signaleren, 

door te verwijzen indien meer hulp nodig is, 

(erkende) methodieken en interventies in te 

zetten, trends te signaleren en gemeenten en 

andere partijen te adviseren over preventie 

binnen het gezondheids- en jeugdbeleid. 

Kijk op www.ncj.nl/preventieagenda voor 
meer informatie en downloads. 

Onze missie is dat ieder kind zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeit! 

Meld je aan voor 
onze nieuwsbrief 
JGZ Preventieagenda.

Draag bij aan het gezond, 
veilig en kansrijk 
opgroeien van alle 
kinderen in Nederland!

Hechting Ouderschap Weerbaarheid Gezondheid

80%
van de kinderen in 

Nederland groeit 
gezond en veilig op.

20%
van de kinderen 
in Nederland 
groeit niet gezond 
en veilig op.
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De feiten: Ambities voor 2020:

In Nederland zijn jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer van 
kindermishandeling; bij ongeveer de helft (65.000) wordt 
contact opgenomen met Veilig Thuis en daarvan resulteren 
19.000 gevallen in een melding. 

Schoolverzuim, geoorloofd en ongeoorloofd, is een groeiend 
probleem. Het aantal geregistreerde thuiszitters stond in 2017 
al op 4.215 leerlingen (bron: Ministerie van OCW). Het aantal 
kinderen dat in werkelijkheid thuis zit, ligt nog vele malen hoger. 
Kinderen die geoorloofd thuis zijn bijvoorbeeld vanwege 
psychische of lichamelijke problematiek vallen niet onder deze 
cijfers, maar zitten wel degelijk thuis.

378.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede; 
dat is 1:9 kinderen.
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De JGZ zet zich in om het aantal kinderen dat met 
kindermishandeling te maken krijgt met 10% terug 
te brengen in 2020.

ARMOEDE

In 2020 werken onderwijs, leerling en ouders, JGZ en 
leerplicht duurzaam samen aan de preventieve aanpak van 
schoolverzuim, volgens algemeen geldende afspraken. 
Dit betekent dat elke school (PO, VO, MBO, SO) een aanpak 
schoolverzuim uitvoert, die zowel gericht is op de preventie 
van (nieuw) schoolverzuim als op de individuele begeleiding 
van leerlingen met verzuim op school. 

In 2020 heeft de JGZ gezinnen die in armoede leven in beeld, 
is er aandacht voor het versterken van beschermende 
factoren en het verbeteren van gezondheidsvaardigheden 
binnen die gezinnen, adviseert de JGZ over opvoeden in 
armoede en leidt ze toe naar hulp indien nodig. Dit onder-
steuningsaanbod is bekend bij jeugdigen en hun ouders die 
in armoede leven en bij lokale samenwerkingspartners. 
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De JGZ Preventieagenda is een gezamenlijk initiatief van: 

Hechting Ouderschap Weerbaarheid Gezondheid


