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1. Inleiding  
De begroting 2022 is de eerste begroting van het nieuwe convenant 2022-2027. Het afsluiten van het nieuwe 

convenant is voor JGZ en haar medewerkers een geweldige blijk van waardering voor alle goede zorg die onze 

medewerkers elke dag weer leveren. Het is een geruststellende gedachte dat de H8-gemeenten op basis van 

wederzijds vertrouwen het convenant met 6 jaar willen verlengen. Naast continuïteit van de stichting heeft het 

nieuwe convenant ook voor de begroting 2022 enkele positieve gevolgen. Voor het jaar 2022 zijn er door de 

H8-gemeenten structureel extra middelen (circa 430k) toegevoegd aan het nieuwe financiële kader. Bovendien 

kan JGZ vanaf 2022 de inkomsten indexeren aan de hand van de OVA en PPC-indexatie. Deze indexatie houdt 

beter rekening met loon- en pensioenstijgingen in de zorgsector, iets waarin de oude indexatie (CPI) niet in 

voorzag en wat de afgelopen jaren nadelige gevolgen heeft gehad op de financiële ruimte. Ter illustratie, op 

basis van de nieuwe afspraken mag JGZ voor 2022 haar inkomsten indexeren met 2,89%. Indien JGZ gebleven 

was bij de CPI-indexatie dan was dit “slechts”” 1,2% geweest, iets wat een negatieve impact had gehad van 

220k minder inkomsten. Deze 220k zijn ook zeer hard nodig om de aankomende loonstijgingen (verwachting is 

4%) te kunnen compenseren zonder formatieve ingrepen te hoeven doen. Iets wat uiteraard ook de kwaliteit 

van zorg ten goede komt.  

 

1.1. Corona 

Helaas kunnen we er ook bij de begroting van 2022 niet omheen om iets te melden op het gebied van corona 

en de mogelijke impact daarvan. Gezien de recente ontwikkelingen is het zeker niet uit te sluiten dat corona 

ook in 2022 een impact zal hebben op de bedrijfsvoering. In 2020 en 2021 heeft JGZ de financiële schade weten 

te beperken door het verkrijgen van een coulance regeling. Naast deze coulance regeling is er ook 

gebruikgemaakt van een landelijke regeling, waardoor allerlei “corona” kosten teruggevorderd kunnen worden 

bij het ministerie van VWS. Hierbij valt de denken aan persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook 

inefficiëntie kosten op het gebied van groepsvaccinaties. Helaas is er, op moment van schrijven, geen zekerheid 

over het voortzetten van deze (coulance) regelingen in 2022.   

 

De JGZ beschikt over de zekerheid van een convenant waardoor het ook voor 2022 verzekerd is van subsidie. 

De grootste onzekerheid zit met name op de afname van het Programma op Maat (POM) en inefficiëntie van 

de dienstverlening. Inmiddels hebben alle acht gemeenten aangegeven om nagenoeg dezelfde middelen te 

beschikken m.b.t. POM. Hoewel het prettig is dat de gemeenten op voorhand niet bezuinigen op POM brengt 

dit wel een financieel risico met zich mee. Want wat gebeurt er als de dienstverlening in 2022 door corona 

wederom (deels) stil komt te liggen? Krijgt de JGZ dan wederom een garantstelling? Of besluiten gemeenten op 

dat moment toch anders en is het financiële verlies daarmee volledig voor de JGZ? Los daarvan is het de vraag 

of de regeling vanuit de overheid nog gecontinueerd gaat worden in 2022? Kan JGZ – in het geval dat de 1,5 

meter maatregel van stal gehaald wordt - de daarmee gepaarde inefficiëntie bij het Rijk declareren of komen 

deze kosten extra ten laste van JGZ? Kortom, de toekomst is op dat gebied erg onzeker en dat maakt het 

maken van een realistische begroting bijzonder lastig. Aangezien de toekomst zich moeilijk laat voorspellen is 

besloten om de begroting 2022 op te stellen als “business as usual”. Op voorhand is dus geen “corona effect” 
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begroot. Het is onmogelijk om alle financiële “corona” consequenties af te dekken in de begroting. JGZ zal zulke 

kosten – indien er geen regelingen meer zijn – moeten afdekken binnen het eigen vermogen. In de 

risicoparagraaf wordt dit nader uitgewerkt.  

 

1.2.  Financiële ruimte verbetert t.o.v. 2021 maar nog steeds beperkt 

Ten opzichte van 2021 is door de uitbreiding van het financiële kader de financiële ruimte verbetert. Ondanks 

deze uitbreiding was het ook voor 2022 een hele puzzel om te komen tot een sluitende begroting. JGZ loopt 

door het uitstellen van investeringen deels achter de feiten aan en ontkomt er voor 2022 niet aan om deze 

investeringen te doen. Dit is vooral voelbaar op het gebied van huisvesting, apparatuur en inventaris. Sommige 

locaties zijn zeer verouderd en dienen opgeknapt en opgefrist te worden. Ook omdat dit het visitekaartje is van 

JGZ. In de huidige constructie dient JGZ zelf deze onderhoudskosten te bekostigen. Bovendien is een groot deel 

van het meubilair sterk verouderd (o.a. bureaustoelen, wachtkamerstoelen) en aan vervanging toe. Ook de 

apparatuur t.b.v. de gehoorscreening is na bijna 10 jaar aan vervanging toe. Deels ook ingegeven omdat de 

leverancier niet meer de verouderde apparatuur kan/wil repareren. Daarnaast zijn de mobiele telefoontjes 

inmiddels ook meer dan 5 jaar oud en beginnen deze steeds meer uit te vallen. Bovendien worden software 

updates niet meer ondersteunt op deze verouderde Android omgevingen. Deze inhaalslagen nemen uiteraard 

een groot beslag op de financiële ruimte en beperken daarmee andere (noodzakelijke) ontwikkelingen. Naast 

alle noodzakelijke investeringen bestaat de begroting van JGZ uit relatief veel personele kosten en daardoor 

hebben stijgingen in lonen en pensioenen een grote impact op de begroting. Dit wordt vanaf 2022 beter 

gecompenseerd doordat de inkomsten geïndexeerd kunnen worden op basis van de OVA.  

 

1.3.  Proces totstandkoming begroting 2022 – bepaling vrije ruimte  

Om de financiële ruimte te bepalen zijn allereerst alle verwachte inkomsten en kostenstijgingen doorgerekend 

in de begroting. Dit betreft o.a. stijgingen m.b.t. de loonkosten, sociale lasten, pensioenkosten en alle andere 

jaarlijks terugkerende vaste (materiële) kosten. Vervolgens is het ziekteverzuim voor het primaire proces 

aangepast (verhoogd) met 0,2% (op basis van het verloop van de afgelopen jaren). Ook deze aanpassing heeft 

financiële gevolgen (extra formatie) voor de ruimte. Na het aanpassen van al deze componenten kon voor 2022 

de vrije ruimte bepaald worden en deze bedroeg circa 350k.  

  

1.4.  Besteding van de vrije ruimte    

Voor de zomerperiode is er vanuit het MT aan alle afdelingen een uitvraag gedaan voor noodzakelijke 

investeringen en wensen voor de begroting van 2022, waarbij het MT van tevoren richting heeft gegeven aan 

de discussie door enkele belangrijke speerpunten aan te wijzen waarmee iedereen rekening moet houden voor 

2022 (o.a. Zorg op Maat, Zorgpaden, Zelforganisatie). Vanuit de gehele organisatie is er voor ruim 1,4 miljoen 

euro een mix van noodzakelijke investeringen en wensen opgehaald. Uiteraard was het niet mogelijk om te 

voldoen aan al deze wensen en zijn er moeilijke keuzes gemaakt om te komen tot een sluitende begroting.  

 

 



   
 

3 
 

Dit is gedaan door de wensen te categoriseren in: 

 Noodzakelijke kosten / kosten die niet meer uit te stellen zijn – bijvoorbeeld vervanging mobieltjes, 

inventaris, onderhoud;  

 Vastgesteld beleid – bijvoorbeeld kosten t.b.v. de projecten Zorg op Maat en Zorgpaden; 

 Wenselijke beleid – bijvoorbeeld onboarding van medewerkers.   

 

Op basis van de bovenstaande categorisering heeft het MT de 1,4 miljoen euro wensen teruggebracht naar 

350k. Hierbij moesten lastige keuzes gemaakt worden en konden een aantal zaken geen doorgang vinden 

omdat hiervoor geen middelen vrijgemaakt konden worden in 2022. Op hoofdlijnen zijn de onderstaande 

investeringen toegekend. In paragraaf 4. Kosten worden deze investeringen nader toegelicht:  

 ICT  

o Vervanging van mobieltjes, beeldschermen 

o Aanschaf noodzakelijke software (o.a. t.b.v. echoscreen apparatuur) 

o Vervanging neoscreening apparatuur 

 Kwaliteitssysteem (QIP)  

o Ondersteuning om QIP op orde te krijgen (o.a. opschonen van de verouderde 

processen/richtlijnen) 

 Klanttevredenheid 

o Investeren in een nieuw klanttevredenheid systeem 

 Projecten 

o Het opnemen van een projectenpot van 2.500 uur (alleen primair proces uren) voor de 

uitvoering van diverse projecten zoals Zorgpaden en Zorg op Maat 

 Huisvestingsinvesteringen 

o Mobiele airco’s voor een aantal locaties om in de zomer een werkbaar klimaat te creëren (nu 

wordt het soms +30graden in deze locaties) 

o Vervanging verouderde bureaustoelen & wachtkamerstoelen 

o Vervanging deurkrukken (vanuit veiligheidsoogpunt) 

o Overige onderhoudskosten (opknappen locaties) 

 HRM  

o o.a. het laten uitvoeren van een MTO en RI&E in 2022 

o Werving RvT-leden 

o Inwerkprogramma/onboarding medewerkers (zowel digitaal via AFAS alsmede via fysieke 

bijeenkomsten) 

o Nieuwe arbodienst (waarschijnlijk duurder dan huidige) 

o Coaching individuele medewerkers 

 Opleidingsbudget 

o Verhoogd naar het niveau voor corona 
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Bovenstaande onderwerpen zijn op hoofdlijnen de investeringen die gedaan gaan worden in 2022, waarvan 

een groot gedeelte van de kosten geen structurele kosten betreffen maar éénmalige investeringen. Bovendien 

kunnen een aantal investeringen worden afgeschreven in 3, 5 of 10 jaar. Al deze kosten zullen worden 

gefinancierd uit de beschikbare ruimte, waarmee JGZ ook voor 2022 een 0-begroting kan presenteren. De 

wensen en ambities die niet gehonoreerd konden worden zullen met het opstellen van de begroting van 2023 

opnieuw bekeken en overwogen worden.                
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2. Begroting 2022 
Onderstaand is de financiële begroting 2022 opgenomen. Voor de vergelijking zijn ook de begrote bedragen 

van 2021 gepresenteerd. Net als voorgaand jaar is het uitgangspunt van de begroting 2022 een 0 resultaat. Dit 

betekent dat zowel de begrote opbrengsten als kosten gelijk zijn. Voor 2022 zijn de opbrengsten alsmede de 

kosten begroot op 17,8 miljoen euro. Ten opzichte van 2021 is dat een stijging van 4,5%. In de onderstaande 

paragrafen wordt per onderdeel op hoofdlijnen een toelichting geven op de begrote bedragen.  

 

 

Opbrengsten gemeenten
Opbrengsten Basispakket JGZ 12.227.905     11.267.551     
Opbrengsten Basispakket JGZ Flexibel 626.527          654.444          
Opbrengsten Programma op Maat 1.434.822       1.378.926       
Opbrengsten Huisvesting 1.615.127       1.645.675       
Opbrengsten Gemeentelijke samenwerking -                 48.538           
Opbrengsten Epidemioloog 108.885          105.507          
Opbrengsten Rijksvaccinatieprogramma 1.267.229       1.100.749       
Totaal gemeentelijke opbrengsten 17.280.494        16.201.389     

Overige opbrengsten
Opbrengst RIVM (RVP) 356.142          -                 
Opbrengsten overig 212.102          857.676          
Totaal overige opbrengsten 568.244             857.676          

TOTAAL OPBRENGSTEN 17.848.738        17.059.064     

Personeelskosten
Salaris 8.857.468       8.245.425       
Vakantietoeslag 706.597          659.634          
Eindejaarsuitkering 735.745          686.844          
Sociale lasten 1.609.512       1.525.832       
Pensioenkosten 945.269          896.124          
Loonkosten personeel niet in loondienst 123.000          250.106          
Totaal salarislasten 12.977.592        12.263.965     

Overige personeelskosten
Reiskosten 163.440          181.045          
Vorming en opleiding 238.000          179.261          
Overige personeelskosten 114.825          88.825           
Vergoeding RvT 52.000           66.752           
Werving en selectie 30.000           30.000           
Totaal Overige personeelskosten 598.265             545.883          

Uitbestede diensten
Automatisering 497.047          478.137          
Telefonie 150.000          162.000          
Bedrijfsapplicaties 281.425          222.361          
DD JGZ applicaties 373.200          354.800          
Overige uitbestede diensten 293.500          339.500          
Totaal uitbestede diensten 1.595.172          1.556.798       

Huisvestingskosten
Huurkosten 1.034.746       1.057.882       
Servicekosten 421.872          438.912          
Overheadkosten huisvesting 224.509          193.882          
Totaal huisvesting kosten 1.681.127          1.690.675       

Overige lasten
Advies en accountantskosten 117.000          115.000          
Afschrijvingen 82.000           90.000           
Marketing, drukwerk, porti en correspondentiekosten 225.000          225.000          
Materiele kosten 136.100          95.000           
Overige kosten 239.170          148.000          
Totaal overige kosten 799.270             673.000          

Implementatiekosten
Projectkosten 4.300             50.000           
Totaal projectkosten 4.300                50.000           

Directe kosten JGZ activiteiten
Directe kosten gerelateerd aan Basispakket 10.000           10.000           
Directe kosten gerelateerd aan Programma op Maat 183.011          268.743          
Totaal Directe kosten JGZ producten 193.011             278.743          

Totale kosten 17.848.737        17.059.064     

Resultaat voor bestemming 0                      0                   

Begroting 2022

Begroting 2022

Begroting 2021
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3. Opbrengsten 2022 
De opbrengsten bestaan voor het grootste gedeelte uit de gemeentelijke bijdragen. In het convenant 2022-

2027 zijn afspraken gemaakt over de hoogte van dit bedrag alsmede de manier waarop deze bijdrage jaarlijks 

bijgesteld en berekend worden. Voor 2022 bedraagt de subsidie vanuit de gemeenten circa 17,2 miljoen euro. 

Ten opzichte van 2021 is dit een stijging van 6,5%. Naast de gemeentelijke opbrengsten ontvangt JGZ ook via 

andere partijen financiële middelen. Deze opbrengsten zijn gepresenteerd onder de overige opbrengsten. De 

overige opbrengsten voor 2022 bedragen 568k. Ten opzichte van 2021 is dat een daling van 34%. Verderop in 

deze paragraaf wordt hierop een nadere toelichting gegeven.    

 

3.1. Gemeentelijke opbrengsten 

Opbrengsten Basispakket JGZ - € 12.227.905 

In het convenant 2022-2027 zijn afspraken gemaakt over het nieuwe financieel kader t.b.v. 2022. Dit was 

noodzakelijk om als JGZ zijnde ook naar de toekomst toe een financieel gezonde bedrijfsvoering te kunnen 

blijven voeren. Het uitgangspunt voor dit nieuwe financiële kader is gevormd door de benodigde bijdrage aan 

het Basispakket JGZ 2021. Deze is voor 2021 vastgesteld op € 12.900.000. Dit bedrag is opgebouwd uit de 

onderstaande onderdelen: 

 

Basispakket JGZ    € 11.693.745 

Epidemioloog    €      105.507 

Rijksvaccinatieprogramma €   1.100.748   

TOTAAL    € 12.900.000 

 

Voor het Basispakket JGZ betekent dit dat voor 2021 de benodigde bijdrage vastgesteld is op €11.693.745. Op 

basis van dit vastgestelde kader kan voor 2022 conform de onderstaande formule de benodigde opbrengsten 

berekend worden:  

 

Budget(= T-1) / totaal jongeren 0-18 ZHW(T-2) * totaal jongeren 0-18 ZHW (T-1) + indexatie (T-2)* 

* conform financieel kader convenant 2022-2027 

 

De kindaantallen per 1 januari 2021 (T-1) bedragen conform het CBS 118.849 kinderen. Ten opzichte van 1 

januari 2020 (T-2) is dit een stijging van 0,31% (118.487 kinderen). Naast de mutatie in kindaantallen wordt het 

financiële kader ook aangepast aan de hand van de onderstaande indexatie formule: 

 

OVA (T-2) x 70% + PPC (T-2) x 30% = indexatie*  

* conform financieel kader convenant 2022-2027 

 

De OVA over het jaar 2020 (T-2) bedraagt 3,28%. De PPC over het jaar 2020 (T-2) bedraagt 1,97%. De 

indexering voor 2022 komt daarmee op 2,89%. Op basis van beide variabelen (kindaantallen en indexatie) kan 
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berekend worden dat in 2022 de stijging van de Opbrengsten Basispakket JGZ 3,2% bedraagt. Op basis van de 

gehanteerde formule komen de benodigde opbrengsten daarmee op € 12.068.101.  

 

Echter, in de begroting 2022 is te zien dat dit bedrag hoger ligt, namelijk € 12.227.905. Dit verschil van  

€ 159.804 wordt verklaard door het prenataal huisbezoek (hierna PHB), een wettelijke taak die gemeenten 

vanaf 1 januari 2022 dienen uit te voeren. JGZ gaat namens de H8-gemeenten deze taak uitvoeren. In het 

najaar van 2021 is naar alle gemeenten een separate berekening gestuurd om inzichtelijk te maken welke 

financiële consequenties de uitvoering van het PHB heeft voor JGZ en de gemeenten. Gemeenten worden via 

het gemeentefonds gecompenseerd voor deze extra kosten. Aangezien deze wettelijke taak start op 1 januari 

2022 zijn deze extra opbrengsten niet geïndexeerd en niet gecorrigeerd met de nieuwe kindaantallen. Immers, 

in 2021 waren deze opbrengsten nog geen onderdeel van het Basispakket JGZ.  

 

Voor 2022 betekent het bovenstaande dat de opbrengsten van het Basispakket JGZ met € 159.804 extra zullen 

stijgen. Daarmee komt de totale bijdrage uit op € 12.068.101 + € 159.804 = € 12.227.905. Dit is een stijging van 

8,5% t.o.v. 2021.  

 

Opbrengsten Basispakket JGZ Flexibel - € 626.527 & Programma op Maat -  € 1.434.822 

De maatwerk activiteiten worden op basis van het convenant verdeeld in twee categorieën, te weten 

Basispakket JGZ Flexibel en Programma op Maat. In totaal is voor het basispakket JGZ Flexibel een bedrag van  

€ 626.527 begroot. Voor het Programma op Maat is een bedrag van €  1.434.822 begroot.  

 

Ten opzichte van 2021 dalen de opbrengsten van het Basispakket JGZ Flexibel met 28k. Alle gemeenten hebben 

aangegeven de inzet op het Basispakket JGZ Flexibel voor 2022 gelijk te willen houden aan 2021. De grootste 

wijziging is binnen Zoetermeer, waar in 2022 een verminderd beroep gedaan wordt op het product Participatie 

Netwerken door arts en verpleegkundige JGZ. Dit leidt tot een verminderende afname van 35k t.o.v. 2021 op 

dit product. De inkomsten m.b.t. het Programma op Maat stijgen t.o.v. 2021 met 55k. Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door een uitbreiding van de activiteiten binnen Zoetermeer.  

 

Voor activiteiten met stabiele afname in het verleden - en activiteiten met een duidelijke opdracht - zijn de 

activiteiten begroot in de vorm van een opbrengst. De daarmee gepaarde inzet is begroot in de vorm van 

formatie (loonkosten). Activiteiten die nog onzeker zijn qua opdracht en uitwerking worden budgetneutraal 

begroot. Dit is gedaan door naast de opbrengsten de kosten als lumpsum bedrag te begroten. Dit is een budget 

neutrale manier van begroten, waarbij binnen JGZ niet meteen gestuurd gaat worden op formatie. De 

benodigde formatie zal pas “ingekocht” worden zodra er meer zekerheid is over het toekennen van deze extra 

middelen. In de begroting 2022 is voor 22k aan lumpsum kosten begroot. Deze lumpsum bedragen bieden de 

mogelijkheid om variaties in de afname van het maatwerk op te vangen. Gedurende 2022 zal in overleg met de 

gemeenten dit worden aangewend.  
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Opbrengsten huisvesting - € 1.615.127 

De locaties waar JGZ is gehuisvest wordt met name bepaald door de gemeenten. In het convenant is 

afgesproken dat deze huisvestingslasten één op één worden doorbelast aan de gemeenten. De bijdrage zoals 

opgenomen in de begroting zijn gebaseerd op de lopende huurcontracten inclusief een verwachte indexatie 

van 1,97% (PPC-index). Voor 2022 is de verwachte subsidiebijdrage €1.615.127. Op voorhand zijn er nog geen 

concrete verhuisplannen binnen de diverse regio’s.  

 

Opbrengsten gemeentelijke samenwerking - € 0 

De gemeentelijke samenwerking met gemeente Midden-Delfland is begin 2021 anders georganiseerd, waarbij 

de gemeente de medewerker van JGZ in vaste dienst heeft genomen. Daarmee zijn begin 2021 zowel de 

opbrengsten als kosten niet meer van toepassing. Ook voor 2022 betekent dit geen opbrengsten meer vanuit 

de gemeentelijke samenwerking.  

 

Opbrengsten epidemioloog - € 108.885 

De benodigde bijdrage 2021 is ten tijde van het opstellen van het convenant vastgesteld op € 105.507. De 

bijdrage voor 2022 worden volgens dezelfde formule berekent als de opbrengsten Basispakket JGZ. Het 

begrote bedrag voor 2022 komt daarmee uit op € 108.885.   

 

Opbrengsten Rijksvaccinatieprogramma - € 1.267.229 

Binnen het rijksvaccinatieprogramma worden de volgende vaccinaties gegeven: 
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De benodigde bijdrage 2021 is ten tijde van het opstellen van het convenant vastgesteld op € 1.100.749. 

Gedurende 2021 heeft er een wijziging plaatsgevonden die nog niet is meegenomen in deze benodigde 

bijdrage 2021. Dit betreft de toevoeging van de MenACWY vaccinatie middelen aan het gemeentefonds. JGZ 

heeft deze middelen, in totaliteit € 127.170, halverwege 2021 separaat aangevraagd bij de gemeenten. Voor 

2022 worden deze middelen structureel toegevoegd aan de opbrengsten Rijksvaccinatieprogramma. De 

bijdrage voor 2022 worden volgens dezelfde formule berekent als de opbrengsten Basispakket JGZ. Het 

begrote bedrag voor 2022 komt daarmee, inclusief de MenACWY middelen uit op € 1.267.229.    

 

Ontwikkelingen Rijksvaccinatieprogramma 2022 

De ontwikkelingen gaan snel rondom het rijksvaccinatieprogramma, waarbij de nodige aandacht is voor de 

hoogte van de vaccinatiegraad. Voor 2022 staan enkele veranderingen op het rijksvaccinatieprogramma, 

waarbij de financiering en bekostiging nog verloopt via het RIVM. Deze activiteiten zijn begroot onder de 

overige opbrengsten en betreft: 

 Uitvoering vaccinatie maternale kinkhoest voor zwangere vrouwen; 

 HPV voor jongens en diverse inhaalvaccinaties rondom dit vaccin. 

 

De verwachting is dat de uitkering van de maternale kinkhoest gedurende 2022 overgeheveld gaat worden 

naar het gemeentefonds, maar vooralsnog loopt de financiering nog via het RIVM. Zodra sprake is van een 

overheveling naar het gemeentefonds zal JGZ deze middelen separaat aanvragen d.m.v. een aanvullende 

subsidieaanvraag. Op basis daarvan zullen de middelen toegevoegd worden aan de opbrengsten 

Rijksvaccinatieprogramma en vanaf 2023 meegenomen worden in de jaarlijkse bijstelling op basis van 

kindaantallen en indexatie.     

 

3.2. Overige Opbrengsten 

Opbrengst RIVM (RVP) - € 356.142 

Zoals beschreven onder de gemeentelijke bijdragen voor het rijksvaccinatieprogramma zijn er voor 2022 enkele 

ontwikkelingen gaande. Een uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma op het gebied van de maternale 

kinkhoest heeft reeds al plaatsgevonden. De vergoeding voor deze vaccinatie loopt (nog) niet via het 

gemeentefonds en wordt gefinancierd via het RIVM. Op basis van het tarief (kinkhoest - € 38,-) en de 

verwachte opkomst is de omzet hiervoor berekent. De verwachte formatieve inzet is begroot onder de 

organisatietaken en daarmee opgenomen als personeelskosten.   

 

Voor 2022 staat ook de invoering van de HPV voor jongens op het programma, evenals diverse 

inhaalvaccinaties m.b.t. HPV-meisjes. Het tarief voor deze vaccinatie is vastgesteld op € 20,89. Op basis van het 

tarief en de verwachte opkomst is de omzet hiervoor berekent. De verwachte formatieve inzet is begroot 

onder de organisatietaken en daarmee opgenomen als personeelskosten.   
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Overige opbrengsten - € 212.102 

JGZ wordt voornamelijk gefinancierd vanuit gemeentelijke subsidiebijdragen. De overige opbrengsten komen 

voort uit activiteiten die samenhangen met het basispakket JGZ, waaronder bijdragen voor de specialisatie van 

basisartsen, bijdragen vanuit ketenpartners voor kleinschalige projecten en de bijdragen van het UWV.  

 

Opbrengsten SBOH inzake de opleiding specialisatie jeugdartsen 1ste fase en 2de fase - € 44.711 

De regelingen rondom de specialisatie naar 1ste fase en 2de fase jeugdarts zijn sinds 2019 veranderd. Er is sprake 

van doorstroom in de oude regeling en instroom bij SBOH als toekomstige oplossing. De komende jaren zal 

enkel de instroom bij SBOH over blijven, wat leidt tot lagere opbrengsten (en lagere kosten). Basisartsen zullen 

dan niet meer in dienst zijn bij JGZ en JGZ zal enkel deze artsen begeleiden in hun praktijkopleiding. In 2022 

ontvangt JGZ nog voor slechts één arts “oude stijl” een subsidiebedrag ter hoogte van € 44.711. Daarnaast 

begeleidt JGZ in 2022 via het SBOH (nieuwe stijl) naar verwachting 6 artsen. Hiervoor ontvangt JGZ geen 

subsidie, voor de tijd dat deze artsen in opleiding werkzaam zijn bij JGZ dient JGZ een vergoeding te betalen 

aan SBOH. Deze kosten zijn begroot onder personeel niet in loondienst.  

 

Opbrengsten AZC - € 0 

Sinds 2016 is het AZC in Rijswijk geopend. In 2021 is besloten deze locatie te sluiten per 1 oktober 2021. Dit 

betekent voor 2022 geen inkomsten. Echter, recent zijn er door alle landelijke ontwikkelingen geluiden 

hoorbaar dat het AZC in Rijswijk mogelijk openblijft. Voor hoe lang is nog niet bekend. Gezien deze onzekerheid 

is besloten om voor 2022 geen inkomsten te begroten. Indien het AZC toch opengaat in 2022 dan ontvangt JGZ 

hiervoor een vergoeding. Net als voorgaande jaren wordt deze vergoeding ingezet om personele inzet te 

bekostigen. Eén en ander dient budgetneutraal te verlopen.   

    

Opbrengsten UWV - € 134.181 

Met ingang van 2020 worden de vergoedingen vanuit het UWV voor zwangerschapsverlof begroot. Jaarlijks is 

sprake van een realisatie op grond van de daadwerkelijke zwangerschapsverloven. Door deze vergoeding te 

begroten is ook rekening gehouden met een formatieve inzet ten behoeve van de vervanging. Er is gekozen 

voor een conservatieve toevoeging aan de flexpool voor 0,67 FTE jeugdarts en 1 FTE jeugdverpleegkundige, 

gebaseerd op de zwangerschapsverloven van de afgelopen jaren.  

 

Opbrengsten samenwerking - € 33.210 

JGZ werkt met diverse partners samen, waaronder enkele speciaal onderwijs scholen. Op grond van reeds 

gemaakte afspraken zijn deze opbrengsten begroot. 

 

 

 

 

 



   
 

11 
 

4. Kosten 2022  
In deze paragraaf worden de ontwikkeling van de kosten toegelicht. De begroting van JGZ bestaat voor 70% uit 

loonkosten. Stijgingen op het gebied van CAO-ontwikkelingen en pensioen worden ondervangen door de OVA-

indexatie. Stijgingen van de materiële kosten, circa 30% van de begroting, worden ondervangen door de PPC-

indexatie. JGZ is een organisatie met relatief veel vaste kosten en een beperkte ruimte voor nieuwe ambities en 

wensen. Elk jaar wordt daarom een zorgvuldige afweging gemaakt over de besteding van de vrije ruimte.   

 

4.1. Personeelskosten - € 12.977.592 

Naast de salariskosten, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering bestaan de personeelskosten uit sociale 

lasten, pensioenkosten en kosten voor personeel niet in loondienst. Deze personeelskosten bedragen circa 70% 

van de gehele begroting van JGZ. De personele kosten bestaan op haar beurt weer voor 80% uit kosten t.b.v. 

het primaire proces en 20% voor inzet overhead. De opbouw van de personeelskosten is een combinatie van de 

loonsommen per functie inclusief de daarmee gepaarde formatieve inzet. De formatie van het primaire proces 

is gelinkt aan de kindaantallen en de daarbij behorende tijdsinzet. Omdat de formatieve inzet bepalend is voor 

de personeelskosten wordt hieronder eerst de onderdelen die van invloed zijn op formatie toegelicht. 

Verderop volgt een nadere toelichting m.b.t. de opbouw van de loonsommen.   

 

4.1.1. Formatie 

Formatie – 180,85 fte 

In het onderstaande overzicht is de formatie JGZ-breed weergeven voor 2022, evenals de vergelijkende cijfers 

2021.  

 

 

 

Per saldo stijgt de totale formatie t.o.v. 2021 met circa 3,5 fte. De formatie in het primaire proces stijgt in 2022 

met 3,80 fte en de formatie van de stafdiensten neemt in 2022 af met 0,46 fte. Hieronder wordt een nadere 

toelichting gegeven op de formatie van het primaire proces en de stafdiensten.  

 Formatie primair proces in loon- niet organisatie- inzet voor vervang
dienst in loondienst taken projecten zwanger

Jeugdarts 27,56            -                   2,27              0,46              0,67              30,96          30,98          
Jeugdverpleegkundige 64,63            -                   4,32              0,91              1,00              70,86          67,63          
Assistent JGZ 29,91            -                   1,26              0,44              -                31,61          30,93          
Logopedist 4,07              -                   -                -                -                4,07            4,16            

137,50            133,70        
 Formatie ondersteuning primair proces

Regio ondersteuning & planners 6,66            6,68            
6,66               6,68            

 Formatie stafdiensten

Management 7,27            7,50            
Bedrijfsvoeringsvoering 22,45          21,06          
Expertisecentrum 7,08            8,47            

36,79              37,03          

Totaal formatie 180,95            177,41        

2022 2021
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Formatie primaire proces – 137,50 fte 

Ten opzichte van 2021 stijgt de formatie met 3,80 fte in het primaire proces. In werkelijkheid is de stijging 

groter, aangezien in 2021 er nog 1,32 fte begroot was aan externe inhuur t.b.v. het AZC Rijswijk. Deze formatie 

komt vanwege de sluiting van het AZC Rijswijk voor 2022 te vervallen. Momenteel zijn er wel geluiden dat het 

AZC in Rijswijk gedurende 2022 tijdelijk opengaat. Gezien de onzekerheid is hier geen rekening mee gehouden 

in de begroting 2022. Het eventueel heropenen van het AZC Rijswijk zal, net als voorgaande jaren, 

budgetneutraal dienen te verlopen. Dit is ook mogelijk aangezien JGZ voor de inzet op het AZC inkomsten 

ontvangen. De afgelopen jaren waren deze inkomsten kostendekkend.  

 

Indien het AZC Rijswijk buiten beschouwing wordt gelaten komt de daadwerkelijke formatieve stijging daarmee 

uit op ruim 5 fte. Met name de formatie van de verpleegkundige stijgt daarmee in 2022. Dit heeft onder andere 

te maken met uitvoeren van het nieuwe contactmoment Prenataal Huisbezoek welke uitgevoerd wordt door 

de verpleegkundige. Hiermee is circa 1,5 fte extra inzet noodzakelijk. Daarnaast is er extra formatie nodig voor 

de uitvoering van de groepsvaccinatie en wordt er formatie vrijgemaakt voor de implementatie van de 

projecten Zorg op Maat en Zorgpaden. Bovendien hebben een aantal gemeenten hun lumpsum bedragen 

omgezet in concrete activiteiten. Met name in Zoetermeer wordt daarmee een uitbreiding van de formatie 

gerealiseerd. De middelen t.b.v. armoede (vorig jaar 140k lumpsum) is voor 2022 concreet weggezet in 

formatie. Per saldo stijgt daarmee de formatie in Zoetermeer met 2 fte.    

 

In totaliteit is er voor 7,85 fte aan organisatietaken begroot. Hiermee worden professionals uit het primaire 

proces vrijgesteld om intern een bijdrage te leveren aan o.a. de verbetering en kwaliteit van de organisatie. In 

2021 was dit nog 5,36 fte, een verschil van 2,5 fte. Een toelichting van dit verschil is verderop terug te lezen. 

Daarnaast is er voor projecten 1,81 fte begroot. Deze extra formatie komt in zijn geheel ten goede aan het 

primaire proces en stelt professionals in staat om een actieve bijdrage te leveren aan belangrijke projecten 

binnen JGZ. Voor zwangerschappen is in totaal rekening gehouden met 1,67 fte extra formatie, ook deze 

formatie is in zijn geheel t.b.v. van het primaire proces. De begrootte formatie is gebaseerd op de 

zwangerschappen van de afgelopen jaren en de daarbij verkregen inkomsten vanuit het UWV.        

 

Formatie regio ondersteuning & planners – 6,66 fte  

Binnen deze groep valt de formatie van de managementondersteuners en planners. Voor 2022 blijft deze 

formatie nagenoeg gelijk.   

 

Formatie stafdiensten – 36,79 fte  

De overhead bedraagt voor 2022 circa 20% van de totale formatie. Onder de overhead vallen alle stafdiensten 

en het management. De formatie van de stafdiensten bestaande uit het Management, HRM, P&C/Finance, ICT, 

Facilitair, Communicatie, Klantcontactcentrum en het Expertisecentrum daalt in 2022 tot 36,79 fte. In 2021 was 

de begrootte inzet 37,03 fte. Naast deze daling zijn er t.o.v. 2021 enkele substantiële besparingen gerealiseerd, 
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met name door het afbouwen van externe inhuur. In vergelijking met 2021 zijn de volgende zaken van belang 

ten aanzien van de overhead: 

 Een tweetal teamcoaches zijn in vaste dienst gekomen bij JGZ. De huidige inzet bedraagt daarmee 2 x 20 

uur. Ten opzichte van 2021 is dat een besparing van circa 25k aangezien destijds de teamcoaches deels 

extern werden ingehuurd. Ter vergelijking, de inhuur in 2020 bedroeg nog ruim € 170.000, 70k meer dan 

de momentele inzet; 

 De externe inhuur m.b.t. postbezorging (in 2021 – 75k) wordt in 2022 volledig intern belegd. Daarmee 

wordt de externe inhuur gedurende 2022 afgebouwd naar 0. Hoewel daarmee de afdeling Facilitair wordt 

uitgebreid met 21 uur (0,58 fte) levert dit op jaarbasis een besparing op van 45k; 

 In 2021 is de afdeling P&C versterkt met een Senior Financial Controller. In 2021 was hiervoor geld 

gereserveerd onder externe inhuur. Voor 2022 betekent dit een verschuiving van middelen tussen 

stafformatie (0,78 fte) en externe inhuur.  

  

Organisatietaken – 7,85 fte  

Onder de organisatietaken worden activiteiten begroot die intern gericht zijn, maar bijdragen aan de 

organisatie. Dit zijn directe activiteiten waar JGZ-professionals voor aangesteld kunnen worden. Om hierin te 

kunnen faciliteren begroot JGZ jaarlijks extra formatie onder de noemer organisatietaken. Deze 

organisatietaken komen in zijn geheel ten goede aan het primaire proces. De stafdiensten maken geen gebruik 

van de organisatietaken of doen dat binnen de bestaande formatie. Voor 2022 zijn de onderstaande 

organisatietaken begroot:  

 Ondernemingsraad, inclusief secretaris, Arbo-commissie en verkiezingscommissie – 1,68 fte   

 Professionele adviesraad (PAR), inhoudelijk adviseurs aan de Raad van Bestuur – 0,33 fte 

 AIOS-uren begeleiding & vrijstelling van werk – 0,88 fte 

 Lactatiekundige expertise en ondersteuning van JGZ-professionals – 0,16 fte 

 Visus instructeur – 0,12 fte 

 Ondersteuning VVE binnen de gehele organisatie – 0,09 fte 

 Voorzitters ICT en RDO – 0,34 fte 

 Begeleiding HBO-V stagiaires en Semi-artsen – 0,47 fte   

 Inzet jeugdverpleegkundigen voor landelijke chat JouwGGD.nl – 0,23 fte 

 Inzet t.b.v. de groepsvaccinnaties – 3,55 fte  

 

In totaliteit is er voor 7,85 fte aan organisatietaken begroot. In 2021 was dit nog 5,36 fte. Echter, t.o.v. 2021 zijn 

een aantal zaken aangepast. De inzet voor de groepsvaccinaties (3,55 fte) is voor 2022 begroot onder de 

organisatietaken en niet meer “weggezet” onder de 4-18 teams. In de praktijk worden alle medewerkers 

ingezet voor de groepsvaccinatie, ook vanuit de 0-4 teams. Het was dus niet fair om deze formatie alleen aan 

de 4-18 teams toe te kennen. Door het creëren van een centrale pot kunnen de uren eerlijk verdeeld worden 

op basis van daadwerkelijke inzet en krijgt elk team daarmee de uren waar het recht op heeft.         

 



   
 

14 
 

Daarnaast waren er in 2021 onder de organisatietaken apart uren begroot t.b.v. klankbord projecten (totaal 

0,42 fte). Voor 2022 is ervoor gekozen om deze uren toe te kennen vanuit een aparte projecten-pot. In deze 

projecten-pot zit 2.500 uren die te besteden zijn aan projecten zoals zorgpaden, Zorg op Maat, maar ook om te 

klankborden. Hiermee wordt voorkomen dat er dubbelingen ontstaan. Een nadere uitwerking van deze 

projecten-pot is verder toegelicht.  

 

Projecten – 1,81 fte  

Een aantal tijdelijke activiteiten worden in 2022 projectmatig opgepakt. Voor 2022 is ervoor gekozen om een 

projecten-pot op te nemen van 2.500 uur. Hiermee wordt t.b.v. het primair proces een extra inzet begroot van 

1,81 fte. Inzet vanuit de ondersteunende diensten dient te geschieden binnen de bestaande formatie. De 

ondersteunende diensten kunnen dus geen beroep doen op deze projecten-pot. Onderwerpen die uit de 2.500 

uur gefinancierd gaan worden zijn met name de projecten Zorg op Maat en zorgpaden. Voor deze 

onderwerpen liggen al concrete plannen inclusief de benodigde ureninzet. De ureninzet bedraagt voor beide 

onderwerpen circa 2.500 uur. Daarnaast kwamen tijdens de begrotingsgesprekken diverse claims voor 

projecturen voorbij, echter zonder concreet plan. Financieel was het niet haalbaar om meer uren toe te kennen 

aan de projecten-pot. Urentoekenning vanuit de projecten-pot kan alleen geschieden op basis van 

aangenomen beleid en een goed onderbouwde uitwerking van het plan. Daarmee is het in 2022 alleen mogelijk 

om op basis van efficiëntie in de urenbesteding op de projecten Zorgpaden en Zorg op Maat uren in te zetten 

voor andere projecten. Dit zal in 2022 per kwartaal bekeken moeten worden.  

 

In 2021 was er voor 3,15 fte aan projecturen begroot. Hiervan was 1,89 fte t.b.v. de inzet maternale kinkhoest. 

Gedurende 2021 is deze formatie verdeeld over de 0-4 teams. Voor 2022 is deze formatie niet meer begroot als 

projecturen, maar direct toegekend aan de 0-4 teams en versleuteld op basis van de kindaantallen. Daarnaast 

was er in 2021 nog 1,27 fte begroot t.b.v. de HPV-jongens en de diverse inhaalacties. Ten tijde van het 

opstellen van de begroting was er sprake van dat dit uitgevoerd zou worden in 2021. Echter, vanwege corona is 

dit een jaar uitgesteld naar 2022. Voor 2022 is ervoor gekozen om deze formatie niet te begroten onder de 

projecten, maar te verschuiven naar de organisatietaken. Daarmee is de benodigde formatie voor dit 

onderdeel begroot onder het totaal van 3,55 fte (inzet groepsvaccinatie).               

 

Vervanging zwangerschappen – 1,67 fte  

Indien een medewerker met zwangerschapsverlof gaat ontvangt JGZ middelen vanuit het UWV. Deze middelen 

kunnen ingezet worden om tijdelijk het personeel te vervangen. In de praktijk is het lastig om geschikt 

personeel voor een periode van 3 tot 4 maanden aan te trekken. Om deze reden begroot JGZ op voorhand 

extra formatie voor het primaire proces. In 2022 is voor zwangerschappen in totaal rekening gehouden met 

1,67 fte extra formatie, ook deze formatie is in zijn geheel t.b.v. van het primaire proces. De begrootte formatie 

is gebaseerd op de zwangerschappen van de afgelopen jaren en de daarbij verkregen inkomsten vanuit het 

UWV. In periode waarin er geen zwangerschappen zijn kan met deze extra formatie meer kinderen gezien 

worden, in periode van zwangerschappen is deze formatie een buffer om de tijdelijke verminderende 
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formatieve inzet op te vangen. Deze formatie is begroot onder de flexpool om zodoende flexibiliteit qua inzet 

te behouden.   

 

Voor de stafdiensten wordt op voorhand beperkt rekening gehouden met zwangerschappen/tijdelijke uitval 

door 20k te begroten om (extern) formatie in te huren. Dit is noodzakelijk omdat JGZ alleen voor het primaire 

proces ziekteverzuim en zwangerschappen begroot in de vorm van extra formatie. Voor de stafdiensten is het 

daarom noodzakelijk een beperkte voorziening te treffen van 20k.  

 

Productiviteit 2022   

Een ander onderdeel wat invloed heeft op de formatie zijn de productieve jaaruren. De productiviteit wordt 

jaarlijks beoordeeld en vastgelegd. Voor 2022 is besloten de productiviteit te wijzigen t.o.v. 2021. Voor 2022 

betekent dit dat de productieve uren licht dalen. Hieronder het overzicht wat opgenomen is in de begroting:  

 

 

 

Ten opzichte van 2021 wijzigt het volgende: 

 Ziekteverzuim; op basis van de afgelopen jaren (2018 – 2021) is er een analyse gemaakt van het 

gemiddelde verzuim in het primaire proces. Op basis van deze analyse is het verzuimpercentage t.b.v. het 

primaire proces verhoogd van 5% naar 5,2%. Per saldo wordt daarmee de begrote productiviteit verlaagd 

van 1.275 uur naar 1.271 uur. Het doorvoeren van deze wijziging kost JGZ op jaarbasis 25k.  

 

4.1.2. Loonkosten 

Naast de hierboven benoemde formatieve aanpassingen hebben ook aanpassingen van de loonsommen 

invloed op de personeelskosten, met name loonstijgingen vanuit de CAO en pensioenpremiestijgingen. Op het 

moment van opstellen van de begroting (oktober 2021) is er helaas nog geen nieuwe CAO voor 2022 

vastgesteld. Hoewel de onderhandelingen de komende maanden zullen starten heeft JGZ op basis van 

voorlopige berichtgeving een inschatting moeten maken van de verwachte loonontwikkeling.   

 

Loonkosten – € 12.977.592 

De roep en druk om de salarissen binnen de zorg te verhogen zijn groot. De huidige CAO VVT loopt af op 31 

Productiviteitsnorm JGZ ZHW Norm Norm Norm Norm Norm
per FTE 100% 100% 100% 100% 100%

Arts VPK Ass Logopedist Overig

Bruto beschikbare uren (CAO VVT) 1.878,0         1.878,0          1.878,0         1.878,0         1.878,0         

Uren verlof  (gemiddeld) -248,0 -248,0 -248,0 -248,0 -248,0
Voorwaardescheppende uren -261,0 -261,0 -201,0 -261,0 -201,0

Operationele productiviteit 1.369,0        1.369,0         1.429,0         1.369,0        1.429,0        

Ziekteverzuim -97,7 -97,7 -97,7 -97,7 -97,7 5,20%

Begrote productiviteit 1.271,3         1.271,3          1.331,3         1.271,3         1.331,3         

Operationele productiviteitsnorm 1.369,00 1.369,00 1.429,00 1.369,00 1.429,00
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december 2021. De verwachting is dat de bonden hoog zullen gaan inzetten. Tegelijkertijd zal er gekeken 

worden naar de OVA-ruimte. Voor 2022 gaat het Rijk 675 miljoen euro extra beschikbaar stellen om de 

zorgsalarissen structureel te verhogen. Daarmee kan de OVA van 2022 verhoogd worden van 2,74% naar 

3,87%. In het nieuwe convenant 2022-2027 heeft JGZ vastgelegd te indexeren volgens de OVA waarmee het 

mee kan liften op de ontwikkelingen van de OVA. Echter, voor begroting 2022 hanteert JGZ de OVA van 2020 

(T-2). Dit is de rekenregel welke vastgelegd is in het nieuwe convenant. Dit betekent dat bij de begroting van 

2023 de OVA van 2021 meegenomen wordt en de begroting van 2024 geïndexeerd kan worden met de OVA 

van 2022. Kortom, er zit een vertragend effect in van 2 jaar.  

 

JGZ is m.b.t. de verwachte loonstijging 2022 uitgegaan van de mogelijkheden die de OVA van 2022 biedt om de 

lonen te indexeren. In een brief aan de Tweede Kamer is het volgende te lezen over de gevolgen voor de OVA-

aanpassing 2022 en de daarmee verwachte loonstijging in 2022. Aangezien er vanuit de bonden en ActiZ (op 

moment van begroten) geen inzet bekend is baseert JGZ de verwachte loonstijging op de onderstaande 

uitspraak: 

 

Het kabinet kiest er daarbij voor om 675 miljoen euro beschikbaar te stellen, zodat een extra loonsverhoging 

voor de middengroep van 1,5% mogelijk wordt gemaakt. Dit komt boven op de reguliere ova-bijdrage voor 2022 

waarmee al een structurele loonstijging van 2,5% voor alle medewerkers in de zorg mogelijk is. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat de OVA 2022 ruimte biedt voor een 4% (1,5% + 2,5%) loonstijging in 

2022. Het is dan ook de verwachting dat dit de minimale loonstijging gaat worden. Voor 2022 heeft JGZ daarom 

besloten de loonsommen te indexeren met 4% plus een extra 0,3% voor verwachte schaalstijgingen. In 

totaliteit dus 4,3%.  

 

In de afgelopen CAO werden de jaarlijkse salarisstijgingen elke keer doorgevoerd op het halfjaar (1 juli). 

Hierdoor dienden JGZ slechts de helft van de loonstijging op te nemen in de begroting. Ter illustratie => in 2021 

was er sprake van een 3% loonstijging per 1 juli 2021. In de begroting van 2021 is destijds de helft (1,5%) 

begroot aangezien de loonstijging voor slechts 6 maanden gold. Gezien alle onzekerheden is voor 2022 

voorzichtigheidshalve besloten om rekening te houden met een 4% stijging per 1 januari 2022. Uiteraard heeft 

dat een grotere impact op de financiële ruimte, maar aangezien de huidige CAO afloopt per 31-12-2021 is het 

niet ondenkbaar dat er een stijging komt per 1 januari 2022. Alles samenvattend betekent dit voor 2022 dat de 

personeelskosten als volgt begroot zijn:  

 

 

 

Personeelskosten
Salaris 8.857.468       8.245.425       
Vakantietoeslag 706.597          659.634          
Eindejaarsuitkering 735.745          686.844          
Sociale lasten 1.609.512       1.525.832       
Pensioenkosten 945.269          896.124          
Loonkosten personeel niet in loondienst 123.000          250.106          
Totaal salarislasten 12.977.592        12.263.965     

Begroting 2022 Begroting 2021
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De salariskosten stijgen t.o.v. 2021 met 5,8%. Deels door het aanpassen van de lonen met een 4,3% indexatie 

en deels door een stijgende formatie. Ook de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, sociale lasten en 

pensioenkosten stijgen daardoor t.o.v. 2021. De loonkosten voor personeel niet in loondienst nemen met 

name af doordat de teamcoaches in vaste dienst zijn getreden en er ook geen externe inzet begroot is t.b.v. het 

AZC Rijswijk.   

 

4.2. Overige personeelskosten - € 598.265  

Onder de overige personeelskosten worden reiskosten, opleidingen, vergoeding RvT en het werving en selectie 

budget begroot. Daarnaast worden onder de overige personeelskosten zakelijke maaltijden, kerstpakketten, 

attenties en personeelsbijeenkomsten begroot.  

 

 

 

De overige personeelskosten stijgen t.o.v. 2021 met circa 52k. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de 

opleidingskosten die met ruim 58k stijgen en daarmee zijn teruggezet tot het niveau voor corona. Bovendien 

heeft het MT besloten om jaarlijks 12k extra te begroten om individuele medewerkers coaching te kunnen 

aanbieden. De reiskosten zullen naar verwachting licht dalen. De afgelopen corona-periode is gebleken dat de 

verminderende reisbeweging leidt tot lagere kosten. Hoewel het loslaten van de maatregelen voor 2022 zal 

leiden tot een stijgende reisbeweging gaat JGZ in 2022 ook over naar een thuiswerkbeleid. Hierbij krijgt een 

medewerker 2 euro vergoeding indien hij/zij vanuit huis werkt. Een medewerker mag maximaal 50% van 

zijn/haar contract thuiswerken. De dag dat iemand thuiswerkt vervalt de vaste reiskostenvergoeding. Op basis 

van een doorrekening verwacht JGZ dat dit thuiswerkbeleid zal leidden tot een lichte daling van de reiskosten.   

  

4.3. Uitbestede diensten - € 1.595.172 

Onder de uitbestede zijn de reguliere kosten voor automatisering, facilitair en administratieve en HRM 

ondersteuning opgenomen. Deze kosten hebben op grond van contracten en afspraken een stabiel 

uitgavepatroon. Voor 2022 zijn deze kosten geïndexeerd met 1,97% (PPC-indexatie).  

 

 

 

Overige personeelskosten
Reiskosten 163.440          181.045          
Vorming en opleiding 238.000          179.261          
Overige personeelskosten 114.825          88.825           
Vergoeding RvT 52.000           66.752           
Werving en selectie 30.000           30.000           
Totaal Overige personeelskosten 598.265             545.883          

Begroting 2022 Begroting 2021

Uitbestede diensten
Automatisering 497.047          478.137          
Telefonie 150.000          162.000          
Bedrijfsapplicaties 281.425          222.361          
DD JGZ applicaties 373.200          354.800          
Overige uitbestede diensten 293.500          339.500          
Totaal uitbestede diensten 1.595.172          1.556.798       

Begroting 2022 Begroting 2021
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De kosten voor automatisering stijgen met 18k t.o.v. 2021, met name door rekening te houden met de 

indexatie en enkele noodzakelijke investeringen in software. Onder Telefonie waren vorig jaar de aanschaf van 

nieuwe mobieltjes begroot (12k). Deze investering komt in 2022 te vervallen. De kosten voor bedrijfsapplicaties 

nemen in 2022 toe. Dit komt o.a. door een gewenste investering voor het meten van klanttevredenheid. Het 

huidige contract is in april 2021 opgezegd en JGZ gaat in 2022 opzoek naar een nieuw systeem voor het meten 

van klanttevredenheid. Naar verwachting bedragen de jaarlijkse kosten 17k en de éénmalige 

implementatiekosten 12k. Daarnaast zijn in 2022 het aantal licenties t.b.v. het dashboard uitgebreidt. Dit was 

noodzakelijk om een aantal stafafdelingen inzicht te geven in de beschikbare stuurinformatie.       

 

4.4. Huisvestingkosten - € 1.681.127 

Onder de huisvestingskosten zijn de begrote kosten voor de exploitatie van de JGZ-locaties opgenomen. De 

begroting is gebaseerd op de contractuele verplichtingen en de reeds bekende kosten voor service, onderhoud, 

schoonmaak en overige huisvestingslasten. Vanwege aanpassingen in enkele huurcontracten dalen de 

huurkosten op enkele plaatsen. Alle kosten zijn voor 2022 geïndexeerd met 1,97%.  

 

 
 
 

4.5. Overige lasten - € 799.270 

Onder de overige lasten zijn alle resterende kosten opgenomen, zoals advies en accountantskosten, 

afschrijvingen, drukwerk en portokosten, communicatie en marketingkosten en overige kosten voor 

materialen. Deze kosten zijn op basis van terugkerende kosten over de afgelopen jaren begroot. 

 

 

 

In tegenstelling tot voorgaand jaar is er onder de overige kosten voor 2022 wel een post voor onvoorziene 

kosten opgenomen ter hoogte van 50k. Daarnaast is het budget materiële kosten flink gestegen. Dit heeft 

onder andere te maken met de benodigde extra inkoop van medische verpleegartikelen t.b.v. de geplande 

groepsvaccinatie (met o.a. HPV-jongens) en de reguliere inkoop op basis van het afgelopen jaar. Voor 2022 is 

hiervoor circa 25k extra begroot. Verder heeft het MT besloten om 15k vrij te maken om op locaties voor 

kinderen een beweegstimulerende inrichting te realiseren en worden er enkele investeringen gedaan op het 

gebied van meubilair. Zo zijn veel bureaustoelen aan vervanging toe en ook de stoelen in wachtkamer zijn op 

veel locaties niet meer aantoonbaar. Aangezien dit deels het visitekaartje is van de JGZ is besloten hiervoor 

Huisvestingskosten
Huurkosten 1.034.746       1.057.882       
Servicekosten 421.872          438.912          
Overheadkosten huisvesting 224.509          193.882          
Totaal huisvesting kosten 1.681.127          1.690.675       

Begroting 2022 Begroting 2021

Overige lasten
Advies en accountantskosten 117.000          115.000          
Afschrijvingen 82.000            90.000            
Marketing, drukwerk, porti en correspondentiekosten 225.000          225.000          
Materiele kosten 136.100          95.000            
Overige kosten 239.170          148.000          
Totaal overige kosten 799.270          673.000          

Begroting 2022 Begroting 2021
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extra middelen te begroten in 2022. Voor verzekeringen is 10k extra begroot omdat JGZ momenteel een 

analyse laat maken van alle verzekeringen en mogelijk daarin moet investeren.       

 

4.6. Projectkosten - € 4.300 

Onder de projectkosten worden jaarlijks de begrote kosten voor de realisatie van projecten opgenomen. Het 

overgrote deel van de projectkosten heeft betrekking op interne uren, die daarmee onder de salariskosten zijn 

gepresenteerd. De externe kosten voor projecten zijn voor 2022 zeer beperkt en bedragen 4,3k.  

 

 

 

4.7. Directe kosten voor JGZ activiteiten - € 193.011 

De directe kosten JGZ-producten hebben betrekking op kosten die besteed dienen te worden aan externen of 

materialen die direct samenhangen met de producten die JGZ  levert. Bovendien worden hier lumpsum kosten 

opgenomen voor activiteiten waar onzekerheid bestaat over de wijze van uitvoering.  In voorgaande jaren werd 

voor dergelijke nieuwe activiteiten formatieve inzet begroot die niet altijd werd uitgevoerd. Om meer grip te 

krijgen op nieuwe activiteiten zal dit enkel als formatie worden toegevoegd als er een duidelijk 

implementatieplan ten grondslag ligt aan de nieuwe activiteit. Door het verschuiven van lumpsum bedragen 

naar concrete activiteiten (= formatie) is er een daling zichtbaar in de directe kosten Programma op Maat en 

een verschuiving naar de opbrengsten Programma op Maat.  

 

 
 

 

  

Implementatiekosten
Projectkosten 4.300              50.000            
Totaal projectkosten 4.300              50.000            

Begroting 2022 Begroting 2021

Directe kosten JGZ activiteiten
Directe kosten gerelateerd aan Basispakket 10.000            10.000            
Directe kosten gerelateerd aan Programma op Maat 183.011          268.743          
Totaal Directe kosten JGZ activiteiten 193.011          278.743          

Begroting 2022 Begroting 2021
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5. Risicoparagraaf 
De financiële positie van JGZ bestaat uit de exploitatie en het eigen vermogen. Het eigen vermogen (= 

weerstandsvermogen) is van belang om te bepalen of de organisatie financieel gezond is. Dit is mede 

afhankelijk van het risicoprofiel. Het opstellen van een risicoprofiel is een momentopname. Het is dus noodzaak 

om regelmatig (jaarlijks) de actualiteit van het risicoprofiel na te gaan (de risico’s regelmatig opnieuw 

beoordelen). De risicoscores kunnen door (interne en externe) omstandigheden wijzigen. Zo kan het gevolg van 

een risico verminderd zijn. Tevens kunnen er nieuwe risico’s ontstaan.  

 

In deze risicoparagraaf worden risico’s gekwantificeerd die invloed kunnen hebben op het financiële resultaat 

2022. Er bestaat een direct verband tussen de gekwantificeerde risico’s en de benodigde weerstandscapaciteit. 

De weerstandscapaciteit is het geheel van middelen waaruit tegenvallers bekostigd kunnen worden, zonder dat 

de begroting en het beleid (direct) aangepast moeten worden. Echter, het is belangrijk om het 

weerstandsvermogen niet alleen te benaderen vanuit de risico’s maar ook te kijken naar welke kansen het kan 

bieden. Immers, indien er voldoende eigen vermogen is om de risico’s af te dekken dan kan het surplus 

aangewend worden om éénmalige investeringen mogelijk te maken. Dit kan gedaan worden door op voorhand 

een negatief resultaat te begroten of gedurende het jaar een bewuste keuze te maken om de prognose bij te 

stellen naar een negatief resultaat. 

 

5.1. Begroting 2022 – 0 resultaat  

Voor 2022 heeft JGZ besloten een 0 resultaat te begroten. Dit betekent dat op voorhand gestuurd wordt om 

het huidige eigen vermogen in stand te houden. Echter, onvoorziene omstandigheden kunnen gedurende het 

jaar het resultaat negatief beïnvloeden. In deze gevallen wordt er aanspraak gemaakt op het 

weerstandsvermogen. Het eigen vermogen op 31-12-2020 bedroeg € 2.003.055. Dit eigen vermogen zal naar 

verwachting per 31-12-2021 gelijk blijven aangezien JGZ voor 2021 een 0 resultaat begroot heeft. Het 

weerstandsvermogen dient toereikend te zijn om toekomstige (financiële) risico’s af te dekken. De berekening 

daarvan is inzichtelijk gemaakt in een risicomatrix.  
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5.2. Risicomatrix 2022   

In de onderstaande risicomatrix zijn de diverse risico’s gekwantificeerd. De begroting van 2022 voorziet niet (of 

beperkt) in deze risico’s. Bij het inzichtelijk maken en opstellen van de risico’s is gebruikgemaakt van het COSO-

model, een veel gebruikt model voor het analyseren van het risicomanagementsysteem. Op basis van de 

bandbreedte (het bedrag van het risico) en de kans wordt het effect op het weerstandsvermogen berekent. De 

beschikbare weerstandscapaciteit wordt vervolgens afgezet t.o.v. de benodigde weerstandscapaciteit. Het op 

elkaar delen van beide variabelen leidt tot de weerstandsratio. Voor 2022 bedraagt deze ratio 1,21. Een ratio 

tussen de 1,0 en 1,4 wordt gezien als voldoende. JGZ verwacht dus voor 2022 te beschikken over voldoende 

weerstandsvermogen.  

 

 

 

 

 

 

nr Naam risico Bedrag/bandbreedte Effect Kans

1 Corona - extra kosten + ineff icientie + productieverlies 575.000€                          402.500€                          70%
2 Krapte arbeidsmarkt - omscholing / externe inhuur 575.000€                          402.500€                          70%
3 Ontw ikkelingen CAO VVT 2022 120.000€                          60.000€                            50%
4 Samenw erking RIVM 175.000€                          87.500€                            50%
5 Zorg op Maat ontw ikkeling 100.000€                          50.000€                            50%
6 Juridische claims 100.000€                          50.000€                            50%
7 Landelijke blauw druk DD JGZ 150.000€                          75.000€                            50%
8 Doorontw ikkeling zelforganisatie 450.000€                          112.500€                          25%
9 Onzekerheden transformatie jeugd 1.275.000€                       127.500€                          10%

10 Stelselherziening Jeugdzorg 2.900.000€                       290.000€                          10%
11 Convenant JGZ eindigt per 31 december 2021 4.306.000€                       -€                                  0%

Totaal 10.726.000€                     1.657.500€                       

Budgetratio
Totaal opbrengsten (begroot 2022) 17.735.453€                     
Beschikbare w eerstandcapaciteit 2.003.055€                       

Budgetratio 11,3%

Weerstandcapaciteit
Beschikbare w eerstandcapaciteit (prognose 2021) 2.003.055€                       
Benodigde w eerstandscapaciteit 1.657.500€                       

Weerstandsratio 1,21                                  

Betekenis Ratio >= Ratio <

A Uitstekend 2,0                                    
B Ruim voldoende 1,4                                    2,0                                    
C Voldoende 1,0                                    1,4                                    
D Matig 0,8                                    1,0                                    
E Onvoldoende 0,6                                    0,8                                    
F Ruim onvoldoende -                                    0,6                                    
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5.3. Toelichting risico’s 

De benoemde risico’s zijn gecategoriseerd conform het COSO-model en hieronder nader toegelicht.  

 

Economisch/markt 

9. Onzekerheden transformatie jeugdhulp 

Op het gebied van het sociaal domein en de transformatie agenda is nog steeds sprake van onzekerheden. 

Preventie staat politiek hoog op de agenda, maar staat los van de organisatorische verdeling. Daarbij speelt 

mee dat wachtlijsten en de tekorten in het sociale domein bij de gemeenten alleen maar groter geworden zijn. 

Financieel staan de gemeentelijke budgetten in het sociale domein zwaar onder druk, waardoor gemeenten 

ook zoeken naar alternatieven voor financiering van de zorgbehoefte en voor het oplossen van de tekorten. De 

kans op ingrepen in de wetgeving (WPG, Jeugdwet, WMO, WLZ) nemen toe. Voor JGZ betekent dit een risico 

ten aanzien van de maatwerk activiteiten binnen het programma op maat. Dat kan in theorie helemaal 

verdwijnen richting de zwaardere zorg of opgeofferd worden ten gunste van het financiële tekort. JGZ 

verwacht dat geen grote ingrepen gedaan worden in het basispakket JGZ. Mogelijke kosten met het verdwijnen 

van de maatwerk activiteiten zijn gekwantificeerd. Voor 2022 is de kans gezet op zeer klein (10%). Het effect op 

het weerstandsvermogen bedraagt daarmee 127,5k.     

 

Organisatorisch 

2. Krapte arbeidsmarkt  

Het is bijna onontkoombaar dat er vanwege het landelijke artsentekort een taakverschuiving dient plaats te 

vinden van artsen naar verpleegkundige en van verpleegkundige naar assistenten. Dit betekent dat naast 

flexibilisering ook omscholing noodzakelijk is. De huidige begroting voorziet voor een klein deel in deze kosten. 

De kosten om 75 medewerkers te kunnen omscholen – inclusief vrijstelling van de uren – bedraagt 350k. De 

kans dat deze investering noodzakelijk is wordt elk jaar groter. Voor 2022 is de kans op hoog (70%) gezet 

(262,5k).   

 

Naast het omscholen van het bestaande personeelsbestand ziet JGZ dat het in de huidige markt steeds lastiger 

is om goede mensen in vaste dienst aan te trekken. Het alternatief, externe inhuur, tekent zich steeds meer af. 

Ook landelijk gezien. Om formatie tekorten te kunnen opvangen heeft JGZ een inschatting gemaakt van 200k. 

Voor 2022 is de kans op hoog (70%) gezet (140k).   

 

5. Zorg op Maat ontwikkeling 

De ontwikkeling van Zorg op Maat is de afgelopen jaren niet gemakkelijk op gang gekomen. Enerzijds is er een 

sterke behoefte bij de professionals om op weg geholpen te worden in dit vraagstuk, maar tegelijkertijd komt 

naar voren dat de zorgprofessionals geen ruimte voelen om deze verandering vorm te geven. De afgelopen 

corona-periode is de flexibilisering van de contactmomenten in een stroomversnelling geraakt en is nu ook het 

moment gekomen om hierop door te pakken. Voor 2022 gaat JGZ actief aan de slag met Zorg op Maat, onder 

andere door de zorgpaden te moderniseren. Dit betekent in de praktijk meer aandacht voor kinderen/ouders 
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waar het noodzakelijk is en minder aandacht voor de ouders/kinderen waar het niet noodzakelijk is en dus een 

andere benadering dan het aanbieden van de standaard 20 contactmomenten.   

 

Voor 2022 zijn Zorg op Maat en het onderliggende project Zorgpaden in de begroting opgenomen als 

projectkosten. Deze begrotingen bestaan met name uit intern uren. Gezien de omvang van beide projecten en 

alle daarmee gepaarde onzekerheden is er een risico dat er mogelijk meer (externe) expertise nodig is voor de 

uitwerking en implementatie. Hiervoor is een inschatting gemaakt van 100k. De kans daarbij is ingecalculeerd 

op 50%. Het effect op het weerstandsvermogen bedraagt daarmee 50k.       

 

7. Implementatie landelijke blauwdruk DD JGZ  

In 2022 en verder wordt gezamenlijk met alle gebruikers van het Kinddossier een uitwerking gemaakt van het 

toekomstige digitaal dossier JGZ, zoals dit wordt afgenomen bij Topicus. De ambitie is om digitaal dossier terug 

te brengen naar een basismodule. Dit zal vragen om het hernieuwde lancering en implementatie van het 

digitaal dossier binnen JGZ. Het is nog onzeker of overeenstemming gevonden wordt over deze nieuwe opzet 

van het digitaal dossier. Er is een kans dat de implementatie van dit nieuwe digitale dossier leidt tot 

aanvullende eenmalige investeringen. Hierbij kan gedacht worden aan het extra begeleiden van medewerkers 

en externe kosten noodzakelijk voor de implementatie. Hiervoor is een inschatting gemaakt van 150k. De 

begroting 2022 voorziet niet in deze investering. De kans dat dit zich in 2022 voordoet is gezet op gemiddeld 

(50%).  

 

8. Doorontwikkeling zelforganisatie 

De stap naar zelforganisatie (ZOT) binnen JGZ raakt alle medewerkers net zoals de Zorg op Maat verandering. 

ZOT is een meerjarig traject dat cultuur en structuur raakt. Inzet is gebaseerd op dat iedereen meekomt en 

meedoet in deze ontwikkeling. JGZ zet in op de ontwikkeling van alle medewerkers, maar mogelijk zal blijken 

dat niet alle medewerkers mee kunnen komen. JGZ loopt het risico dat mobiliteitskosten gemaakt moeten 

worden voor deze medewerkers. Er is een algemene inschatting gemaakt dat dit 5% van de medewerkers 

betreft (9 fte). De kans dat dit in 2022 optreedt is ingeschat op klein (25%). Op basis van ontwikkelingen wordt 

dit risico jaarlijks herzien.    

 

Politiek/bestuurlijk 

10. Stelselherziening Jeugdzorg 

Betreft het risico rondom de stelselherziening Jeugdzorg. Hierbij wordt gesproken over een regionale aanpak, 

waarbij zaken gecentraliseerd gaan worden. Hierbij ontstaat het risico tot het opheffen van de JGZ in H8 

verband en het overnemen van personeel naar een nieuwe regionale entiteit waarbij een zorgverzekeraar 

mogelijk medebepalend gaat worden ook voor de preventieve zorg. Hierbij zal het primaire proces het werk 

volgen, de overhead waarschijnlijk niet. Het afvloeien van de overhead wordt geschat op 2,9 miljoen euro. De 

kans dat dit zich voordoet ik 2022 is ingeschat op zeer klein (10%). Het effect op het weerstandsvermogen 

bedraagt daarmee 290k.         
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4. Samenwerking RIVM  

De afgelopen jaren zijn er meerdere politieke besluiten genomen om de vaccinatiegraad te verhogen in 

Nederland en het rijksvaccinatieprogramma uit te breiden met diverse nieuwe vaccinaties. De implementatie 

van deze nieuwe activiteiten wordt veelal belegd bij het RIVM. Er is vanuit het RIVM echter onvoldoende 

aandacht voor de JGZ-uitvoeringsorganisaties, waarbij randvoorwaarden onvoldoende geborgd worden. Ook 

JGZ heeft hierdoor continu extra inspanningen moeten verrichten om te kunnen voldoen aan de vereisten om 

tijdig de nieuwe vaccinaties aan te bieden. Hiermee komen de bestaande activiteiten onder druk te staan.  

In 2022 wordt van JGZ verwacht dat zij “even” 17.000 kinderen extra gaan vaccineren (HPV-jongens en 

inhaalcampagnes). Ondanks de inspanningen van JGZ om voldoende te anticiperen op deze onzekere 

implementaties is de kans aanwezig dat extra inzet op mensen en middelen nodig is, waarvoor niet (tijdig) de 

benodigde financiering beschikbaar gesteld wordt vanuit het RIVM / VWS. De huidige begroting voorziet hierin 

niet. De kans op optreden is voor 2022 ingeschat op gemiddeld (50%). Het effect op het weerstandsvermogen 

bedraagt daarmee 87,5k.       

 

11. Convenant JGZ eindigt per 31 december 2021 

Het huidige convenant loopt per 31 december 2021 af, maar gaat op 11 november 2021 verlengd worden voor 

een periode van 6 jaar. Daarmee ontstaat er een grote mate van zekerheid over de continuïteit en de 

bijbehorende financiering. Voor 2022 is het daarom niet noodzakelijk om een bedrag op te voeren t.l.v. de 

weerstandscapaciteit.    

 

Financieel 

1. Corona 

Hoewel momenteel er steeds in meerdere mate wordt versoepeld stijgen de coronabesmettingen momenteel 

en wordt er weer nagedacht over nieuwe maatregelen ook voor 2022. Gezien de afgelopen 2 jaar is het 

realistisch om hiermee rekening te houden in de risicoanalyse. Immers, een 1,5 meter samenleving heeft wel 

degelijk consequenties voor JGZ, met name op het gebied van productieverlies en inefficiëntie van de 

groepsvaccinatie. Tegelijkertijd is de afgelopen 2 jaar beter inzicht verkregen in de mogelijke effecten van 

maatregelen op de productie. Waar in het begin van de coronacrisis rekening werd gehouden van een POM-

productie verlies van 1,5 miljoen euro heeft de afgelopen tijd geleerd dat dit effect een stuk minder is. Dit komt 

mede doordat veel POM-producten gezien worden als kritische processen en daardoor - ondanks alle 

beperkingen - worden uitgevoerd. In de berekening is ervoor gekozen om 25% van de totale POM-productie te 

oormerken als risicobedrag (375k). Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat JGZ moet investeren in extra 

persoonlijke beschermingsmiddelen, hygiëne, etc. (50k). In de begroting 2022 is hierin niet voorzien. Bovendien 

kan in een 1,5 meter samenleving de groepsvaccinatie niet efficiënt uitgevoerd worden. Deze inefficiëntie is 

zowel in 2020 als 2021 ingediend bij VWS en wordt geschat op 150k. Het totale risicobedrag komt daarmee op 

575k.  

 

Het risico voor JGZ is dat nieuwe maatregelen zullen leidden tot extra kosten en productieverlies en dat het 

tegelijkertijd geen aanspraak meer kan doen op coulanceregelingen vanuit gemeenten en het Rijk. Het Rijk is 
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gedurende 2021 begonnen met het intrekken van allerlei steunpakket, dus JGZ schat mede daardoor het risico 

hoog in (70%). Het effect op het weerstandsvermogen bedraagt daarmee 402,5k.  

  

3. Ontwikkelingen CAO VVT 2022 

Momenteel is er nog onzekerheid over de CAO VVT 2022 en de definitieve financiële gevolgen daarvan voor 

JGZ. De roep en druk om de salarissen binnen de zorg te verhogen zijn groot en de verwachting is dat de 

bonden hoog zullen gaan inzetten. JGZ houdt in haar begroting al rekening met een fikse stijging van 4%. Dit is 

conform de ruimte die de OVA 2022 biedt. Echter, de FNV gaat (uiteraard) veel hoger zitten en stelt dat elke 

medewerker, ongeachte de functie en schaal, 150 euro erbij moet krijgen. Voor JGZ betekent dit een stijging 

van meer dan 5% i.p.v. de begrootte 4%. Een loonstijging van 1% extra kost JGZ circa 120k. Gezien alle 

onzekerheden is de kans op 50% gezet. Het effect op het weerstandsvermogen bedraagt daarmee 60k.     

 

Juridisch 

6. Schadeclaims 

Met het toenemen van het individualisme in de maatschappij en de claimcultuur wordt ook het risico op claims 

voor bijvoorbeeld letselschade elk jaar groter. De laatste jaren is er een toename geweest van het 

aangespannen van tuchtzaken tegen JGZ-medewerkers. JGZ zorgt ervoor dat - indien er geen sprake is van 

opzet - de medewerker voorzien wordt van juridische bijstand. Hiervoor is een inschatting gemaakt van 100k. 

De kans op optreden is ingeschat op gemiddeld (50%). Het effect op het weerstandsvermogen bedraagt 

daarmee 50k.     

 

 

 


