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1. Aanleiding en context prioriteiten 2020 
 

Missie en visie JGZ 

De maatschappij is continu in beweging en dat merken we ook binnen JGZ. De klant heeft meer dan 
ooit behoefte aan zorg op maat, eigen regie en persoonlijke aandacht. Deze ontwikkelingen vragen 
om een lerende, flexibele organisatie die de klant centraal stelt. Daarom is JGZ in 2016 gestart met 
een ontwikkeltraject vanuit de onderstaande drie pijlers die sinds 2018 door alle teams zijn 
opgepakt:  

1. De klant centraal; 
2. De professional de ruimte; 
3. De leidinggevende faciliteert. 

Ons maatschappelijk doel zoals opgenomen in de strategische koers staat hierbij centraal: gezonde 
en blije kinderen en jongeren. JGZ adviseert en begeleidt bij het opgroeien en opvoeden van 
kinderen en jongeren en verleent preventieve medische, verpleegkundige en logopedische zorg. We 
hebben alle kinderen in beeld: kinderen waar het goed mee gaat én kinderen waar (tijdelijk) zorgen 
over zijn. We staan naast het kind, de jongere en de ouder en gaan uit van hun eigen kracht. Onze 
professionals zetten zich in om kinderen en jongeren een gezonde en veilige basis te geven voor hun 
verdere leven.  

Het in 2016 ingezette ontwikkeltraject en de activiteiten uit 2018 en 2019, bieden teams handvatten 
om vervolgstappen te zetten naar meer regie en regelruimte. Het doel hiervan is dat teams vanuit de 
eigen professionaliteit de klant die zorg kunnen aanbieden die het nodig heeft (zorg op maat) en de 
verantwoordelijkheid dragen om dit met elkaar goed te organiseren en uit te voeren volgens de 
professionele standaarden en richtlijnen. De bijbehorende regelruimte geeft teams meer regie op 
het eigen werk wat vermindering van de werkdruk en daarmee meer werkplezier oplevert.  

Doelen en kaders JGZ 2018-2021 

Op 20 september 2017 hebben de wethouders van 8 gemeenten (H8) en de bestuurder van JGZ, het 
convenant 2018-2021 ondertekent. Voortvloeiend uit dit convenant zijn voor de komende jaren drie 
rand voorwaardelijke doelen afgesproken: 

 Minimaal gelijk bereik en meer jeugd in zicht bij JGZ; 
 Betere zichtbaarheid en vindbaarheid van JGZ bij ouders, partners en gemeenten; 
 Positiever ervaren meerwaarde van JGZ. 

 

Bij het bereiken van deze doelen en opstellen van de prioriteiten 2019 en jaarplannen van de teams 
staat ons maatschappelijk doel centraal en geven de kaders van JGZ het speelveld weer. De kaders 
zijn: 
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Kwaliteit van de zorg 

Alle JGZ professionals werken volgens de 
professionele standaarden in QIP. 

We monitoren goede zorg door frequent 
kritische/ risicovolle processen intercollegiaal te 

toetsen 
 

 
Tevredenheid van de klant 

Onze klant wordt blij van de JGZ en waardeert 
onze zorg met een 8. 

We meten dit frequent en zorgen voor directe 
feedback van de uitkomsten. 

 
 

Samenwerking & werkplezier 
Alle JGZ professionals leveren hun bijdrage aan 

een goede samenwerking en werkplezier 
volgens de spelregels: 
afspraak = afspraak 
iedereen doet mee 

inzetten van ieders talenten 
We meten werkplezier en de onderlinge 

samenwerking frequent met een passend 
instrument. 

 

Teamresultaten & huishoudboekje 
Het bereik van de in zorg zijnde kinderen en 
jeugdigen voldoet voor het basistakenpakket 
minimaal aan de landelijke eisen op jaarbasis 

(boekjaar) en voor de overige zorg aan de vraag 
van de klant. Het team voert haar activiteiten 
uit binnen de begrote kosten van het team. 
Beide punten worden frequent gemeten en 

gevolgd via het dashboard. 

Hoe JGZ in 2020 de drie doelen vormgeeft en op welke activiteiten en kaders de teams van JGZ de 
focus leggen, staat beschreven in het volgende hoofdstuk. In principe continueren we dezelfde lijn 
zoals reeds vastgelegd in de jaarplannen 2018 en 2019. Daarbij zijn de teamjaarplannen leidend 
evenals landelijke ontwikkelingen.  

2. Doelstellingen / focus 2020 

In het licht van onze ontwikkelingen en het optimaliseren van zelforganisatie hebben alle teams ook 
dit jaar de vraag (en opdracht) gekregen om een eigen teamjaarplan 2020 te maken. De basis voor 
deze teamjaarplannen wordt gevormd door het model van de 4 kwadranten van het 
kwaliteitssysteem waarbinnen de teams hun ideeën en prioriteiten hebben benoemd en 
vormgegeven. Daarnaast wegen en nemen we organisatie breed (op tactisch en strategisch niveau) 
de behoeften en ideeën uit de verschillende teams mee, zoals de behoefte aan ondersteuning vanuit 
de stafdiensten of ideeën omtrent opleidingen. Tenslotte hebben de teams bij het maken van hun 
jaarplannen gebruik kunnen maken van hun resultaten uit het Medewerkers Betrokken- en 
Bevlogenheid Onderzoek dat net voor de zomer van 2019 plaatsvond. 

De teamjaarplannen vormen de basis en richtlijn voor het bereiken van de doelen die wij – als 
organisatie – onszelf gesteld hebben op het gebied van bereik, van zicht- & vindbaarheid en van 
meerwaarde JGZ zoals geformuleerd in ons convenant met de H8-gemeenten. De afzonderlijke 
teams en de organisatie als geheel  maken gebruik van de instrumenten die zijn opgenomen in ons 
kwaliteitskader met de  vier kwadranten om onze doelen te bereiken. Ook in 2020 zullen de teams 
weer periodiek reflecteren om inzicht te krijgen in ‘waar staan we op dit moment?’, ‘wat hebben we 
nog te doen om onze doelen te bereiken?’ en ‘hoe spelen we in op de behoeften van de klant en op 
de veranderingen in het werkveld, in ons vak en in de buitenwereld?’ En dan zal blijken dat een 
jaarplan niet in beton gegoten is of kan worden. We staan voortdurend onder invloed van 
veranderingen en vernieuwing en zullen daarop adequaat en anticiperend inspelen. Daarmee wordt 
een jaarplan ook een dynamisch ‘levend’ document. 

Belangrijke vraag is ‘laten we het allemaal gebeuren en over ons heen komen?’ of nemen we zelf de 
handschoen en de uitdaging op om actief betrokken te zijn bij en invloed uit te oefenen op die 
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verander(en)de wereld om ons heen? JGZ kiest voor het laatste en participeert daarom is 
verschillende regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van de jeugdgezondheidszorg, als 
mede de jeugdzorg en de publieke zorg. Op regionaal niveau zijn we actief in het 
Samenwerkingsverband van Zorg, Overheid, Onderwijs & Onderzoek en Ondernemers dat bekend 
staat als de Academische Werkplaats Samen. Hier ontwikkelen en testen we met alle partijen – en 
daarbij schuiven in 2020 ook de ‘klanten’ aan – innovatieve methoden en modellen in de zorgketen 
of beter in het zorgnetwerk. Naast een focus op de uiteindelijke klant (patiënt, cliënt, burger, oudere, 
ouder/opvoeder en kind/jeugdige) heeft AW Samen ook oog voor de professional. In 2020 leggen wij 
binnen AW Samen de nadruk op het ontwikkelen van ‘uitvoerings- (of implementatie-)documenten’ 
als vervolg op de reeds gepresenteerde ‘kennisdocumenten’. 
Naast deze bovenregionale samenwerking zoeken we ook binnen onze regio nadrukkelijker de 
samenwerking op met uiteenlopende partners om gezamenlijk vorm te kunnen geven aan een 
naadloos netwerk van preventie en zorg & behandeling, als mede van alle betrokken partijen bij het 
gezond en veilig opgroeien van de kinderen die aan onze jeugdgezondheidszorg worden 
toevertrouwd. Er zijn contacten met bijvoorbeeld GGD Den Haag, CJG Rotterdam Rijnmond, JMO van 
de gemeente Den Haag, de GGD Hollands Midden en Jeugdbescherming West. Bij de regionale 
samenwerking betrekken we ook de partners uit het onderwijs, uit het welzijnswerk, uit de politiek 
(de gemeenten) en als het moet ook van daarbuiten. 

De landelijke ontwikkelingen die in 2019 in gang zijn gezet en waarin wij een – soms zelfs mede 
initiërende – rol spelen, krijgen in 2020 concreter vorm en uitwerking. Zo koersen we aan op één 
gezamenlijke brancheorganisatie voor de gehele jeugdgezondheidszorg: JGZ NL. Tot nog toe is onze 
sector verdeeld over in elk geval twee verenigingen – Actiz en GGD Nederland – waardoor we 
onvoldoende een gezamenlijk geluid (kunnen) laten horen. Vanuit JGZ zitten we aan de Bestuurstafel 
i.o. die in 2020 vorm zal geven aan één branche met één beeld. Deze bestuurstafel heeft in de 
aanloop naar één branchevereniging zijn strategische koers aan het papier toevertrouwd. De daarin 
genoemde vier pijlers zullen wij omarmen en opnemen in onze (jaar)planning. De vier pijlers zijn:  

a. Impactvolle preventie  
denk aan ‘Kansrijke start en de eerste 1000 dagen’ en aan het Rijksvaccinatieprogramma;  

b. Blended health 
denk aan ‘24x7 bereikbaarheid voor ouders en jeugdigen’ en aan de beschikbaarheid van 
valide informatie over opgroeien, opvoeden en ouderschap; 

c. Lerend vermogen 
denk aan de grote veranderingsbereidheid van JGZ organisaties en professionals om steeds 
weer de beste jeugdgezondheidszorg te kunnen leveren; 

d. Samenwerken 
denk aan samenwerking in de eerste plaats met ouders en jeugdigen, en denk ook aan 
samenwerking om kennis te verbeteren en innovatie te realiseren. 

Ook de samenwerking van 7 organisaties in de jeugdgezondheidszorg – waaronder JGZ Zuid-Holland 
West – met de ministers van VWS en van Economische Zaken en met 16 publiek private organisaties 
die bekrachtigd is met de ondertekening van de Health Deal – i-JGZ krijgt in 2020 concreter vorm. 
Binnen en vanuit deze Health Deal werken wij (mee) aan de pilot die op 1 januari 2020 start in het 
kader van de 24x7 bereikbaarheid. Daarbij maken we gebruik van een reeds bestaand landelijk 
callcenter in de zorg. Tijdens de pilot willen we zicht krijgen op de behoefte aan en het gebruik van 
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de 24x7 bereikbaarheid van de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast ontwikkelen we binnen het Health 
Deal samenwerkingsverband in 2020 een ‘slimme richtlijn’-module (-app). 

En daarmee zijn we er nog niet wat betreft ons pro-actief beleid. In overleg met onze leverancier van 
het KindDossier ontwikkelen we modules met gebruik van algoritmes om met behulp van data- en 
text-mining beter en sneller te kunnen voorspellen en signaleren of – en welke – kinderen risicolopen 
op het gebied van gezondheid en veiligheid. Vooralsnog starten we met de thema’s obesitas 
(overgewicht) en (dreigende) kindermishandeling. 

We ontwikkelen met de IGJ en CJG Rotterdam Rijnmond en de NVTZ  een eigentijdse kwaliteit meet 
methode. Dit  doen we op basis van “Blijk van Vertrouwen” het rapport dat de Raad voor 
Volksgezondheid & Samenleving in het voorjaar van 2019 uitbracht. We hebben een nieuwe opzet 
van toetsen en verbeteren van kwaliteit beschreven en voorgelegd onder andere aan de inspectie 
met het verzoek om de komende tijd met enkele collega instellingen te mogen experimenteren met 
de beschreven methodiek van dialoogtafels. Daarmee willen we kwaliteit een thema maken van alle 
JGZ-ers. 

Er zijn ook landelijke ontwikkelingen waarop we nauwelijks of geen invloed hebben, maar die wel 
consequenties hebben voor onze plannen (en begroting). Hierbij moet gedacht worden aan de 
maternale kinkhoest vaccinaties, aan de invoering van een nieuwe visus-richtlijn die van grote 
invloed is op het LPK-programma van 20 aan te bieden contactmomenten en aan de verplichte 
scholing en toetsing van (jeugd)artsen in het kader van EIF (Evaluatie Individueel Functioneren). 

Met de gemeenten stellen we een extern jaarplan 2020 op. Daarin willen en zullen we ons beperken 
tot de convenant doelen van de gezamenlijke 8 gemeenten. In dit jaarplan zal tevens een eerste  een 
‘innovatie-agenda’ aan toegevoegd worden waarin we samen met onze 8 gemeenten die doelen en 
plannen weergeven die we (willen) gaan realiseren met het eventueel surplus (reserve) van het 
weerstandsvermogen. 
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3. Begroting 2020 

Uitgangspunten begroting 2020 
De begroting is net als voorgaande jaren opgebouwd vanuit de activiteiten die de organisatie dient te 
verrichten. Deze activiteiten hebben betrekking op het basispakket JGZ en het 
rijksvaccinatieprogramma, aangevuld met maatwerk activiteiten die per gemeente worden 
afgesproken.  Daarnaast financieren de gemeenten ook de huisvesting van JGZ en is sprake van 
aanvullende diensten zoals opgenomen onder de overige opbrengsten. De gemeentelijke 
opbrengsten worden jaarlijks toegekend op basis van subsidiebeschikkingen. Ongeveer 75% van de 
inkomsten komen voort uit een meerjaren afspraak met de gemeenten die is vastgelegd in het 
convenant 2018-2021.   

Bij het opstellen van de begroting 2020 is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

 Continuïteit van de organisatie en dienstverlening. 
 Ontwikkelingen van loonkosten, in overeenstemming met CAO VVT 
 Ontwikkeling van de bevolkingsgroei (CBS) 
 Ontwikkelingen in wet- en regelgeving, die de dienstverlening van JGZ raken. 
 Ontwikkelingen van zelforganisatie, zorg op maat en de uitvoering van het nieuwe convenant 

2018-2021 

Verwacht negatief resultaat in de begroting 2020 
JGZ streeft naar een break-even resultaat bij het opstellen van de begroting. De begroting 2020 laat 
echter een verlies zien van € 320.700,-. Dit bedrag zal onttrokken worden aan het 
weerstandsvermogen van JGZ. Het verlies komt voort uit 2 specifieke zaken, waarbij gekozen is dit 
niet ten koste van de reguliere activiteiten te brengen: 

 Eenmalige loonkosten implementatie nieuwe visus richtlijn, € 290.700,-. 
 Rentelasten als gevolg van negatieve rente op de betaal- en spaarrekening van JGZ, € 

30.000,-. 

Het weerstandsvermogen is toereikend om deze kosten op te vangen. Hierover is een toelichting 
opgenomen in de risicoparagraaf bij de begroting. 

Van innovatie agenda naar innovatiebudget 
In 2020 zal gewerkt worden aan een innovatie agenda door JGZ en de gemeenten. Het doel is om 
vanuit de inhoudelijke ambities meerdere innovatieprojecten te formuleren, passend bij de 
doelstellingen uit het convenant. Hieraan zullen tevens financiële budgetten gekoppeld worden.  

De innovatie agenda volgt uit de afspraken uit het convenant 2018 – 2021 en de bijbehorende 
memorie van toelichting. Binnen het convenant is geen innovatiebudget opgenomen in het financieel 
kader, mede doordat eerst een gezamenlijke innovatieagenda opgesteld dient te worden. Bij het 
toevoegen van innovatiemiddelen ligt de eerste zoekrichting voor financiering in het vermogen 
surplus. Middels het vaststellen van het convenant is deze werkwijze bestuurlijk tussen de 
gemeenten en JGZ overeengekomen. 

Omdat deze afspraak pas in oktober 2019 gemaakt is met de H8 zijn de mogelijke innovatieprojecten 
zijn nog niet geconcretiseerd in deze begroting. Ook de aanspraken op het vermogen zijn niet 
gekwantificeerd. In de risicoparagraaf is opgenomen wat het minimum vermogen dient te zijn, op 
basis van de ingeschatte risico’s. Naar verwachting bedraagt het vermogen surplus € 207.000,- 
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Begroting 2020 
Onderstaand is de financiële begroting 2020 opgenomen, gevormd uit onze reguliere taken en 
verplichtingen en de activiteiten uit het jaarplan. Per onderdeel worden op hoofdlijnen de begrote 
bedragen toegelicht. Voor de vergelijking is naast de begroting 2020 ook de vergelijking de begroting 
2019 gepresenteerd: 

 

Opbrengsten gemeenten
Opbrengsten Basispakket JGZ 10.913.895     10.679.421     
Opbrengsten Basispakket JGZ Flexibel 511.812          599.573          
Opbrengsten Programma op Maat 1.439.787       1.276.668       
Opbrengsten Huisvesting 1.571.226       1.522.269       
Opbrengsten Gemeentelijke samenwerking 44.856           44.596           
Opbrengsten Epidemioloog 102.196          100.000          
Opbrengsten Rijksvaccinatieprogramma 1.066.199       1.043.293       
Totaal gemeentelijke opbrengsten 15.649.970        15.265.821     
Overige opbrengsten
Opbrengst RIVM (RVP) -                 -                 
Opbrengsten overig 749.918          820.733          
Totaal overige opbrengsten 749.918            820.733          

TOTAAL OPBRENGSTEN 16.399.888        16.086.554     

Personeelskosten
Salaris 7.902.014       7.830.018       
Vakantietoeslag 632.161          626.401          
Eindejaarsuitkering 658.238          585.490          
Sociale lasten 1.407.266       1.384.226       
Pensioenkosten 826.490          812.958          
Loonkosten personeel niet in loondienst 411.178          412.818          
Totaal salarislasten 11.837.347        11.651.911     
Overige personeelskosten
Reiskosten 178.029          168.716          
Vorming en opleiding 218.000          218.000          
Overige personeelskosten 108.825          101.000          
Vergoeding RvT 64.433           54.450           
Werving en selectie 40.000           40.000           
Totaal Overige personeelskosten 609.287            582.166          
Uitbestede diensten
Automatisering 477.750          477.750          
Telefonie 158.400          158.400          
Bedrijfsapplicaties 155.330          138.330          
DD JGZ applicaties 330.000          295.000          
Overige uitbestede diensten 382.500          399.500          
Totaal uitbestede diensten 1.503.980          1.468.980       
Huisvestingskosten
Huurkosten 1.053.252       1.023.703       
Servicekosten 373.716          372.926          
Overheadkosten huisvesting 179.258          160.639          
Totaal huisvesting kosten 1.606.226          1.557.269       
Overige lasten
Advies en accountantskosten 133.000          132.500          
Afschrijvingen 100.000          125.000          
Marketing, drukwerk, porti en correspondentiekosten 200.000          200.000          
Materiele kosten 125.708          132.636          
Overige kosten 160.750          117.500          
Totaal overige kosten 719.458            707.636          
Implementatiekosten
Projectkosten 40.300           6.200             
Totaal projectkosten 40.300              6.200             
Directe kosten JGZ activiteiten
Directe kosten gerelateerd aan Basispakket -                 -                 
Directe kosten gerelateerd aan Programma op Maat 403.990          112.393          
Totaal Directe kosten JGZ producten 403.990            112.393          

Totale kosten 16.720.588        16.086.554     

Resultaat voor bestemming 320.700-            0                   

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2019
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Gemeentelijke opbrengsten 
De gemeentelijke opbrengsten zijn ingedeeld conform de verdeling en afspraken uit het convenant 
2018-2021.  

Opbrengsten Basispakket JGZ 
Jaarlijks wordt de bijdrage vanuit de gemeente geïndexeerd op basis van mutaties in kind aantallen 
(conform CBS) en consumenten prijs index. Deze indexatie is afgesproken en vastgelegd in het 
convenant met de acht gemeenten. Voor 2020 is sprake van een mutatie in kind aantallen van +0,5% 
en een consumenten prijs index van + 1,7%. De totale stijging betreft 2,2% ten opzichte van 2019. De 
totale opbrengsten voor het basispakket JGZ worden begroot op € 10.913.895,- 

De opbrengsten voor het basispakket JGZ hebben geen directe koppeling met de uitgaven en inzet. 
De uitgaven en inzet worden berekend op basis van de daadwerkelijke actieve kind dossiers, 
rekening houdend met mutaties vanuit het centraal planbureau voor de leefomgeving, en het aantal 
schoolgaande kinderen. Voor het bepalen van de inzet voor het basispakket JGZ wordt gebruik 
gemaakt van een activiteitenbegroting, waarbij per activiteit op basis van een richttijd per 
functiegroep wordt berekend hoeveel inzet benodigd is. Hierbij is het landelijk professioneel kader 
(LPK) de basis voor begroting 2020. JGZ blijft 20 contactmomenten aanbieden aan elk kind dat woont 
of naar school gaat in haar werkgebied. 

Onder het basispakket JGZ zijn voor 2020 een aantal aanpassingen gedaan, die van invloed zijn op de 
inzet. 

 Met ingang van 2019 wordt een 20ste contactmoment begroot. Dit betreft het derde 
contactoment in de leeftijd 7 tot en met 12 maanden. Deze is voor 2020 geheel begroot als 
een jeugdverpleegkundig contactmoment. In 2019 was dit begroot als een combinatie van 
jeugdarts en jeugdverpleegkundig contactmoment.  

 Het zuigelingen huisbezoek door de jeugdverpleegkundige is vernieuwd. Voor de begroting 
heeft dit geen impact, enkel op het gebied van scholing van de jeugdverpleegkundigen 

 Het jongerencontactmoment wordt vernieuwd. De afname van de vragenlijst is vernieuwd en 
er gaat gebruik gemaakt worden van JouwGGD.nl. Hiermee gaan jeugdverpleegkundigen een 
bijdrage leveren aan een landelijke chatfunctionaliteit. Hiervoor is aanvullende inzet begroot 
en de scholing van vier jeugdverpleegkundigen. 

 Het aanbod op het speciaal onderwijs is vernieuwd. Er wordt gebruik gemaakt van een 
alternatieve vragenlijstmodule en naast de jeugdarts en assistenten, zal ook de 
jeugdverpleegkundige een rol vervullen voor de uitvoering van PGO1, PGO2, PGO3 en het 
JCM. 

 De landelijk verplichte implementatie van een nieuwe visusrichtlijn zal plaatsvinden in 2020. 
Hierdoor zal het zorgpad aangepast worden voor de kinderen van 3 en 4 jaar. JGZ zal 
kinderen uit gaan nodigen bij 3,0 jaar en 3,9 jaar. Hierdoor zal in 2020 sprake zijn van een 
extra inzet op de doelgroep van 3-jarigen en 4-jarigen. Hiervoor zal een bovenregionaal team 
worden opgezet. 

 
Basispakket JGZ flexibel en Programma op Maat 
De maatwerk activiteiten worden op basis van het convenant verdeeld in twee categorieën. In totaal 
is voor het basispakket JGZ flexibel een bedrag van € 511.812 begroot en voor het programma op 
maat is een bedrag van € 1.439.787 begroot. De afgelopen jaren is sprake van een toename in met 
name het programma op maat door verschillende lokale activiteiten. De continuïteit van deze 
activiteiten is wisselend. Voor begroting 2020 is hierdoor een wijziging doorgevoerd in de 
begrotingssystematiek. Voor activiteiten met stabiele afname in het verleden en activiteiten met een 
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duidelijke opdracht zijn de activiteiten begroot in de vorm van een opbrengst en de inzet van 
professionals. Activiteiten die nog onzeker zijn qua opdracht en uitwerking, maar wel met 
gemeenten wordt gesproken over deze uitwerking zijn, zijn opgenomen als opbrengst en ook als een 
lumpsum bedrag aan kosten. Dit is een budget neutrale aanpak, waarbij niet meteen gestuurd gaat 
worden op formatie. 

Ten opzichte van 2019 zijn de volgende wijzigingen relevant: 

 Verlaging inzet participatie netwerken 
 Verlaging inzet voor groepsvoorlichting 
 Verlaging inzet voor ziekteverzuim, met name in Delft en Zoetermeer 
 Verlaging inzet voor statushouders 
 Nieuwe activiteit: NCJ interventie VoorZorg bij gemeente Westland, Zoetermeer en 

Leidschendam-Voorburg. 
 Project “Baat bij preventie” in  Delft 

In totaal is € 230.000 aan lumpsum kosten opgenomen in de begroting voor activiteiten waar 
onzekerheid bestaat over de wijze van uitvoering. Er is hiervoor geen formatieve inzet begroot. Deze 
lumpsum bedragen bieden de mogelijk om variaties in de afname van het maatwerk op te vangen. 
Gedurende 2020 zal in overleg met de gemeenten dit worden aangewend.  

Opbrengsten huisvesting 
De huisvestingslasten van JGZ worden door de gemeenten middels een aparte subsidiebijdrage 
gedekt. In 2020 zullen de kosten stijgen door een sterke stijging in de CPI en daarnaast de verhoging 
van de BTW. Deze effecten zijn reeds zichtbaar in 2019. Er zal naar verwachting één locatie sluiten in 
Zoetermeer, maar dit zal niet leiden tot lagere kosten vanwege alternatieve huisvesting die nodig is. 
Daarnaast wordt uitgebreid gesproken over de huisvesting in Pijnacker-Nootdorp. De verwachte 
subsidiebijdrage is € 1.571.226. 

Opbrengsten gemeentelijke samenwerking 
In 2020 wordt de samenwerking met de gemeente Midden Delfland gecontinueerd in het 
maatschappelijk team met 0,67 FTE. De begrote opbrengsten bedragen € 44.856,-. 

Opbrengsten epidemioloog 
Vanaf 2019 is sprake van een bijdrage epidemioloog om deze kennis binnen JGZ te borgen. Op deze 
wijze kan het externe beleidsadvies kwalitatief verbeterd worden en is het inzicht in de teams 
verbeterd. De totale inzet bedraagt 0,89 FTE en de bijdrage volgt dezelfde indexering als het 
basispakket JGZ. Het begrote bedrag is € 102.196,-. 

Opbrengsten Rijksvaccinatieprogramma 
De opbrengsten voor het rijksvaccinatieprogramma zijn vanaf 1 januari 2019 toegevoegd aan het 
gemeentefonds, waarmee JGZ dit gaat ontvangen van de gemeenten. Dit is reeds vastgelegd in 
afspraken binnen het convenant 2018-2021. De opbrengsten zullen naar verwachting enkel 
geïndexeerd worden ten opzichte van 2019 tot een bedrag van € 1.066.191,-. 
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Binnen het rijksvaccinatieprogramma worden de volgende vaccinaties gegeven: 

 

De ontwikkelingen gaan snel rondom het rijksvaccinatieprogramma, waarbij de nodige aandacht is 
voor de hoogte van de vaccinatiegraad. Voor 2020 staan de nodige veranderingen op het 
rijksvaccinatieprogramma, waarbij de financiering en bekostiging nog verloopt via het RIVM. Deze 
activiteiten zullen worden begroot onder de overige opbrengsten. 

De volgende nieuwe activiteiten worden toegevoegd: 

 Uitvoering regulier cohort 14-jarigen voor de Meningokokken ACWY, circa 6.000 vaccinaties 
 Uitvoering vaccinatie maternale kinkhoest voor zwangere vrouwen. Circa 3.800 vaccinaties 

worden begroot. 
 Uitvoering vaccinatie Rota-virus voor de kwetsbare baby’s, naar verwachting 500 kinderen op 

jaarbasis. 

In 2021 zal dit nog verder worden uitgebreid voor de HPV voor jongens en diverse inhaalvaccinaties 
rondom dit specifieke vaccin.  
 
Overige opbrengsten 
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 voor de uitvoering van het basispakket op 
asielzoekerscentra, bijdragen vanuit het RIVM voor nieuwe RVP-activiteiten, bijdragen vanuit 
ketenpartners voor kleinschalige projecten en de bijdragen van het UWV. 

Opbrengsten SBOH inzake de opleiding specialisatie jeugdartsen 1ste fase en 2de fase ad € 273.000 
De regelingen rondom de specialisatie naar 1ste fase en 2de fase jeugdarts zijn in 2019 enorm 
verander. Er is sprake van doorstroom in de oude regeling, instroom op basis van een 
overgangsregeling en de instroom bij SBOH als toekomstige oplossing. De komende jaren zal enkel de 
instroom bij SBOH over blijven, wat zal gaan leiden tot lagere opbrengst. Basisartsen zullen dan niet 
meer in dienst zijn bij JGZ en JGZ zal enkel deze artsen begeleiden in hun praktijkopleiding.  
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In 2020 zullen 9 artsen in opleiding zijn in de 1ste fase en 3 artsen in de 2de fase. Daarmee levert JGZ 
ZHW een grote bijdrage aan de landelijke ontwikkeling van jeugdartsen. 

Opbrengsten RIVM ad € 170.000 
Zoals beschreven onder de gemeentelijke bijdragen voor het rijksvaccinatieprogramma zijn de nodige 
ontwikkelingen gaande. Een uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma heeft plaatsgevonden op 
het gebied van de meningokokken ACWY, de maternale kinkhoest en rota-virus. Deze uitbreiding is 
nog niet verankerd in wetgeving en ook nog niet verwerkt in het gemeentefonds. Om die reden 
worden deze vaccinaties nog gefinancierd via het RIVM.  

De hoogte van de tarieven dienen nog vastgesteld te worden door VWS.  De opbrengsten voor de 
maternale kinkhoest ad € 60.000 en het rota-virus ad € 10.000 zijn gebaseerd op een conservatief 
kostendekkend tarief.  

Opbrengsten AZC ad € 125.000 
Sinds 2016 is het AZC in Rijswijk geopend en kent dit een stabiele populatie. De verwachting is dat de 
opbrengsten circa € 125.000 bedragen. De inzet is nog steeds beoogd te worden uitgevoerd door 
GGD HM middels inleenconstructie. Per november 2019 een tijdelijke locatie geopend in Wassenaar. 
Zoals het er nu naar uitziet wordt deze locatie minimaal gebruikt voor gezinnen en zullen er beperkt 
kinderen aanwezig zijn. JGZ voert ook hier de PGA (publieke gezondheid asielzoekers) uit, maar de 
opbrengsten en kosten hiervoor zullen zeer beperkt zijn. 

Opbrengsten UWV ad € 96.000 
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. In 2019 is gebleken dat zwangerschappen nog steeds lastig te vervangen zijn en hierdoor 
zal de formatie in de flexpool worden verhoogd. De huidige arbeidsmarktproblematiek maakt dit 
soort keuzes noodzakelijk.  Positief bij effect is dat we in de flexpool mensen hebben zitten die de 
plekken van vertrekkende medewerkers kunnen opvangen zonder dat we hoeven te werven. Er is 
gekozen voor een conservatieve toevoeging aan de flexpool voor 0,67FTE jeugdarts en 0,67FTE 
jeugdverpleegkundige, gebaseerd op de zwangerschapsverloven van de afgelopen drie boekjaren. 

Opbrengsten samenwerking ad € 75.000 
JGZ werkt met diverse partners samen, waaronder JGZ Kennemerland, TNO en enkele speciaal 
onderwijs scholen. Op grond van reeds gemaakte afspraken zijn deze opbrengsten begroot. 

Organisatietaken, directe activiteiten ten behoeve van de organisatie 
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. 
Totaal bedraagt begrote inzet voor deze activiteiten 7,23 FTE. Onder organisatietaken vallen de 
volgende activiteiten: 

 Ondernemingsraad, inclusief secretaris 
 Kwaliteitsteam, beschikbaar voor reviews 
 VIM-commissie, JGZ professionals die toezichthouden om incident meldingen 
 Professionele adviesraad (PAR), inhoudelijk adviseurs aan de raad van bestuur 
 AIOS uren begeleiding & vrijstelling van werk  (aangepast) 
 Experts, JGZ professionals die bijdragen aan de kwaliteitssystemen (aangepast) 
 Lactatiekundige expertise en ondersteuning van JGZ professionals 
 Ondersteuning VVE binnen de gehele organisatie 
 GIZ coaches en trainers voor interne opleiding 
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 Voorzitters ICT en RDO 
 Begeleiding HBO-V stagiaires en Semi-artsen  (nieuw) 
 Folderwerkgroep ten behoeve van alle adviesfolders 
 Klankbordgroep projecten, JGZ professionals die actief bijdragen aan projecten (nieuw) 
 Ambassadeurschap zuigelingen huisbezoek (nieuw) 
 Inzet jeugdverpleegkundigen voor landelijke chat JouwGGD.nl (nieuw) 

Projecten, tijdelijke activiteiten ten behoeve van de organisatie 
Een aantal tijdelijke activiteiten worden in 2020 projectmatig opgepakt. Hiertoe is binnen het primair 
proces een extra inzet begroot van 5,81 FTE. Deze projecten worden enkel voor 2020 aangegaan en 
zijn: 

 Bovenregionaal team ten behoeve implementatie nieuwe visus richtlijn. Dit betreft tijdelijke 
inzet van 4,84 FTE, die einde 2020 zal stoppen. Als gevolg van de implementatie van de 
nieuwe visus richtlijn zal het zorgpad voor de 3-jarigen en 4-jarigen worden aangepast. Deze 
kinderen zullen op vroegere leeftijd met JGZ contact hebben, waardoor in 2020 eenmalig 
4.500 kinderen extra gezien moeten worden. 

 Bovenregionaal team ten behoeve uitvoering maternale kinkhoest. Mede door de vele 
onduidelijkheden rondom randvoorwaarden voor een adequate uitvoering, heeft JGZ 
besloten een apart bovenregionaal team te formeren. Randvoorwaarden zoals 
dossiervoering, tarief, richtlijn en uitwisseling met het RIVM zijn nog onduidelijk. Met het 
bovenregionale team wordt beoogd dat zwangere vrouwen gevaccineerd worden vanaf 
begin 2020. In de loop van 2020 moeten de structurele oplossingen voor de 
randvoorwaarden duidelijk worden, zodat deze activiteit binnen de reguliere teams 
ondergebracht kunnen worden. 

Andere projecten vragen geen specifieke projectmatige inzet. Hiervoor zijn enkel kosten begroot 
onder de projectkosten. Dit betreft de volgende projecten: 

 Implementatie jongerencontactmoment in combinatie met JouwGGD.nl 
 Pilot 24/7 JGZ, platform voor ouders.  
 Pilot LEAN voor bedrijfsvoering 
 Data gedreven oplossingen voor obesitas en kindermishandeling (kosten neutraal) 

Overhead blijft stabiel 
Onder de overhead vallen alle stafdiensten en het management. De stafdiensten, bestaande uit het 
klantcontactcentrum, het expertisecentrum en bedrijfsvoering stijgen licht tot 36,34 FTE. De omvang 
van het management blijft stabiel 8,78 FTE. De overhead bedraagt voor 2020 circa 20% van de totale 
formatie. 

In vergelijking met 2019 zijn de volgende zaken van belang ten aanzien van de overhead: 

 Voortzetting functie adviseur organisatie ontwikkeling ten behoeve van teams in de 
ontwikkeling naar zorg op maat en zelforganisatie. 

 Tijdelijke functie kwaliteitsfunctionaris / klachtenfunctionaris ten behoeve proces vastlegging 
in het kwaliteitssysteem (Qip). Hiermee komt deze rol te vervallen in het primair proces. 
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Productiviteit wordt ongewijzigd bestendigd 
De productiviteit is ongewijzigd ten opzichte van 2019. In de begroting 2020 en is als volgt: 

 

De productiviteit wordt jaarlijks beoordeeld en vastgelegd. Voor het boekjaar 2020 worden geen 
wijzigingen doorgevoerd. De huidige productiviteit zorgt momenteel voor rustige en stabiele situatie 
de ontwikkeling van de teams. 

Formatie groeit in 2020 
Als gevolg van de toename in activiteiten binnen het basispakket, de toename aan organisatietaken 
en de tijdelijke projectmatige inzet, stijgt de formatie in 2020.  
 

 

Loonkosten 2020 stijgen met 2,3% door nieuw onderhandelingsakkoord CAO VVT  
De loonkosten voor 2020 zijn begroot op basis van de loonkosten per 1 oktober 2019. Voor de 
ontwikkeling van de loonkosten in 2020 wordt gebruik gemaakt van het onderhandelingsakkoord 
CAO VVT van 10 oktober 2019. Het onderhandelingsakkoord zal leiden tot een CAO voor 26 
maanden, ingaande op 1 juli 2019. Voor 2019 zijn geen CAO stijgingen afgesproken en de eerst 
volgende CAO stijging met 3,5% vindt plaats op 1 juni 2020. Als gevolg hiervan wordt een stijging van 
circa 2,3% op jaarbasis verwacht voor 2020. Ook de eindejaarsuitkering stijgt met 0,93% tot 8,33%. 
Hierop was reeds geanticipeerd, omdat dit reeds in de voorgaande CAO VVT  was opgenomen. 

Ondanks de toename in formatie is slechts een kleine toename van de personeelskosten zichtbaar. 
Hierbij weegt tevens mee dat in 2019 veel nieuwe JGZ professionals zijn aangetrokken, die nog niet 
aan het einde van de schaal zitten. Dit verlaagt de kosten per FTE. Voor 2020 is de begroting als volgt: 

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

Jeugdarts 28,15            0,44             3,14             1,78             0,67             34,17          32,16          
Jeugdverpleegkundige 62,76            0,44             3,31             1,78             0,67             68,96          66,23          
Assistent JGZ 29,65            0,44             0,73             1,69             -               32,51          32,75          
Logopedist 3,98             -               0,05             -               -               4,03            4,00           

139,67        135,13        
 Formatie ondersteuning primair proces

Regio ondersteuning & planners 7,91            7,20           
7,91            7,20           

 Formatie stafdiensten

Management 8,78            8,78           
Bedrijfsvoeringsvoering 20,14          20,21          
Expertisecentrum 7,42            6,92           

36,34          35,91          

Totaal formatie 183,92        178,24        

2020 2019
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De overige personeelskosten stijgen als gevolg toename van personeel 

 

De overige personeelskosten stijgen mede door de stijging van het personeelsbestand. Zo wordt 
rekening gehouden met meer reiskosten door meer personeel. De vergoeding van de Raad van 
Toezicht neemt ook toe. In 2018 is een nieuw bezoldigingsbeleid aangenomen, passend binnen de 
normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en in overeenstemming met de richtlijnen van 
de NVTZ. Dit leidt tot een stijging van de bezoldiging, waarbij de maximale grens vanuit de WNT niet 
gehaald zal worden. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht besloten een extra lid te gaan werven ter 
versterking van de raad. 

Uitbestede diensten 
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 stabiel 
uitgavepatroon , waarbij de operationele risico’s zijn afgedekt.  De begrote uitbestede diensten zijn: 

 

De kosten voor de uitbestede diensten ontwikkelen zich door enkele tijdelijke en structurele 
aanpassingen in de uitbesteding van diensten, naast de indexering van kosten: 

 Nieuwe externe salarisverwerker, stijging kosten met € 15.000. 
 GBZ beheer, voor de uitwisseling met het RIVM en andere JGZ organisaties, extern beleggen 

ad € 10.000. 

Huisvestingskosten 
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. 

 
 

Personeelskosten
Salaris 7.902.014       7.830.018       
Vakantietoeslag 632.161          626.401          
Eindejaarsuitkering 658.238          585.490          
Sociale lasten 1.407.266       1.384.226       
Pensioenkosten 826.490          812.958          
Loonkosten personeel niet in loondienst 411.178          412.818          
Totaal salarislasten 11.837.347     11.651.911     

Begroting 2020 Begroting 2019

Overige personeelskosten
Reiskosten 178.029          168.716          
Vorming en opleiding 218.000          218.000          
Overige personeelskosten 108.825          101.000          
Vergoeding RvT 64.433           54.450           
Werving en selectie 40.000           40.000           
Totaal Overige personeelskosten 609.287          582.166          

Begroting 2020 Begroting 2019

Uitbestede diensten
Automatisering 477.750          477.750          
Telefonie 158.400          158.400          
Bedrijfsapplicaties 155.330          138.330          
DD JGZ applicaties 330.000          295.000          
Overige uitbestede diensten 382.500          399.500          
Totaal uitbestede diensten 1.503.980       1.468.980       

Begroting 2020 Begroting 2019

Huisvestingskosten
Huurkosten 1.053.252       1.023.703       
Servicekosten 373.716          372.926          
Overheadkosten huisvesting 179.258          160.639          
Totaal huisvesting kosten 1.606.226       1.557.269       

Begroting 2020 Begroting 2019
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Zoals beschreven bij de gemeentelijke opbrengsten voor huisvesting is uitgegaan van de bestaande 
JGZ locaties. Hierbij wordt verwacht dat één locatie in Zoetermeer gaat sluiten. De kosten die 
hiermee samenhangen zijn voortgezet omdat alternatieve huisvesting nodig blijft. Daarnaast wordt 
uitgebreid gesproken over de locaties in Pijnacker-Nootdorp. De kosten stijgen behoorlijk ten 
opzichte van 2019, mede door flinke indexeringen en de stijging van de BTW. 

Overige lasten 
De algemene kosten, waaronder de uitbestede diensten en overige kosten, zijn gebaseerd op 
historische kosten, rekening houdend met toekomstige verplichtingen en ambities. In algemene zin 
zijn de kosten in de afgelopen jaren gedaald, waardoor er ruimte is ontstaan voor nieuwe activiteiten 
en projecten.  

 

Onder de overige kosten zijn alle resterende kosten opgenomen, zoals advies en accountantskosten, 
de drukwerk en portokosten, communicatie en marketingkosten en overige kosten voor materialen. 
Deze kosten zijn op basis van terugkerende kosten over de afgelopen jaren begroot. Met name de 
licentiekosten/contributiekosten nemen toe door nieuwe activiteiten zoals NCJ VoorZorg. Ook is 
onder de overige kosten een post opgenomen van € 27.000 voor onvoorziene kosten. 

Projectkosten 
Onder de projectkosten worden jaarlijks de begrote kosten voor de realisatie van projecten 
opgenomen. Het overgrote deel van de projectkosten heeft betrekking op interne verletkosten, die 
onder de salariskosten zijn gepresenteerd. De externe kosten voor projecten bedragen: 

 

Onder de projectkosten zijn volgende externe kosten begroot: 

 Implementatie jongerencontactmoment in combinatie met JouwGGD.nl, € 4.300 
 Pilot 24/7 JGZ, platform voor ouders, € 26.000 
 Pilot LEAN voor bedrijfsvoering, € 10.000 
 Data gedreven oplossingen voor obesitas en kindermishandeling (kosten neutraal) 

Directe kosten voor JGZ activiteiten 
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. Ten opzichte van 
2019 en eerdere jaren is een zeer grote toename aan directe kosten voor maatwerkactiviteiten 
zichtbaar. Deze stijging hangt samen met een verandering in de begrotingssystematiek. 

 

Overige lasten
Advies en accountantskosten 133.000          132.500          
Afschrijvingen 100.000          125.000          
Marketing, drukwerk, porti en correspondentiekosten 200.000          200.000          
Materiele kosten 125.708          132.636          
Overige kosten 160.750          117.500          
Totaal overige kosten 719.458          707.636          

Begroting 2020 Begroting 2019

Implementatiekosten
Projectkosten 40.300           6.200             
Totaal projectkosten 40.300           6.200             

Begroting 2020 Begroting 2019

Directe kosten JGZ activiteiten
Directe kosten gerelateerd aan Basispakket -                 -                 
Directe kosten gerelateerd aan Programma op Maat 403.990          112.393          
Totaal Directe kosten JGZ activiteiten 403.990          112.393          

Begroting 2020 Begroting 2019
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 In totaal is € 256.000 aan lumpsum kosten opgenomen in de begroting 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 over 
nieuwe activiteiten zal dit met ingang van 2020 enkel als formatie worden toegevoegd als er een 
duidelijk implementatieplan ten grondslag ligt aan de nieuwe activiteit. De kosten zijn voor 2020 
opgenomen, omdat de betrokken gemeenten reeds middelen beschikbaar gesteld hebben voor deze 
nieuwe activiteiten.  
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4. Risicoparagraaf 

In de boekjaren 2013 tot en met 2018 heeft JGZ een algemene reserve opgebouwd tot een bedrag 
van € 2.197.468,-. Dit weerstandsvermogen dient toekomstige (financiële) risico’s te dekken die op 
JGZ  af komen. Op de middellange termijn (1 tot 3 jaar) is sprake van een aantal strategische risico’s. 

Deze zijn als volgt benoemd: 

nr Naam risico Bedrag/bandbreedte Effect Kans 
          

          
      

1 Onzekerheden transformatie jeugd  €                      1.087.500   €                         543.750  50% 

2 Zorg op Maat ontwikkeling  €                         350.000   €                         175.000  50% 

3 Doorontwikkeling zelforganisatie  €                         675.000   €                         337.500  50% 

4 Samenwerking RIVM  €                         200.000   €                           50.000  25% 
5 Landelijke blauwdruk DD JGZ  €                         265.000   €                         132.500  50% 

6 Convenant JGZ eindigt per 31 december 2021  €                      4.306.000   €                         430.600  10% 
          

  Totaal  €                      6.883.500   €                      1.669.350    
          

  Budgetratio       

  Totaal opbrengsten (begroot 2020)  €                    16.340.251      

  Beschikbare weerstandcapaciteit  €                      2.197.468      
          

  Budgetratio 13,4%     

          

          
  Weerstandcapaciteit       

  Beschikbare weerstandcapaciteit  €                      2.197.468      

  Benodigde weerstandscapaciteit  €                      1.669.350      
          
  Weerstandsratio                                   1,32      

          

Een weerstandsratio boven 1,2 is voldoende en op grond van de kwantificering van risico’s is het 
weerstandsvermogen toereikend. Op basis het begrote resultaat 2020 zal € 320.000 van het surplus 
worden aangesproken. Het kan dus overwogen worden om het resterende surplus aan te wenden 
voor de uitvoering van de nader af te spreken innovatiedoelstellingen die tussen de gemeenten en 
JGZ afgesproken gaan worden. 
 
De benoemde risico’s zijn tevens nader hieronder toegelicht: 
 

1. Onzekerheden transformatie jeugdhulp 
Op het gebied van het sociaal domein en de transformatie agenda is nog sprake van 
onzekerheden. Preventie staat politiek nu hoog op de agenda, maar staat los van de 
organisatorische verdeling. Daarbij speelt mee dat wachtlijsten en problematiek nu nog 
bestaan en niet direct opgelost zijn. In Haaglanden is de inkoop van de zwaardere jeugdzorg 
vertraagd door uitspraken van de rechtbank in oktober 2019. Financieel staan de budgetten 
in jeugdhulp ook 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 nemen toe en kunnen leiden tot meer curatieve zorg dan preventieve zorg. 
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. JGZ 
verwacht dat geen grote ingrepen gedaan worden in het basispakket JGZ. Mogelijke kosten 
met het verdwijnen van de maatwerk activiteiten zijn gekwantificeerd.  
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2. Zorg op Maat ontwikkeling 
De ontwikkeling van zorg op maat komt niet gemakkelijk op gang. Dit is een bekend 
fenomeen binnen de JGZ wereld. In 2019 is een meerjarenprogramma opgezet om 
gestructureerd zorg op maat te introduceren binnen de reguliere dienstverlening van het 
basispakket JGZ. Er is een grote behoefte bij de professionals om op weg geholpen te worden 
in dit vraagstuk en daarnaast komt sterk naar voren de zorgprofessionals geen ruimte voelen 
om deze verandering nu vorm te geven. Binnen het meerjarenprogramma ontbreekt budget 
om professionals vrij te stellen voor deze ontwikkeling. Mogelijk is meer expertise nodig om 
deze verandering te realiseren. Hiervoor is een inschatting  gemaakt welke externe expertise 
nodig is, indien de interne ontwikkeling niet voldoende gerealiseerd wordt.  

3. Doorontwikkeling zelforganisatie 
De stap naar zelforganisatie binnen JGZ raakt alle medewerkers. 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. De kans dat dit zich voor doet neemt toe. 
 

4. Samenwerking RIVM  
De afgelopen anderhalf jaar zijn 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 hiermee continu extra inspanningen verricht om te kunnen voldoen aan de vereisten 
en tijdig de nieuwe vaccinaties aan te bieden. Hiermee komen de bestaande activiteiten 
onder druk te staan.  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 de benodigde financiering beschikbaar gesteld wordt vanuit het RIVM / 
VWS. 
 

5. Implementatie landelijke blauwdruk DD JGZ  
In het laatste kwartaal van 2019 wordt gezamenlijk met 4 andere JGZ partijen 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. De implementatie van dit nieuwe digitale dossier betekent dat aanvullende 
eenmalige investeringen gedaan worden. De begroting 2020 voorziet niet in deze 
investering. 
 

6. Convenant JGZ eindigt per 31 december 2021 
Het convenant JGZ 2018 – 2012 loopt af per 31 december 2021. De continuïteit van de 
organisatie, dienstverlening en financiering wordt daarmee onzeker. De continuïteit van de 
organisatie heeft de grootste impact, waarbij doorlopende contracten moeten worden 
afgekocht en voor de overhead geen ruimte meer is. Het uitgangspunt is dat alle JGZ 
professionals in primair proces het werk volgen. Het is niet te verwachten de 
jeugdgezondheidzorg als geheel gestaakt wordt of dat de jeugdgezondheidszorg aan een 
andere partij gegund wordt. De kans dat dit zich voordoet is echter zeer klein, mede gezien 
de goede verstandhouding en samenwerking met de gemeenten. 
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5. Meerjarenperspectief 2020 - 2022 

In het voorjaar is de meerjaren raming 2019 – 2022 opgesteld. Op grond van de ontwikkelingen voor 
2020 op het gebied van activiteiten en CAO ontwikkelingen is deze meerjaren raming bijgesteld. 

Uitgangspunten meerjaren raming 
JGZ kent een stabiele exploitatie die jaarlijks middels een begrotingscyclus wordt vormgegeven. Dit is 
mede mogelijk door de aard van de werkzaamheden, die een stabiele basis zijn op basis van de 
omvang van de bevolking 0 tot 18 jaar. Daarnaast heeft JGZ meerjaren afspraken gemaakt met 
daarbij een vooraf bepaalde financieringsconstructie. Op grond van deze factoren is een meerjaren 
projectie opgemaakt hoe de exploitatie zich zal gaan ontwikkelen de komende jaren. 

De meerjarenraming 2020 -2022 is opgesteld vanuit aantal kaders die een belangrijke houvast bieden 
in de jaarlijkse begrotingscyclus. Dit zijn volgende uitgangspunten: 

 Verankering van de activiteiten binnen de Wet Publieke Gezondheid (Wpg); 
 Het convenant 2018-2021, afgesloten met de 8 gemeenten (opdrachtgevers); 
 Uitvoering van het basispakket JGZ conform het Landelijk Professioneel Kader (LPK); 
 Gelijkblijvende vraag naar bestaande maatwerk activiteiten binnen elke afzonderlijke 

gemeente. 

De meerjarenraming 2020 – 2022 is opgesteld vanuit het perspectief van continuïteit van zorg. Het 
startpunt is de reeds begroting 2020. Historisch kent JGZ een stabiele ontwikkeling van de 
opbrengsten en kosten, mede doordat dit sterk gerelateerd is aan de omvang van de bevolking (0-18 
jaar). Mutaties komen voornamelijk voort uit de invoering van nieuwe (preventieve) activiteiten door 
landelijke maatregelen en/of op grond lokale initiatieven in gemeenten. 

Ontwikkeling bevolkingsgroei van kinderen & jeugdigen 
Een groot deel van de subsidiebaten en de inzet is afhankelijk van het aantal kinderen en jeugdigen 
dat woont in de gemeenten. Voor de ontwikkeling van de bevolking 0 – 18 jaar wordt gebruik 
gemaakt van de prognoses van het Centraal Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De groei is per 
gemeente verschillend en heeft effect op het aantal actieve dossiers (voor bepaling inzet) en de wijze 
waarop de bijdrage van de gemeenten zich ontwikkelt: 

 

Daarnaast is gebruikt gemaakt van de ontwikkeling van de consumenten prijs index (CPI) en is het 
onderhandelingsakkoord CAO VVT van 10 oktober 2019 gebruikt voor de loonkosten ontwikkeling. 

Kindaantallen ontwikkeling 2019 2020 2021 2022

Delft 16.698      16.784      16.955      17.126      
Leidschendam - Voorburg 15.256      15.446      15.730      15.825      
Midden-Delfland 4.468        4.468        4.369        4.369        
Pi jnacker - Nootdorp 14.214      14.118      14.022      14.022      
Ri jswijk 10.042      10.590      11.046      11.502      
Wassenaar 6.070        5.962        5.854        5.746        
Westland 23.148      23.243      23.338      23.433      
Zoetermeer 27.285      27.285      27.090      26.895      

117.181 117.896   118.404   118.918   

Mutatie in kindaantallen  -- -- 0,61% 0,43% 0,43%
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Financiële meerjaren raming 2020 - 2022 
JGZ is een organisatie zonder winstoogmerk. In de jaarlijkse begrotingscyclus wordt gestreefd naar 
een begroting zonder positief of negatief financieel resultaat. In veel gevallen is naast de kosten voor 
de continuïteit van de activiteiten, ruimte voor ambities, die veelal in projectvorm worden 
gerealiseerd. In de meerjarenraming zijn voor de boekjaren 2021 en 2022 de ambities, zoals 
verwoord in de strategische koers, nog niet geconcretiseerd.  

De meerjarenraming 2020-2022 ziet er als volgt uit: 

 

  

Opbrengsten gemeenten
Opbrengsten Basispakket JGZ 10.913.895     11.149.821     11.366.292     
Opbrengsten Basispakket JGZ Flexibel 511.812          521.220          528.095          
Opbrengsten Programma op Maat 1.439.787       1.432.806       1.440.712       
Opbrengsten Huisvesting 1.571.226       1.594.567       1.616.448       
Opbrengsten Gemeentelijke samenwerking 44.856            46.153            47.249            
Opbrengsten Epidemioloog 102.196          104.405          106.432          
Opbrengsten Rijksvaccinatieprogramma 1.066.199       1.089.247       1.110.395       
Totaal gemeentelijke opbrengsten 15.649.970     15.938.218     16.215.622     
Overige opbrengsten
Opbrengst RIVM (RVP) -                 -                 -                 
Opbrengsten overig 749.918          892.641          506.933          
Totaal overige opbrengsten 749.918          892.641          506.933          

TOTAAL OPBRENGSTEN 16.399.888     16.830.859     16.722.555     

Personeelskosten
Salaris 7.902.014       7.971.940       8.032.782       
Vakantietoeslag 632.161          637.755          642.623          
Eindejaarsuitkering 658.238          664.063          669.131          
Sociale lasten 1.407.266       1.419.720       1.430.555       
Pensioenkosten 826.490          833.804          840.167          
Loonkosten personeel niet in loondienst 411.178          446.861          294.428          
Totaal salarislasten 11.837.347     11.974.141     11.909.685     
Overige personeelskosten
Reiskosten 178.029          178.662          182.039          
Vorming en opleiding 218.000          233.000          233.000          
Overige personeelskosten 108.825          108.825          108.825          
Vergoeding RvT 64.433            74.415            74.415            
Werving en selectie 40.000            40.000            40.000            
Totaal Overige personeelskosten 609.287          634.902          638.279          
Uitbestede diensten
Automatisering 477.750          482.750          484.950          
Telefonie 158.400          160.900          162.700          
Bedrijfsapplicaties 155.330          160.330          161.730          
DD JGZ applicaties 330.000          330.000          330.000          
Overige uitbestede diensten 382.500          380.000          383.500          
Totaal uitbestede diensten 1.503.980       1.513.980       1.522.880       
Huisvestingskosten
Huurkosten 1.053.252       1.069.838       1.085.388       
Servicekosten 373.716          378.348          382.690          
Overheadkosten huisvesting 179.258          181.380          183.370          
Totaal huisvesting kosten 1.606.226       1.629.567       1.651.448       
Overige lasten
Advies en accountantskosten 133.000          133.000          133.000          
Afschrijvingen 100.000          100.000          100.000          
Marketing, drukwerk, porti en correspondentiekosten 200.000          202.500          204.700          
Materiele kosten 125.708          141.000          133.200          
Overige kosten 160.750          135.750          140.150          
Totaal overige kosten 719.458          712.250          711.050          
Implementatiekosten
Projectkosten 40.300            50.000            15.000            
Totaal projectkosten 40.300            50.000            15.000            
Directe kosten JGZ activiteiten
Directe kosten gerelateerd aan Basispakket -                 -                 -                 
Directe kosten gerelateerd aan Programma op Maat 403.990          296.993          296.993          
Totaal Directe kosten JGZ producten 403.990          296.993          296.993          

Totale kosten 16.720.588     16.811.832     16.745.335     

Resultaat voor bestemming 320.700-          19.027            22.780-            

Meerjarenbegroting 2020 - 2022

Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
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Significante wijzigingen in 2020 tot 2022: 

 Met ingang van 2020 is de outbreak maatregel MenACWY voor 27.000 jeugdigen omgezet in 
een reguliere rijksvaccinatieprogramma activiteit voor 6.000 jeugdigen. Hierdoor nemen de 
overige subsidiebaten af en vindt een gedeeltelijke overheveling plaats naar de 
gemeentelijke baten. Hierdoor neemt de formatieve inzet. 
 

 Met ingang van 2020 invoering van de maternale kinkhoest, die regulier in 2021 en 2022 zal 
worden uitgevoerd. 
 

 Met ingang van 2020 is de vaccinatie tegen Rota virus toegevoegd aan het 
rijksvaccinatieprogramma. Hierdoor nemen de subsidiebijdragen licht toe, alsmede de 
salariskosten voor de inzet voor deze activiteit. 
 

 Met ingang van 2020 is een nieuwe instroomvorm AIOS verwerkt conform nieuw systeem via 
SBOH en de invoering van vernieuwde opleidingsprogramma’s. Beleid van JGZ is 
onveranderd om jaarlijks 2 basisartsen te laten starten de specialisatie naar jeugdarts. De 
instroom van voor 2019 zal in 2020 afgestudeerd zijn, waardoor een verandering in bijdragen 
en ook de inzet gaat plaatsvinden met ingang van 2021. 
 

 Met ingang van 2021 toevoeging van HPV voor jongens, inclusief diverse inhaalprogramma’s 
op HPV, zoals opgenomen in het besluit van de staatssecretaris. Hierdoor worden naar 
verwachting eenmalig 45.000 vaccinaties aangeboden aan jongens en meisjes om vanaf 2022 
regulier jongens en meisjes te vaccineren bij 9 jaar oud. 

 

Formatie ontwikkeling 2020 – 2022 
Op grond van de ontwikkelingen zoals verwerkt in de meerjarenraming ziet de ontwikkeling van de 
formatie er als volgt uit: 
 

 
 

 Formatie activiteiten primair proces

Jeugdarts 34,17       31,71       30,80         
Jeugdverpleegkundige 68,96       70,45       68,97         
Assistent JGZ 32,51       32,91       31,74         
Logopedist 4,03         4,03         4,03           

139,67     139,10     135,54     

 Formatie ondersteuning primair proces

Management ondersteuning & planners 7,91         6,60           6,60           
7,91         6,60         6,60         

 Formatie stafdiensten

Management 8,78         8,78           8,78           
Bedrijfsvoeringsvoering 20,14       19,39         19,39         
Expertisecentrum 7,42         8,20           8,20           

36,34       36,37       36,37       

Totaal formatie 183,92     182,06     178,50     

Overzicht totale begrote formatie JGZ

2020 2021 2022


