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1. Begroting 2021 

Impact corona op de begroting 
Helaas kunnen we er niet omheen om ook bij de begroting 2021 te starten met het onderwerp corona. Want 
zonder twijfel zal de impact van corona ook in 2021 voelbaar zijn. In 2020 heeft de JGZ de financiële schade 
tijdig weten te beperken door het aanvragen van een coulance regeling bij alle acht gemeenten. 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 2021.  
 
De JGZ beschikt, tot op zekere hoogte, over de zekerheid van een convenant, waardoor het ook voor 2021 
verzekerd is van subsidie. De grootste onzekerheid zit met name op de afname van het Programma op Maat 
(POM). 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 2021 door corona wederom 
volledig 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, bestaat de regeling 
vanuit de overheid met betrekking tot de corona-kosten nog in 2021? Kunnen we ergens een factuur indienen 
of komen deze kosten extra ten laste van onze eigen begroting? Kortom, de toekomst is onzekerder dan ooit en 
dat maakt het maken van een realistische begroting bijzonder lastig en we een conservatieve begroting neer 
moeten leggen.  
 
Aangezien de toekomst zich moeilijk laat voorspellen is besloten om de begroting 2021 opstellen als “business 
as usual”. Op voorhand is dus geen “corona effect” begroot. Het is onmogelijk om alle financiële “corona” 
consequenties af te dekken in de begroting. Met daarbij wel de kanttekening dat de JGZ zich niet kan 
veroorloven om een ambitieuze begroting op te stellen, vol met allerlei wensen en projecten. Voor het komend 
jaar is het noodzakelijk om zeer kritisch om te gaan met alle kosten en waar mogelijk zuinig aan te doen / te 
besparen. Dit betekent dat we in 2021 zeer scherp moeten zijn op de ontwikkelingen, tijdig bij gemeenten en 
overheid aan de bel dienen te trekken voor coulance en daarnaast weloverwogen moeten omgaan met onze 
uitgaven. Alleen zo kunnen we tijdig bijsturen en daarmee mogelijke financiële schade tijdig indammen.  
 
Financiële ruimte zeer beperkt in 2021 
Los van corona was het opstellen van een sluitende begroting een uitdaging. Met name de sterk stijgende 
loonkosten, veroorzaakt door de CAO VVT afspraken, zorgen ervoor dat de financiële ruimte steeds krapper 
wordt in de begroting. Bovendien zorgen de CAO VVT loonafspraken ook voor stijgende sociale lasten en 
pensioenpremie. Daar bovenop is het bericht gekomen dat PFZW in 2021 voor het eerst sinds 8 jaar de 
pensioenpremies gaat verhogen.  

Vanwege de steeds verdergaande digitalisering heeft de JGZ ook te maken met veel “vaste” kosten, zoals ICT 
en licentiekosten. Hierin valt op dit moment weinig te bezuinigen, maar het zorgt er wel voor dat een groot 
deel van de begroting qua kosten “vaststaat”. Met het oog op de komende jaren wordt daarom geadviseerd 
om in 2021 een start te maken met het doorlichten van alle kosten en waar mogelijk besparingen te realiseren. 
De afgelopen jaren is een trend zichtbaar van het steeds meer opstapelen van kosten. Er komen steeds meer 
kosten bij, maar het leidt aan de andere kant nergens tot besparingen. Deze trend is mede gezien de 
loonontwikkelingen niet langer vol te houden. Vanuit dit oogpunt is de begroting sober opgesteld. De wensen 
van het MT, teams en de afdelingen zijn tot een minimum gebracht, waarbij er een aantal begrotingsaanvragen 
niet gehonoreerd konden worden.  

 



   
 
 Uitgangspunten begroting 2021 
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 meer-jaren afspraak met de 
gemeenten die is vastgelegd in het convenant 2018-2021.   

Bij het opstellen van de begroting 2021 is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

 Continuïteit van de organisatie en dienstverlening 
 Begroting opstellen “business as asual” – corona-kosten niet op voorhand opnemen in de begroting  
 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 en de uitvoering van het nieuwe convenant 2018-2021 

Nul resultaat in de begroting 2021 
JGZ streeft naar een break-even resultaat bij het opstellen van de begroting. De begroting goedgekeurd door 
het MT van de JGZ liet een verlies zien van € 75.000,-. Dit bedrag bestond volledig uit kosten voor het op orde 
krijgen van de interne beheersing. Echter, op advies van de auditcommissie is dit negatieve resultaat aangepast 
naar een 0 resultaat. Dit heeft geleidt tot een aantal besparingen, met name op opleidings- en 
personeelskosten. Een andere tegenvaller die niet in de MT-versie van de begroting was opgenomen betreft  
de stijgende pensioenpremies. De pensioenuitvoerder heeft begin november besloten voor het eerst in 8 jaar 
de pensioenen te verhogen. Voor 2021 heeft dit een negatief effect op de begroting. Hierdoor waren de 
noodzakelijke besparingen geen € 75.000 maar € 135.000.  

Van innovatie agenda naar innovatiebudget 
In 2021 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. 

Vooralsnog zijn er geen concrete plannen met de gemeenten gemaakt die leiden tot extra uitgaven 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 € 0,-. Gezien alle risico’s en onduidelijkheden rondom corona en het voorzetten van 
gemeentelijke en landelijke regelingen voorziet de JGZ geen ruimte in het weerstandsvermogen. Een verdere 
toelichting is te lezen in paragraaf 2.  

 

 

 

 



   
 
Begroting 2021 
Onderstaand is de financiële begroting 2021 opgenomen, gevormd uit de reguliere taken en verplichtingen en 
de activiteiten uit het jaarplan. Per onderdeel wordt op hoofdlijnen de begrote bedragen toegelicht. Voor de 
vergelijking zijn ook de begrote bedragen van 2020 gepresenteerd: 

 

Opbrengsten gemeenten
Opbrengsten Basispakket JGZ 11.267.551     10.913.895     
Opbrengsten Basispakket JGZ Flexibel 654.444          511.812          
Opbrengsten Programma op Maat 1.378.926       1.460.787       
Opbrengsten Huisvesting 1.645.675       1.571.226       
Opbrengsten Gemeentelijke samenwerking 48.538           44.856           
Opbrengsten Epidemioloog 105.507          102.196          
Opbrengsten Rijksvaccinatieprogramma 1.100.749       1.066.199       
Totaal gemeentelijke opbrengsten 16.201.389        15.670.970     

Overige opbrengsten
Opbrengst RIVM (RVP) -                 -                 
Opbrengsten overig 857.676          749.918          
Totaal overige opbrengsten 857.676             749.918          

TOTAAL OPBRENGSTEN 17.059.064        16.420.888     

Personeelskosten
Salaris 8.245.425       7.902.014       
Vakantietoeslag 659.634          632.161          
Eindejaarsuitkering 686.844          658.238          
Sociale lasten 1.525.832       1.407.266       
Pensioenkosten 896.124          826.490          
Loonkosten personeel niet in loondienst 250.106          411.178          
Totaal salarislasten 12.263.965        11.837.347     

Overige personeelskosten
Reiskosten 181.045          178.029          
Vorming en opleiding 179.261          218.000          
Overige personeelskosten 88.825           108.825          
Vergoeding RvT 66.752           64.433           
Werving en selectie 30.000           40.000           
Totaal Overige personeelskosten 545.883             609.287          

Uitbestede diensten
Automatisering 478.137          477.750          
Telefonie 162.000          158.400          
Bedrijfsapplicaties 222.361          155.330          
DD JGZ applicaties 354.800          330.000          
Overige uitbestede diensten 339.500          382.500          
Totaal uitbestede diensten 1.556.798          1.503.980       

Huisvestingskosten
Huurkosten 1.057.882       1.053.252       
Servicekosten 438.912          373.716          
Overheadkosten huisvesting 193.882          179.258          
Totaal huisvesting kosten 1.690.675          1.606.226       

Overige lasten
Advies en accountantskosten 115.000          133.000          
Afschrijvingen 90.000           100.000          
Marketing, drukwerk, porti en correspondentiekosten 225.000          200.000          
Materiele kosten 95.000           125.708          
Overige kosten 148.000          160.750          
Totaal overige kosten 673.000             719.458          

Implementatiekosten
Projectkosten 50.000           40.300           
Totaal projectkosten 50.000              40.300           

Directe kosten JGZ activiteiten
Directe kosten gerelateerd aan Basispakket 10.000           -                 
Directe kosten gerelateerd aan Programma op Maat 268.743          403.990          
Totaal Directe kosten JGZ producten 278.743             403.990          

Totale kosten 17.059.064        16.720.588     

Resultaat voor bestemming 0                      299.700-          

Begroting 2021

Begroting 2021

Begroting 2020



   
 
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 2021 is sprake van een mutatie in kind aantallen van +0,6% en een consumenten prijs index 
van + 2,6%. De totale stijging betreft 3,2% ten opzichte van 2020. De totale opbrengsten voor het basispakket 
JGZ worden begroot op € 11.267.551,- 

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 2021. JGZ blijft 20 contactmomenten aanbieden 
aan elk kind dat woont of naar school gaat in haar werkgebied, maar zal deze flexibel (Zorg op Maat) inzetten. 

Onder het basispakket JGZ is voor 2021 een aantal aanpassingen gedaan, die van invloed zijn op de inzet. 

 Met ingang van 2021 wordt het telefonisch spreekuur uitgebreid naar de middag. Gezien de behoefte 
van ouders en kinderen is het niet meer van deze tijd om alleen de ochtend telefonisch bereikbaar te 
zijn. Een proef heeft uitgewezen dat de behoefte hieraan groot is. Om op elke werkdag (5 dagen per 
week, 52 weken per jaar) bezetting te hebben, in zowel de ochtend als middag, dient het telefonisch 
spreekuur uitgebreid te worden met 1,82 fte. Daarbij zal er naast telefonie ook een whatsapp-dienst 
toegevoegd worden. In deze tijden van digitalisering wordt het toevoegen van whatsapp als 
communicatiekanaal bijzonder gewaardeerd door ouders, zoals ook bleek uit de pilot.     

 Om een deel van de uitbreiding op het telefonisch spreekuur te financieren wordt een gedeelte van de 
tijd die staat voor het inloopspreekuur overgeheveld naar het telefonisch spreekuur. In totaal gaat het 
om een overheveling van 0,36 fte. Netto wordt de uitbreiding van het telefonisch spreekuur daarmee 
1,82 fte – 0,36 fte = 1,46 fte.   

Naast bovengenoemde veranderingen die van invloed zijn op de inzet zijn er ook zaken die mogelijk in 2021 
van invloed zijn op de inzet, maar nog niet zijn meegenomen in de begroting.   

 Het prenataal huisbezoek wordt in 2021 ingevoerd als extra contactmoment binnen het 
basistakkenpakket. Vooralsnog is de invoering hiervan uitgesteld tot 1 juli 2021. De financiering 
hiervan zal lopen via het gemeentefonds. Echter, gezien de onzekerheid over de exacte 
invoeringsdatum en de daarmee samenhangende financiering is besloten om deze formatie niet op 
voorhand te begroten. Immers, hiermee loopt de JGZ een financieel risico indien de invoering wordt 
uitgesteld, terwijl de formatie op voorhand wel ingekocht is. Gedurende 2021 zal de invoering van dit 
contactmoment nauwlettend gevolgd worden en indien invoering gaat plaatsvinden zal gestart 
worden met het aantrekken van extra formatie.   

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 € 654.444 begroot en voor het programma op maat is een bedrag 
van € 1.378.926 begroot. Er is hierbij t.o.v. 2020 een verschuiving zichtbaar tussen BTP flexibel en POM. Dit 
komt met name door een afname van het lumpsum deel onder POM, waarbij dit geld concreet ingezet wordt 
voor BTP flexibel producten.  

Voor 2021 hebben de gemeenten aangeven het beschikte bedrag van 2020 als richtlijn te willen aanhouden. 
Voor activiteiten met stabiele afname in het verleden en activiteiten met een duidelijke opdracht zijn de 
activiteiten begroot in de vorm van een opbrengst en de inzet van professionals (formatie). Activiteiten die nog 



   
 
onzeker zijn qua opdracht en uitwerking, maar waarbij wel met gemeenten wordt gesproken over de 
uitwerking, 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. In totaal is er voor 2021 € 70.000 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 mogelijkheid om 
variaties in de afname van het maatwerk op te vangen. Gedurende 2021 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 2021 
zullen de kosten stijgen door een stijging in de CPI. De verwachte subsidiebijdrage voor 2021 is € 1.612.557. Op 
voorhand is er nog geen sprake van concrete verhuisplannen binnen de diverse regio’s. Alleen binnen 
gemeente Wassenaar wordt gesproken over een mogelijke verhuizing in 2021, maar concreet is dit nog niet.  

Opbrengsten gemeentelijke samenwerking 
In 2021 wordt de samenwerking met de gemeente Midden Delfland gecontinueerd in het maatschappelijk 
team met 0,67 FTE. De begrote opbrengsten bedragen € 48.247,-. 

Opbrengsten epidemioloog 
Sinds 2019 is sprake van een bijdrage epidemioloog om deze kennis binnen JGZ te borgen. Op deze wijze kan 
het externe beleidsadvies kwalitatief verbeterd worden. Bovendien heeft de komst van de epidemioloog 
bijgedragen aan het vergroten van het inzicht bij de teams op diverse thema’s en onderwerpen. De totale inzet 
bedraagt 0,89 FTE en de bijdrage volgt dezelfde indexering als het basispakket JGZ. Het begrote bedrag is 
€105.507,-. 

Opbrengsten Rijksvaccinatieprogramma 
De opbrengsten voor het rijksvaccinatieprogramma zijn vanaf 1 januari 2019 toegevoegd aan het 
gemeentefonds, waarmee JGZ de middelen ontvangt via de gemeenten. Dit is reeds vastgelegd in afspraken 
binnen het convenant 2018-2021. De opbrengsten zullen naar verwachting enkel geïndexeerd worden ten 
opzichte van 2020 tot een bedrag van € 1.100.749,-. 

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 2021 staan enkele 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 activiteiten zijn begroot onder de overige opbrengsten: 

 Uitvoering regulier cohort 14-jarigen voor de Meningokokken ACWY 
 Uitvoering vaccinatie maternale kinkhoest voor zwangere vrouwen 
 HPV voor jongens en diverse inhaalvaccinaties rondom dit vaccin  

Hoewel nog niet concreet wordt er voorzichtig al gesproken over de eventuele rol van de JGZ inzake het COVID 
19 vaccin aan 0-18 jarige.  

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 € 171.000 
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 opbrengst (en lagere kosten). Basisartsen zullen 
dan niet meer in dienst zijn bij JGZ en JGZ zal enkel deze artsen begeleiden in hun praktijkopleiding.  

In 2021 zullen 8 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 € 370.000 
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 en de maternale kinkhoest. De vergoeding voor deze vaccinaties lopen (nog) niet 
via het gemeentefonds en worden gefinancierd via het RIVM. Op basis van de tarieven (meningokokken ACWY 
- € 20,- en kinkhoest - € 38,-) en de verwachte opkomst is de omzet hiervoor berekent. De verwachte 
formatieve inzet (kosten) zijn ook begroot. Voor 2021 staat ook de invoering van de HPV voor jongens op het 
programma. Aangezien er nog niets bekend is over de uitvoering, tariefstelling, etc. is gekozen voor een 
conservatieve inschatting van de inkomsten. Bovendien zijn voor de uitvoering de kosten (onder het kopje 
projecten) budgetneutraal opgenomen.    

Opbrengsten AZC ad € 125.000 
Sinds 2016 is het AZC in Rijswijk geopend. Daarnaast is per november 2019 een (tijdelijke) locatie in Wassenaar 
geopend. JGZ voert op beide locaties de PGA (publieke gezondheid asielzoekers) uit. Het AZC kent een stabiele 
populatie. De verwachting is dat de opbrengsten circa € 125.000 bedragen. De inzet wordt nog steeds 
uitgevoerd middels een inleenconstructie bij GGD Hollands Midden. De kosten hiervoor zijn begroot als 
“Loonkosten personeel niet in loondienst”.    

Opbrengsten UWV ad € 120.000 
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. Er is gekozen 



   
 
voor een conservatieve toevoeging aan de flexpool voor 0,67 FTE jeugdarts en 0,89 FTE jeugdverpleegkundige, 
gebaseerd op de zwangerschapsverloven van de afgelopen vier boekjaren. 

Opbrengsten samenwerking ad € 38.000 
JGZ werkt met diverse partners samen, waaronder 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 de begrote inzet voor deze activiteiten 5,23 FTE. Dit is een daling t.o.v. 2020, met name doordat de 
urenvrijstelling voor opleiding jeugdarts (AOIS) minder inzet behoefte in 2021. Onder de organisatietaken 
vallen de volgende activiteiten: 

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

Projecten, tijdelijke activiteiten ten behoeve van de organisatie 
Een aantal tijdelijke activiteiten worden in 2021 projectmatig opgepakt. Hiertoe wordt binnen het primair 
proces een extra inzet begroot van 3,15 FTE. Deze projecten worden enkel voor 2021 aangegaan en zijn: 

 Maternale kinkhoest: In 2020 is besloten om voor de uitvoering van maternale kinkhoest een apart 
bovenregionaal team te formeren. Dit omdat destijds de randvoorwaarden zoals dossiervoering, 
tarief, richtlijn en uitwisseling met het RIVM onduidelijk waren. Inmiddels is hier meer duidelijk over, 
maar was er ten tijde van het opstellen van de begroting nog geen structurele oplossing om deze 
activiteit binnen de reguliere teams onder te brengen. Vandaar dat besloten is om deze activiteit op 
dezelfde manier als 2020 te begroten en gedurende 2021 te kijken naar het juist onderbrengen van 
deze taak in de teams. Inmiddels is wel gebleken dat het vastgestelde tarief per prik hoger is dan vorig 
jaar ingeschat (2 x zo hoog). De verwachte omzet is daarop aangepast. Daarentegen zijn ook de kosten 
verhoogd, aangezien gebleken is dat tijdsindicatie van 10 minuten onvoldoende is en opgehoogd dient 
te worden naar 20 minuten. Per saldo blijft het geheel kostendekkend (geen winst/geen verlies)  

 HPV jongens: Met ingang van 2021 wordt (naar verwachting) de HPV voor jongens toegevoegd aan het 
vaccinatieprogramma, inclusief diverse inhaalprogramma’s. Dit conform 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. Er is een 
inschatting gemaakt van de opbrengsten en kosten, deze zijn verwerkt in de begroting. Hierbij is 
uitgegaan van een conservatieve inschatting en is het geheel budgetneutraal opgenomen.       

 

 



   
 
Overhead blijft stabiel 
Onder de overhead vallen alle stafdiensten en het management. De stafdiensten, bestaande uit het 
klantcontactcentrum, het expertisecentrum en bedrijfsvoering dalen licht tot 36,25 FTE. In 2020 was de 
begrootte inzet 36,34 FTE. De omvang van het management blijft stabiel. De overhead bedraagt voor 2021 
circa 20% van de totale formatie. 

In vergelijking met 2020 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. Echter, dit wordt begroot voor 16 uur (i.p.v. 27 uur). De overige uren 
(11 uur) worden ingezet t.b.v. de afdeling EC 

 Teamcoaches in vaste dienst (i.p.v. externe inhuur). Aflopen contracten (31-12-2020 en 01-05-2021) 
van externe inhuur teamcoaches worden niet meer verlengd. Er wordt voor 56 uur aan vaste formatie 
geworven 

 Het vertrek van beleidsmedewerker EC (32 uur) wordt niet volledig vervangen. Een klein deel van deze 
uren (10 uur) wordt verdeeld over het team 

 Medewerkers communicatie voor 16 uur per week. Afgelopen 2 jaar heeft er structureel inhuur plaats 
gevonden op de afdeling communicatie voor 24 uur per week. Er wordt voor 2021 de keuze gemaakt 
om deze uren te verminderen naar 16 uur per week én de externe inhuur te stoppen (vaste formatie 
werven).  

Productiviteit wijzigt in 2021  
De productiviteit wordt jaarlijks beoordeeld en vastgelegd. Voor 2021 is besloten de productiviteit te wijzigen 
t.o.v. 2020. Hieronder het overzicht wat opgenomen is in de begroting:  

 

Ten opzichte van 2020 wijzigen de volgende zaken: 

 Bruto beschikbare uren; conform de CAO VVT zijn de bruto beschikbare uren 1.878. De JGZ volgt de 
CAO VVT. Het financiële effect is een besparing van € 36.000. 

 Ziekteverzuim; de afgelopen twee jaar heeft de JGZ een ziekteverzuim begroot van 5,77%. Daarvoor 
hanteerde de organisatie een percentage van 5%. Het gemiddelde verzuim (2017 t/m 2019) is 4,6% 
gebleken. Hoewel het verzuim in 2020 hoger ligt is dit gezien corona geen goed referentiekader. 
Bovendien wil de organisatie op het gebied van verzuim actief aan de slag gaan met de preventie 
daarvan. Het MT heeft daarom besloten het verzuim te begroten op 5% zoals voorheen. Het financiële 
effect van deze besparing is € 90.000 

Het doorvoeren van beide zaken leidt tot een verhoging van de productiviteit van ongeveer 20 uur per fte. Het 
financiële effect van beide maatregelen is € 126.000.  

 

 

 

 

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 -93,9 -93,9 -93,9 -93,9 -93,9 5,00%

Begrote productiviteit 1.275,1          1.275,1          1.335,1          1.275,1          1.335,1          



   
 
Formatie daalt in 2021 
Als gevolg van de afname aan tijdelijke projectmatige inzet en organisatietaken daalt de formatie in 2021. In 
2020 is er éénmalig circa 5 fte begroot voor het project “Implementatie nieuwe visus-richtlijn”. Deze formatie 
vervalt in 2021 en heeft daarmee de grootste impact op het verschil in formatie.  
 

 

Loonkosten 2021 stijgen met 2,1% door onderhandelingsakkoord CAO VVT  
De loonkosten voor 2021 zijn begroot op basis van de loonkosten per 1 oktober 2020. Voor de ontwikkeling van 
de loonkosten in 2021 wordt gebruik gemaakt van het onderhandelingsakkoord CAO VVT. Afgelopen juni is de 
eerste stijging doorgevoerd (3,5%). Ook per 1 juli 2021 zullen de lonen gaan stijgen met 3%. Bovendien houdt 
de JGZ rekening met loonstijgingen in de vorm van schaalstijgingen. Voor 2021 wordt een effect verwacht van 
0,6%. Dit komt bovenop de 3% CAO stijging. Als gevolg hiervan wordt een stijging van circa 2,1% op jaarbasis 
verwacht voor 2021.  

Tevens is de opslag voor sociale lasten en pensioen verhoogd van 24% naar 25,25%. Dit omdat gebleken is dat 
de factor van 24% niet meer toereikend is. Bovendien stijgen de pensioenpremies met 0,75% in 2021 als gevolg 
van een premie aanpassing door PFZW. Alle bovengenoemde aanpassingen hebben een grote impact op de 
personeelskosten.    

Voor 2021 is de begroting als volgt: 

 

De loonkosten voor personeel niet in loondienst nemen met name af doordat de teamcoaches intern geworven 
gaan worden. De extra inzet t.b.v. de afdeling P&C is vooralsnog begroot onder personeel niet in loondienst.  

De overige personeelskosten dalen als gevolg van noodzakelijke besparing  

 

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

Jeugdarts 27,05            0,44                 2,05             0,77             0,67             30,98          34,17          
Jeugdverpleegkundige 62,51            0,44                 2,51             1,27             0,89             67,63          68,96          
Assistent JGZ 28,79            0,44                 0,61             1,10             -               30,93          32,51          
Logopedist 4,11             -                  0,05             -               -               4,16            4,03           

133,70        139,67        
 Formatie ondersteuning primair proces

Regio ondersteuning & planners 7,46            7,91           
7,46            7,91           

 Formatie stafdiensten

Management 8,87            8,78           
Bedrijfsvoeringsvoering 19,69          20,14          
Expertisecentrum 7,69            7,42           

36,25          36,34          

Totaal formatie 177,41        183,92        

2021 2020

Personeelskosten
Salaris 8.245.425       7.902.014       
Vakantietoeslag 659.634          632.161          
Eindejaarsuitkering 686.844          658.238          
Sociale lasten 1.525.832       1.407.266       
Pensioenkosten 896.124          826.490          
Loonkosten personeel niet in loondienst 250.106          411.178          
Totaal salarislasten 12.263.965     11.837.347     

Begroting 2021 Begroting 2020

Overige personeelskosten
Reiskosten 181.045          178.029          
Vorming en opleiding 179.261          218.000          
Overige personeelskosten 88.825           108.825          
Vergoeding RvT 66.752           64.433           
Werving en selectie 30.000           40.000           
Totaal Overige personeelskosten 545.883          609.287          

Begroting 2021 Begroting 2020



   
 
De overige personeelskosten dalen onder andere door een daling van de opleidingskosten. Gezien de noodzaak 
om kosten te besparen is besloten het ZOT-opleidingsbudget van teams flink te verlagen. Bovendien heeft het 
MT afgezien van haar eigen opleidingsbudget in 2021.    

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: 

 Aanschaf nieuwe mobiele telefoons (50 stuks) - € 12.000 
 Kosten NSDSK neo gehoorscreening – deze kosten werden voorgaande jaren begroot onder personeel 

niet in loondienst, maar aangezien het licentiekosten betreffen zijn de kosten verplaatst naar de 
bedrijfsapplicaties. Dit zijn dus geen extra kosten, maar een verschuiving daarvan - € 45.000 

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. 

 
 
Zoals beschreven bij de gemeentelijke opbrengsten voor huisvesting is uitgegaan van de bestaande JGZ 
locaties. Met name de servicekosten stijgen behoorlijk. De kosten zijn gebaseerd op de huidige realisatiecijfers 
(1-10-2020). Hieruit is gebleken dat in 2020 met name de servicekosten te laag zijn begroot. Dit betreft vooral 
gemeenten Westland en Zoetermeer. Het effect hiervan is ongeveer € 60.000,-. Vooralsnog is er geen sprake 
van verhuisbewegingen, al wordt daar in gemeente Wassenaar wel over gesproken. Echter, op moment van 
begroten is daar nog geen definitief besluit over genomen.  

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.  

 

Uitbestede diensten
Automatisering 478.137          477.750          
Telefonie 162.000          158.400          
Bedrijfsapplicaties 222.361          155.330          
DD JGZ applicaties 354.800          330.000          
Overige uitbestede diensten 339.500          382.500          
Totaal uitbestede diensten 1.556.798       1.503.980       

Begroting 2021 Begroting 2020

Huisvestingskosten
Huurkosten 1.057.882       1.053.252       
Servicekosten 438.912          373.716          
Overheadkosten huisvesting 193.882          179.258          
Totaal huisvesting kosten 1.690.675       1.606.226       

Begroting 2021 Begroting 2020

Overige lasten
Advies en accountantskosten 115.000          133.000          
Afschrijvingen 90.000           100.000          
Marketing, drukwerk, porti en correspondentiekosten 225.000          200.000          
Materiele kosten 95.000           125.708          
Overige kosten 148.000          160.750          
Totaal overige kosten 673.000          719.458          

Begroting 2021 Begroting 2020



   
 
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. In tegenstelling tot voorgaande jaren is 
er geen post opgenomen voor onvoorziene kosten (2020 - € 27.000).  

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: 

 Extra kosten voor HPV inhaal 

Hierbij is gekozen om een deel van de kosten voor de HPV jongens en inhaal HPV niet op voorhand weg te 
zetten als formatie gezien de nodige onzekerheid rondom dit onderdeel.  

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. 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 met ingang van 2021 enkel als formatie worden toegevoegd als er een 
duidelijk implementatieplan ten grondslag ligt aan de nieuwe activiteit. De kosten zijn voor 2021 opgenomen, 
omdat de betrokken gemeenten reeds middelen beschikbaar gesteld hebben voor deze nieuwe activiteiten.  
 

 
 

Ten opzichte van 2020 is er een afname van de directe kosten gerelateerd aan POM, met name omdat eerdere 
lumpsum bedragen omgezet zijn in concrete projecten en trajecten. Met name de Klijnsma-gelden in 
Zoetermeer (totaal € 120.000) worden ten opzichte van 2020 voor € 70.000,- concreet ingezet. De overige         
€ 50.000 zijn nog wel begroot als lumpsum bedrag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementatiekosten
Projectkosten 50.000           40.300           
Totaal projectkosten 50.000           40.300           

Begroting 2021 Begroting 2020

Directe kosten JGZ activiteiten
Directe kosten gerelateerd aan Basispakket 10.000           -                 
Directe kosten gerelateerd aan Programma op Maat 268.743          403.990          
Totaal Directe kosten JGZ activiteiten 278.743          403.990          

Begroting 2021 Begroting 2020



   
 

2. Risicoparagraaf 

In de boekjaren 2013 tot en met 2019 heeft JGZ een algemene reserve opgebouwd tot een bedrag van               
€ 2.013.970,-. Deze reserve zal naar verwachting in 2020 afnemen naar ongeveer € 1.700.000,- door een 
begroot verlies van € 320.000,-. Een positiever resultaat zal het weerstandvermogen positief beïnvloeden. 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: 
 

 
 
Een weerstandsratio boven 1,2 is voldoende en op grond van die kwantificering is het weerstandsvermogen 
voor 2021 ontoereikend. Dit is volledig toe te wijzen aan het risico rondom corona en de onduidelijkheid 
omtrent het voorzetten van de coulance regeling en de landelijke regelingen. Zonder deze regelingen loopt de 
JGZ een hoog risico op omzetderving en niet te declareren “corona-kosten”. In de begroting 2021 is geen 
rekening gehouden met het stopzetten van deze regelingen. Dit zorgt ervoor dat de financiële effecten met 
betrekking tot de risico’s de beschikbare weerstandcapaciteit met ruim 1,3 mln. euro overschrijd. Dit geeft 
duidelijk weer dat het voortzetten van de coulance regelingen cruciaal zijn voor de JGZ.  
 
De benoemde risico’s zijn gecategoriseerd conform het COSO model en hieronder nader toegelicht: 
 

Economisch/markt 
 
Onzekerheden transformatie jeugdhulp 
Op het gebied van het sociaal domein en de transformatie agenda is nog steeds sprake van 
onzekerheden. Preventie staat politiek nu 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 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 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 

nr Naam risico Bedrag/bandbreedte Effect Kans

1 Corona - extra kosten + stopzetten regelingen 2.200.000€                             1.540.000€                             70%
2 Onzekerheden transformatie jeugd 1.087.500€                             543.750€                                50%
3 Zorg op Maat ontwikkeling 350.000€                                175.000€                                50%
4 Landelijke baluwdruk DD JGZ 265.000€                                132.500€                                50%
5 Doorontwikkeling zelforganisatie 675.000€                                337.500€                                50%
6 Samenwerking RIVM 200.000€                                50.000€                                   25%
7 Convenant JGZ eindigt per 31 december 2021 4.306.000€                             215.300€                                5%
8 Juridische claims 100.000€                                50.000€                                   50%

Totaal 9.183.500€                             3.044.050€                             

Budgetratio
Totaal opbrengsten (begroot 2021) 17.058.049€                           
Beschikbare weerstandcapaciteit 1.700.000€                             

Budgetratio 10,0%

Weerstandcapaciteit
Beschikbare weerstandcapaciteit (prognose 2020) 1.700.000€                             
Benodigde weerstandscapaciteit 3.044.050€                             

Weerstandsratio 0,56                                         



   
 

verdwijnen van de maatwerk activiteiten zijn gekwantificeerd.  
 
Organisatorisch 
 
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 2020 is de keuze gemaakt voor een ander zorgpad binnen de JGZ ZHW en 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.  
 
Implementatie landelijke blauwdruk DD JGZ  
In 2020 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. De implementatie van dit nieuwe 
digitale dossier betekent dat aanvullende eenmalige investeringen gedaan worden. De begroting 2021 
voorziet niet in deze investering. 

Doorontwikkeling zelforganisatie 
De stap naar zelforganisatie binnen JGZ raakt alle medewerkers net zoals de Zorg op Maat 
verandering. 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. 
 
Politiek/bestuurlijk 
 
Beleid RIVM  
In 2019 en 2020 zijn meerdere politieke besluiten genomen om de vaccinatiegraad te verhogen in 
Nederland en het rijksvaccinatieprogramma uit te breiden met diverse nieuwe vaccinaties. Er zijn 
inmiddels zelf bevolkingsgroepen toegevoegd aan het JGZ RVP die buiten de 0 – 18 doelgroep vallen 
en er komen er nog meer aan.  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. 
 
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. Einde 2020 is er weliswaar door alle 
gemeenten ingestemd met voortzetting van de activiteiten door JGZ ZHW maar formele zekerheid 
daarover wordt pas medio 2021 verwacht. 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. 
 
Financieel 
 
Corona 
De corona crisis heeft ook voor de JGZ ZHW grote gevolgen gehad. Aan de inhoudelijke kant bleven de 
medewerkers in 2020 onuitputtelijk hun best doen om het Rijksvaccinatie Programma uit te voeren en 
om de kwetsbare kinderen en gezinnen te ondersteunen maar aan de andere kant is de financiële 
situatie van de JGZ ZHW onvoorspelbaar onzeker geworden. Op strategisch politiek niveau is hoorbaar 
dat het Rijk en de gemeenten in staan voor continuïteit van de organisatie maar of dit materieel ook 
omgezet wordt in werkelijkheid is elke dag onzeker en blijft daarmee een groot risico. Zo heeft VWS in 
oktober 2020 aangegeven dat er wederom een vangnet zal komen per 2021 maar de formele 
afspraken met de VNG zijn eind oktober nog steeds niet gemaakt. Zo zou de JGZ ZHW de factuur voor 
additionele corona kosten in kunnen dienen via de veiligheidsregio richting VWS maar einde oktober 
2020 is dit nog steeds een paarse krokodil. Daarmee ligt een directe aantasting van de financiële 
middelen nog steeds voor de hand met als potentieel gevolg aantasting van de vermogenspositie 
inclusief daaraan gerelateerde (personele)  maatregelen.  
 
Juridisch 
 
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 aangespannen tuchtzaken tegen JGZ medewerkers. De JGZ ZHW zorgt er in het geval de 
medewerker niet schuldig is aan opzet dat de medewerker voorzien wordt van  juridische bijstand. Dit 
heeft rechtstreeks invloed op de vermogenspositie van de organisatie.  
 
 

 


