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1. INLEIDING

Wat bieden social media de JGZ?

Social media maken een stormachtige ontwikkeling door. Ouders, jongeren en professio-

nals lijken tegenwoordig allemaal ‘online’. Het lijkt voor de hand liggend om hierop in te 

spelen, maar het is vaak onduidelijk wat deze ontwikkeling voor de jeugdgezondheidszorg 

(JGZ) kan betekenen. Dat is de reden waarom wij social media onder de loep hebben 

genomen. We inventariseerden het huidige gebruik in de JGZ en troffen een vrijwel onont -

gonnen gebied aan van kansen voor de JGZ. Maar ook een sector die aarzelend inspeelt 

op deze ontwikkeling. In deze handreiking nemen we u mee in de wereld van de social 

media. We gaan in op de kansen die deze nieuwe vorm van communiceren biedt en we 

bieden handvatten die kunnen helpen bij het daadwerkelijk ‘aan de slag gaan’. We hopen 

u als JGZ-professional of als manager te enthousiasmeren en te activeren om met social 

media in de JGZ te starten.

Wat zijn social media eigenlijk? 

Social media zijn platforms voor digitale communicatie waar interactieve dialogen plaats-

vinden. Via deze dialogen ontstaat een online (virtuele) wereld, waar mensen elkaar vinden 

en bouwen aan community’s. Vergelijkbaar met de gemeenschap van een straat of wijk, 

met een wijkcentrum, een sportclub of een bakkertje om de hoek. Deze community’s zijn 

niet locatiegebonden, maar vormen zich rond een onderwerp of een doel. Mensen met 

dezelfde interesses weten elkaar te vinden en vanuit saamhorigheid komen kracht en 

geborgenheid voort. De virtuele wereld krijgt steeds vaker vorm in de echte wereld.  

De invloed van social media op de mens en maatschappij is daarom groot en groeiende. 

Social media zijn niet meer weg te denken uit het leven van jongeren en jonge ouders. 

De JGZ kan hierop inspringen en vanuit haar rol, het bieden van preventieve gezond-

heidszorg aan alle kinderen (en hun ouders) in Nederland van 0 tot 19 jaar, social media 

inzetten. Social Media kunnen helpen bij het informeren van ouders en kinderen over een 

gezonde ontwikkeling en over activiteiten en cursussen op het gebied van opvoeden 

en opgroeien. Het gebruik van social media biedt daarnaast kansen in het vroegtijdig 

signaleren: je kunt boven op het online leven van jongeren zitten. Door in te haken op de 

kracht van community’s kunnen social media ook uitstekend ingezet worden voor positieve 

gedragsbeïnvloeding. Daarnaast is het relevant voor de JGZ om met social media aan 

de slag te gaan om aansluiting te houden met de doelgroep.

Goed en effectief social media inzetten in het werkproces vraagt wel wat van een orga-

nisatie. Effectieve inzet betekent het aanslaan van een juiste toon. Interactie met ouders 

en kinderen en het bewegen op community’s vragen om authenticiteit en transparantie 

van de organisatie. Daarbij staat de kwaliteit van de dienstverlening bij de JGZ voorop. 
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We kunnen als JGZ niet ‘zomaar’ wat doen. Het vraagt ook van de JGZ-organisaties om 

over de reguliere kantooruren heen te kijken, want bijv. twitteren stopt niet om 17.00 uur. 

Met deze handreiking willen we organisaties de kracht laten zien van social media, zodat 

deze op een juiste en effectieve wijze kunnen worden ingezet.

In hoofdstuk 2 (‘De praktijk’) behandelen we inspirerende initiatieven binnen en buiten de 

JGZ, die samen een indicatie geven van wat er mogelijk is met social media. In hoofdstuk 

3 (‘Kansen’) analyseren we welke elementen van social media de JGZ een toegevoegde 

waarde kunnen bieden in de dagelijkse praktijk. In hoofdstuk 4 (‘Aan de slag!’) gaan we 

in op een aantal organisatorische randvoorwaarden voor succes, waarmee we iedereen 

die aan de slag wil met social media aansporen ook daadwerkelijk te gaan starten. We 

wensen iedereen veel inspiratie toe met deze handreiking.

Hoe is deze handreiking tot stand gekomen?

In opdracht van het NCJ heeft adviesbureau Alares een inventarisatie uitgevoerd 

naar mooie voorbeelden en een analyse gemaakt van de kracht van de inzet van 

social media. De inventarisatie begon met het opstellen van een lijst initiatieven 

met betrekking tot het gebruik van social media (zie bijlage 1). Hieruit is een aantal 

koplopers geïdentificeerd, die individueel zijn benaderd voor een bijdrage aan deze 

rapportage. Daarnaast organiseerden we samen met het NCJ een werkbijeenkomst 

met open uitnodiging via social media (LinkedIn en Twitter) en hebben we de Kennis-

kring JGZ gebruikt om bepaalde punten nader te bediscussiëren. Ook hebben we 

via social media een enquête uitgezet die input voor deze handreiking heeft opgele-

verd. In bijlage 3 staat een overzicht van de mensen die hebben bijgedragen aan de 

totstandkoming van deze inventarisatie. Wij danken hen hartelijk voor hun bijdrage 

en wensen hen veel succes met het verder inzetten van social media in de JGZ.
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2. DE prAkTIJk  
SOCIAL MEDIA IN ACTIE

De praktijk moet uitwijzen waar social media een toegevoegde waarde kunnen leveren aan 

de JGZ. Daarom zijn we begonnen met een quick scan. Dit heeft een longlist opgeleverd 

van concrete voorbeelden van social media binnen en (vlak) buiten de JGZ. Uit deze long-

list selecteerden wij drie voorbeelden waarvan de toegevoegde waarde voor de JGZ 

zichtbaar en illustratief is. Tegelijk constateren we dat er ook buiten de JGZ veel inspire-

rende voorbeelden zijn voor de JGZ en nemen we een kijkje bij de buren. Tot slot laten 

we een weergave zien van de brainstormsessie die we met een aantal koplopers in de 

JGZ met betrekking tot social media hebben gehad. Wat is er allemaal nog mogelijk?

2.1 De longlist 
Een inventarisatie (zowel online- als offline) naar initiatieven die gebruik maken van social 

media heeft geresulteerd in een longlist (zie bijlage 1). Dit is echter een momentopname. 

Daarom lanceren wij de ‘dynamische longlist’, die continu aangevuld wordt met  

voorbeelden. Via de volgende link kunt u deze longlist bekijken en aanvullen:  

http://prezi.com/8qmsrbz78okf/. 

In de inventarisatie zien we de volgende social media regelmatig terugkomen:

•	  Twitter is geschikt voor extern profileren, kennis delen, communiceren en informeren. 

Twitter is laagdrempelig, snel, voordelig en eenvoudig te implementeren.

•	 	Yammer is geschikt om intern kennis te delen, elkaar te informeren en samen te werken. 

Yammer is laagdrempelig, snel, voordelig en breed toepasbaar.

•	 	LinkedIn is een must om je netwerk online op te bouwen. Het biedt een platform om 

inhoudelijke discussies te voeren. LinkedIn is te gebruiken op iedere computer, smart-

phone en tablet met een internetverbinding.

•	  Facebook kan gebruikt worden om extern te profileren, te communiceren en mensen on-

line te verbinden. Het is webbased, dus net als bij LinkedIn heeft men enkel internet nodig.

•	  YouTube is meer een eenrichtingskanaal waarop organisaties zich kunnen profileren 

en informeren. Het is heel handig om naar filmpjes op YouTube te verwijzen.

•	  Google Apps is een set applicaties die maatwerk kunnen leveren om intern te commu-

niceren op een sociale manier.

2.2 Social media in de JGZ
We selecteerden drie voorbeelden van de inzet van social media in de JGZ uit de longlist. 

Het zijn voorbeelden van het inspirerend toepassen van social media en deze voorbeelden 

zijn ook toepasbaar in andere organisaties. Elk voorbeeld betreft een andere vorm van 

social media en is gericht op een andere doelgroep. Alle voorbeelden gaan over de kern 

van de inzet van social-media: interactie en community-building.
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Informeren en verbinden van ouders en jongeren via Twitter

Jong Florence is een JGZ-organisatie voor 0-4 jaar in de regio Den Haag. De organisatie is 

actief op meerdere social media, maar vooral Twitter is inmiddels goed ingebed in haar 

werkwijze. Sinds oktober 2010 deelt Jong Florence via de Twitter-naam @JongFlorence 

‘leuke weetjes en handige opvoedtips’. Ze presenteert het als een kijkje achter de voor-

deur van haar consultatiebureaus. Daarnaast maakt ze ook het aanbod aan trainingen en 

workshops voor ouders via Twitter bekend. Inmiddels hebben de eerste ouders zich via 

Twitter aangemeld.

Twitter is een van de meest bekende en populaire social media op dit moment. 

Onder de noemer van het microbloggen posten leden teksten van maximaal 140 

tekens: een zogenaamde tweet. Andere leden die jou volgen, krijgen de tekst dan 

in hun ‘Twitter stream’. Via het doorsturen van berichten en het zoeken op trefwoor-

den lezen ook mensen buiten je netwerk je tweets. 

Jong Florence heeft met deze Twitter-account inmiddels 680 volgers (30 januari 2012). 

Mensen reageren op de berichten en hebben gesprekken met elkaar over het onderwerp 

of ze stellen een vraag aan Jong Florence (via Direct Message). Een aantal medewerkers 

heeft toegang tot de Twitter-account en geeft antwoord op deze vragen. Over de manier 

van antwoorden zijn afspraken gemaakt, maar Jong Florence probeert bewust de omgang 

met deze social media niet te veel in te perken met regels en protocollen. Op deze manier 

houd je de communicatie met social media authentiek, hetgeen belangrijk is voor de  

acceptatie van een community.

Jong Florence merkt dat zij vragen van ouders beter op een door hen gewenste wijze kan 

beantwoorden. Wie face-to-facecontact wil, krijgt dat; wie via Twitter contact wil, kan ook 

op de gewenste ondersteuning rekenen. Jong Florence heeft en houdt zo contact met 

een groep ouders met wiens kinderen het goed gaat en waar je anders weinig contact mee 

hebt. Behalve dat dit een verbeterde toegankelijkheid voor ouders betekent, merken 

medewerkers dat zij leuke en nuttige nieuwe verbindingen met collega’s intern én extern 

leggen. Twitter is een goede netwerktool die medewerkers helpt buiten de organisatie 

contacten te leggen. Via Twitter heeft Jong Florence korte lijnen met een deel van haar 

klanten en ketenpartners. Overall geven ouders aan Jong Florence bij de tijd te vinden 

door op Twitter actief te zijn: ‘Twitter helpt ons het suffe imago van ons af te schudden.’

resultaten:

•	 Meer	keuze	contact.

•	 Laagdrempelig	en	snel	contact.

•	 Verbetering	imago.

•	 Nieuwe	(professionele)	verbindingen	binnen	en	buiten	de	sector.
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Slim samenwerken tussen professionals via Google Apps

De afdeling JGZ van GGD Midden-Nederland implementeert de verwijsindex risicojonge-

ren (VIR) in de regio Midden-Nederland. Werken met de VIR betekent samenwerken over 

organisatiegrenzen heen, terwijl bijvoorbeeld ICT-systemen soms onoverbrugbare barrières 

opwerpen. Om op een laagdrempelige en voordelige manier deze uitwisseling toch mogelijk 

te maken, zette GGD Midden-Nederland Google Apps in en zette daarmee een website 

op. Professionals die met de VIR werken, kunnen hierop inloggen en relevante documen-

tatie vinden, vragen aan elkaar voorleggen via een discussieblog, zich aanmelden voor 

trainingen en cursussen, verbeterpunten aanreiken, et cetera. Alles is gericht op het samen 

succesvol doorontwikkelen van de VIR. Kennis delen tussen de professionals staat daarbij 

centraal, zodat de VIR snel toegevoegde waarde kan leveren. Mensen beschikken zo 

sneller over relevante informatie, hetgeen de individuele arbeidsproductiviteit kan verhogen. 

De eerste ervaringen zijn dat samenwerken via Google Apps effectief werkt, wat het 

samenwerken ook leuk maakt. 

Google Apps is een pakket van Google-toepassingen die eenvoudig gecombineerd 

kunnen worden. Google Apps biedt een omgeving op basis van social media waar-

mee bedrijven, scholen en instellingen verschillende Google-producten kunnen 

gebruiken. Te denken valt aan Gmail, Google Documenten, Google Agenda en 

Google Talk.

resultaten:

•	 Overbruggen	organisatiegrenzen.

•	 Verhoging	individuele	arbeidsproductiviteit.

•	 Groter	bereik	met	minder	middelen.

•	 Goed	en	gemakkelijk	kennis	delen.

Inhoudelijk discussiëren en netwerken via LinkedIn

Bij iedere organisatie lopen professionals met innovatieve ideeën rond. Het verbinden van 

deze mensen kan tot vernieuwingen en/of verbeteringen binnen de JGZ leiden. Het is vaak 

lastig en tijdrovend om deze gedachten onderling en/of organisatieoverstijgend te delen. 

Bovendien laat deze vorm van kennis delen zich lastig organiseren. 

Social media overbruggen deze organisatiegrenzen relatief gemakkelijk en laten het 

organiseren aan de mensen zelf (de community) over. Inhoudelijke discussies vinden 

online plaats tussen professionals met dezelfde interesses. LinkedIn is een van de social 

media met ruimtes om inhoudelijke gesprekken en discussies te voeren. Naast de relatief 

statische kant van het online publiceren van je curriculum vitae biedt LinkedIn de mogelijk-

heid om verschillende groepen aan te maken. In deze community’s kunnen mensen met 

vergelijkbare interesses en achtergronden met een professionele inslag documenten 
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delen, discussies voeren en evenementen organiseren. Goede ideeën en ontwikkelingen 

kunnen zich zo razendsnel binnen een community en bijvoorbeeld dus de JGZ-sector 

verspreiden.

De groep ‘Jeugdgezondheidszorg’ op LinkedIn is een voorbeeld van een groep mensen 

die organisatieoverstijgend inhoudelijke gesprekken en discussies voert over ontwikke-

lingen in de JGZ. Gesprekken gaan over hoe jongeren online te betrekken, kennis tussen 

professionals te delen en vernieuwing van de jeugdzorg te faciliteren. Inmiddels zijn  

ongeveer 900 mensen uit de JGZ aangesloten op deze LinkedIn-groep. Een andere groep 

op LinkedIn, ‘Jeugdzorg2.0’, heeft zelfs 3500 leden. In deze groep staan de discussie 

omtrent innovatie in de jeugdsector in brede zin en de aanstaande transitie centraal.  

Via LinkedIn voeren JGZ-professionals dagelijks online discussies in verschillende  

community’s, zonder organisatiestructuur of budget. 

LinkedIn is een sociale versie van het online zetten van je cv. Het is een actief 

netwerk, waarbij de nadruk op zakelijk contact ligt. Naast het invoeren van je cv 

kun je groepen met een speciale interesse of over een bepaald onderwerp creëren 

of hierbij aansluiten. Binnen deze groepen kun je documenten delen, discussies 

voeren en gelijkgezinden ontmoeten.

resultaten:

•	 Krachtige	beweging	(community)	gelijkgestemden.

•	 Groot	bereik	met	weinig	middelen.

•	 Effectief	onderling	kennis	delen.

•	 Snellere	verspreiding	van	ontwikkelingen.

2.3 kijkje bij de buren
In de jeugdzorg lijkt de inzet van social media al meer een vaste plaats te hebben ver-

worven. Aansluiting vinden op de leefwereld van jongeren is voor deze sector ook van 

belang en dus kijken we graag even bij de buren. In deze paragraaf bespreken we drie 

voorbeelden van de inzet van social media in de jeugdzorg: de chatmodule van de  

Kindertelefoon, Gripopjedip.nl en het gebruik van Yammer bij Spirit.

kindertelefoon

Het Landelijk Bureau Kindertelefoon, onderdeel van MO-groep Jeugdsector, staat  

al meer dan 30 jaar klaar voor kinderen die behoefte hebben om in vertrouwen,  

anoniem, over hun problemen te praten. De Kindertelefoon gebruikt al sinds 2003 het 

chatten om met kinderen te communiceren. Dit kan op twee manieren: via de website 

www.kindertelefoon.nl en via Windows Live Messenger (MSN). De dienstverlening via 

MSN bestaat sinds 2008. Kinderen voegen simpelweg de Kindertelefoon toe als ‘vriend’ 
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aan hun lijst met contactpersonen. Anoniem en via de chat leggen kinderen zo contact 

met een van de vrijwilligers. Het bereik is met de chatfunctie flink vergroot door de com-

binatie van anonimiteit en laagdrempeligheid. Door het chatten vindt de Kindertelefoon 

aansluiting op de leefwereld van de kinderen. Ook merkt de Kindertelefoon dat kinderen 

via de chat makkelijker over hun problemen spreken dan via de telefoon. De emotionele 

afstand van chatten maakt de gesprekken als het ware zakelijker, waardoor sneller tot de 

kern gekomen kan worden. De gesprekken via de chat zijn sneller en intensiever. In 2009 

zijn meer dan de helft van de gesprekken (115.000) gevoerd via de chat.

voor de JGZ:

•	 Anonimiteit	en	laagdrempeligheid	vergroten	bereik.

•	 Aansluiten	doelgroep.

•	 Gesprekken	eerder	tot	de	kern.

Gripopjedip.nl

Depressiviteit, en in het bijzonder het aantal (medische) behandelingen daarvan, heeft 

recent een flinke groei doorgemaakt. Vroegtijdig ingrijpen bij depressiviteit is belangrijk. 

Vooral ingrijpen in de vorm van gedragstherapie blijkt succesvol om verder verval naar 

ernstigere vormen van depressiviteit - waarbij medicijnen noodzakelijk zijn - te voorkomen. 

Stichting Korrelatie heeft veel contact met jongeren die depressief zijn, maar niet door-

gestuurd willen worden. Zij vallen daardoor vaak in een gat. De website ‘Grip op je Dip’ 

springt hierop in en is bedoeld voor jongeren van 16 tot 25 jaar met depressieve klachten.

De website bevat informatie over symptomen van depressie en hoe hiermee om kan 

worden gegaan. De website geeft tips in tekst en film: de zogenoemde Dip Tips. Via een 

chatbox zijn jongeren met dezelfde klachten met elkaar in contact. Ze delen eigen verhalen 

met anderen en proberen elkaar te helpen. Jongeren met een dip worden zo gestimuleerd 

hun eigen kracht aan te boren ondersteund door een community. Deze anonieme onder-

steuning via community’s is bedoeld als preventief middel om erger te voorkomen.  

Voor jongeren met een dip kan deze op social media gebaseerde website een manier  

zijn om met eigen kracht hieruit te komen. 

voor de JGZ:

•	 De	JGZ	kan	verwijzen	naar	dit	soort	preventieve	en	anonieme	hulpmiddelen.

•	 Inzet	van	de	eigen	kracht.

•	 Controle	en	terugkoppeling	kwaliteit	via	Stichting	Korrelatie.

Yammer bij Spirit

Spirit biedt hulp en begeleiding aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun gezin. 
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Sinds januari 2011 gebruikt Spirit de microblog-tool Yammer om collega’s digitaal met  

elkaar in contact te brengen, kennis uit te wisselen, inzichten te creëren en samenwerking 

te stimuleren. De afdeling communicatie nodigde via een e-mail iedereen uit om Yammer  

te gebruiken. Een aantal koplopers is toen begonnen en middels enkele workshops en 

inspiratiesessies hebben zij geleerd hier effectief mee om te gaan. Nu, een jaar later,  

gebruiken 500 van de 1200 medewerkers Yammer. Spirit koos ervoor om te experimenteren 

en dus niet vooraf huisregels te stellen. Door te experimenteren reguleerde het gedrag 

zich vanzelf. Er is veel sociale controle, omdat alles open is. Echt rare dingen zullen hier-

door niet snel plaatsvinden. Als dit wel gebeurt, dan wordt hier direct op gereageerd.

Spirit merkt dat Yammer een impuls is voor snellere oplossingen voor complexe problemen 

bij cliënten. Mensen weten elkaar sneller te vinden met behulp van Yammer. Door een 

microblog te plaatsen over een situatie met een cliënt waar medewerkers tegenaan lopen, 

reageren anderen snel. Hierbij worden overigens geen namen genoemd; alleen de leeftijd, 

het geslacht en de problematiek. De vragensteller ontvangt direct veel reacties van ver-

schillende disciplines binnen Spirit (gedragswetenschappers, hulpverleners et cetera). 

Bijkomend voordeel is dat je de organisatie en de medewerkers beter leert kennen. 

Bovendien merken ze dat het e-mailgebruik omlaag gaat. De tijdsinvestering die Yammer 

vraagt, loont dus op meerdere vlakken. Daarnaast is Spirit een organisatie waarbij mede-

werkers vaak op externe locaties werken en lastig verbonden blijven met de organisatie. 

De Yammer-omgeving biedt de mogelijkheid deze verbinding weer op te zoeken. Zoals 

een medewerker omschrijft: ‘Nu is het alsof ik bij alle koffieautomaten tegelijk sta.’

2.4 Dromen: wat zou er kunnen?
Er is nog zoveel meer mogelijk met de inzet van social media. In een brainstormbijeenkomst 

kwamen we in een korte tijd tot een lijst van mogelijke toepassingen. Een aantal daarvan 

delen we graag met jullie. 

•	 	Inzet	van	Skype	voor	onderling	contact	tussen	professionals.	Ook	kan	Skype	een	

bijdrage leveren in de hulpverlening aan cliënten.

•	 	Inzet	van	Foursquare	voor	het	lokaliseren	van	jongeren	die	overlast	veroorzaken.

•	 	Gebruik	maken	van	bestaande	community’s	en	daar	doelgroepen	benaderen.	 

Dus niet zelf een website inrichten, maar via zoekwoorden en alerts kijken waar de 

doelgroepen en doelthema’s zich bevinden. Daar kan de JGZ zich dan in mengen.

•	 	Inzet	van	virtuele	omgevingen	als	Second	Life	en	Habbo	Hotel.	Maak	daar	bijvoor-

beeld een virtuele bus voor JGZ-consulten. 

•	 	Gebruik	maken	van	slimme	online-enquêtes	die	in	specifieke	community’s	ingezet	

worden, waardoor advies op maat mogelijk is.

•	 	Inzet	van	online-gaming	voor	bijvoorbeeld	gedragsverandering	of	online	leren	via	

simulatiespelen.

•	 	Inzet	van	slimme	testen	via	apps	op	smartphones	en	tablets.	Zo	zijn	er	al	gehoortesten,	

kleurenzientesten en testen voor dyslexie.

•	 	Gebruik	van	Dropbox	voor	het	snel	en	beveiligd	online	delen	van	bestanden	en	 

informatie.
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3.  kANSEN  
DE KRACHT VAN SOCIAL MEDIA

Social media lijken de hype voorbij en zijn niet alleen voorbehouden aan de voorlopers. 

Jong en oud zijn in toenemende mate aanwezig op social media. Niet meegaan in deze 

ontwikkeling betekent dat je langzaam achterop raakt en het contact met de jongeren en 

(jonge) ouders dreigt te verliezen. De JGZ moet dus aansluiting vinden op deze ontwik-

keling. Maar de vraag blijft: wat hebben social media mijn organisatie nou te bieden? 

Hoe kunnen deze media de JGZ beter en effectiever maken? In dit hoofdstuk gaan  

we hier dieper op in. 

Uit de eerste implementaties van social media in de JGZ en de aanpalende sectoren 

komen kansen op vijf gebieden naar voren:

1.  kwaliteit - Social media leveren kansen voor kwaliteitswinst voor de JGZ. Cruciaal 

hierin is een juiste inzet. Weet waar je social media kan en moet inzetten!

2.  Bereik - Social media geven de JGZ de kans een doelgroep te bereiken via media  

die zij zelf veel gebruikt: social media.

3.  Signalering - Social media zijn interactief: zenden én luisteren. Dit biedt kansen voor 

de JGZ om te signaleren. Door op social media goed te luisteren, vindbaar te zijn en 

een community te creëren rond een onderwerp kan de JGZ de signaleringsfunctie 

versterken.

4.  Samenwerken en kennis delen - Social media zijn dé tools om te netwerken en 

daaruit effectieve samenwerking te realiseren. Ook bieden social media de kans om 

laagdrempelig en snel kennis te delen.

5.  Werkplezier - Werken met social media is leuk! Bovendien verwacht een jonge werk-

nemer in toenemende mate een moderne werkgever die gebruik maakt van social media.

3.1 kwaliteit
De JGZ heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan bij de uitvoering van het basistakenpakket. 

Social media bieden kansen om deze kwaliteit nog te verbeteren. Maar kwaliteitsverbetering 

door de inzet van social media is alleen te behalen bij een goede inzet hiervan. Weet dus 

waar je social media voor inzet.

Inzetten op ‘eigen kracht’

Social media bieden de JGZ een kans om de eigen kracht van ouders en jongeren te ver-

sterken en te gebruiken. De JGZ kan op afstand invloed uitoefenen en inhaken op het eigen 

initiatief van de ouders, de jongeren én de maatschappij. Een belangrijke randvoorwaarde 

daarbij is wel om goed bereikbaar en beschikbaar te zijn wanneer professionele hulp 

gewenst is. De JGZ hoeft niet in te springen op eenvoudig te beantwoorden vragen of 
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kleine problemen, maar kan een groep ouders en jongeren die online in gesprek zijn over 

bepaalde thema’s bijvoorbeeld ondersteunen. Het kan dus gaan om het faciliteren van een 

platform zoals we hebben gezien bij Grip op je Dip tot het meedoen aan onlinediscussies.

Via de onlinecommunity Zappybaby worden jonge aanstaande ouders op meerdere thema’s 

verbonden. Het is een commerciële website waar bedrijven hun diensten en expertise 

aan de man kunnen brengen. Authenticiteit, succes en falen worden door de community 

in de gaten gehouden. Ouders helpen elkaar met tips en adviezen over de zwangerschap. 

De twitterende schoolarts is een concreet voorbeeld van hoe ouders en jongeren in staat 

worden gesteld op eigen initiatief in contact te staan met de JGZ: snel en eenvoudig daar en 

wanneer het nodig is. Door aanwezig en beschikbaar te zijn op social media vertrouwt 

de @deschoolarts op de eigen kracht en het eigen initiatief van de ouders en jongeren 

en maatschappij. 

ouders en jongeren actief laten deelnemen

Social media bieden mogelijkheden om ouders en jongeren laagdrempelig een actieve 

rol (eigenaar) toe te bedelen in het hulpverleningsproces. Klikvoorhulp biedt online hulp 

voor jongeren en volwassenen, gratis en anoniem. Het biedt advies van een maatschap-

pelijk werker, maar ook een platform voor interactie met betrokkenen. De jongere wordt 

eigenaar van de hulpverlening, hetgeen de kracht van de interventie versterkt, terwijl deze 

vaak alleen online plaatsvindt. Ook het initiatief Zwerfnet haakt op dit gevoel van eigenaar-

schap in, door zwerfjongeren in staat te stellen online in contact te staan met elkaar én 

hulpverleners. De community komt met verbetervoorstellen voor hun situatie, maar ze moe-

ten het zélf doen. Deze betrokkenheid kan de slagingskans van de behandeling vergroten.

Patientslikeme.com is een website van een organisatie die ervoor wil zorgen dat 

patiënten met elkaar kunnen communiceren over hun ziekte en kunnen leren van 

elkaar. Dit wordt gedaan door een platform waar de patiënten bij elkaar komen en 

hun ervaringen en vragen delen.

Constructieve relatie met ouders en jongeren

De JGZ heeft haar succes te danken aan het grote bereik. De JGZ ziet veel kinderen op 

de contactmomenten en problemen worden in een vroeg stadium gesignaleerd. Door 

het karakter van de JGZ blijft dit een belangrijke pijler, maar de huidige maatschappelijke 

veranderingen en de ontwikkeling van social media vragen om een aanvulling op deze 

bestaande werkwijzen. Zo bieden social media de mogelijkheid om naast de gebruikelijke 

face-to-facecontactmomenten online aan de relatie met de cliënt te werken. De 680 volgers 

van @JongFlorence hebben een relatie met de organisatie en middels vragen en antwoor-

den hebben beide partijen elkaar al leren kennen. 

Face-to-facecontacten zijn niet altijd nodig en ook niet altijd gewenst. Gesprekken via 
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Twitter, chat of andere vormen van social media hebben een grotere emotionele afstand. 

Deze afstand kan nadelig werken, maar juist bij jongeren (aansluiten leefwereld) en bij 

emotionele problematiek kan er sneller tot de kern van een probleem gekomen worden. 

De emotie zit niet ‘in de weg’ bij gesprekken over een probleem via social media. Soms 

kan een face-to-facegesprek een zo hoge drempel opleveren dat iemand afziet van hulp. 

Voorbeelden en resultaten hiervan zien we nog vooral buiten de JGZ (Kindertelefoon). 

De twitterende schoolarts ervaart de inzet van social media als een prettige en vooral 

ook effectieve aanvulling op het face-to-facecontact.

3.2 Bereik
Een groot bereik is belangrijk binnen de doelstellingen van de JGZ en hier wordt dan ook 

flink op gestuurd. Over het algemeen is het bereik van de JGZ ook groot. Toch liggen hier 

nog kansen. Het bereiken van jongeren en ouders bestaat namelijk niet alleen uit het ‘zien’ 

van de mensen. Social media kunnen ondersteunen bij het ook daadwerkelijk raken van 

de mensen. 

Via Twitter: ‘@Consultatieburo: En als je dan bedenkt dat we meer dan 95% van alle  

geboren kinderen op het consultatiebureau zien...’

vergroten bereik door anonimiteit

Social media bieden mogelijkheden om anoniem te communiceren. Dit kan de drempel 

om contact op te nemen en problemen te melden verlagen. Deze anonimiteit gaat verder 

dan alleen hulpverlening zonder naam. Een zelfanalyse van bijvoorbeeld de Kindertelefoon 

wijst uit dat kinderen met serieuzere problemen minder makkelijk durven te bellen, maar 

wel contact zoeken via chat of fora. De eerste resultaten van de twitterende schoolarts 

laten ook een lagere drempel voor de JGZ zien. De kansen die social media hiervoor 

bieden, vormen een belangrijke aanvulling op de huidige werkwijze van de JGZ. 

Villapinedo.nl is een website voor kinderen met gescheiden ouders. Via social media 

(Twitter, Facebook, Hyves en LinkedIn) kunnen zij met elkaar in contact komen en 

erva ringen uitwisselen over hun ervaring met de scheiding van hun ouders. De site 

is gemaakt door, voor en met jongeren. Marsha Pinedo is initiatiefnemer. De kop-

peling met verschillende social media zorgt voor een uitstekende aansluiting met 

de doelgroep.

vergroten bereik door aansluiting op de leefwereld

Het sociale leven van mensen speelt zich in toenemende mate online af. Dit geldt voor 

jongeren, maar ook voor ouderen en bijvoorbeeld allochtone groepen. Juist deze laatste 

groepen cliënten maken intensief gebruik van social media. Zo is het gebruik van Skype 

om met verre familie te communiceren allang ingeburgerd. Het bereik binnen de allochtone 
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gemeenschap blijft een lastig punt en social media kunnen hierin het verschil maken.  

De GGD Midden-Nederland maakt gebruikt van Google Translate om schriftelijk te  

communiceren met mensen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. 

3.3 Signalering
Op de social media zijn mensen in interactie met elkaar. Juist het ‘luisteren’ naar anderen 

op social media biedt voor de JGZ enorme kansen. Als je voor de doelgroep online zicht-

baar bent en een luisterend ‘oor’ biedt, dan komen vragen en informatie naar je toe. 

Naast een goede profilering van de JGZ kan dit een boost geven aan het signalerend 

vermogen van de JGZ-organisatie. 

Betere signalering door hoge snelheid

Communiceren via social media gaat snel en direct. Juist vanuit de preventieve rol van 

de JGZ is deze snelheid een belangrijke waarde. De twitterende schoolarts laat ons zien 

dat mensen graag een vraag stellen aan een jeugdarts of –verpleegkundige die direct 

beschikbaar is. Door actief aanwezig te zijn op social media is de JGZ in staat sneller 

antwoord te geven op kleine - eenvoudige - vragen. Mocht een vraag aanleiding zijn tot 

een meer diepgaand face-to-facegesprek en/of advies, dan kan hier snel op ingesprongen 

worden door de JGZ.

Betere signalering door online te luisteren

Wanneer de JGZ aanwezig is op social media als Twitter en Facebook kan de signalerings-

functie versterkt worden. Mensen zijn door de laagdrempeligheid van social media eerder 

geneigd vragen te stellen met betrekking tot aan de JGZ gerelateerde zaken, waarna een 

‘band’ opgebouwd kan worden. Denk hierbij aan het opbouwen van een band omtrent 

opvoeden, zoals Jong Florence via Twitter en Facebook doet. Zij zijn eenvoudig en laag-

drempelig in staat antwoorden te geven op vragen die bij ouders leven. Mocht de aard 

van de vraag een signaal zijn voor de professional voor extra ondersteuning aan een gezin, 

dan bieden social media de kans in gesprek te raken en blijven met elkaar. 

Ook de onlinecommunity BlowOut geeft inzicht in de kracht van social media bij het signa-

leren. Via de website worden jongeren zelf in staat gesteld risico’s te signaleren omtrent 

het eigen gebruik (en dat van anderen) van cannabis. Middels een ‘signaleringstest 

cannabis’ krijgen jongeren een indicatie of zij tot een risicogroep behoren. Op basis van 

deze indicatie krijgen de jongeren de juiste verwijzingen naar meer informatie, tips en 

eventueel professionele hulp. Ook voor de JGZ zijn soortgelijke initiatieven denkbaar om 

doelgroepen in staat te stellen zelf risico’s te signaleren waarna deze signalen bij de JGZ 

terecht komen. 

3.4 Samenwerken en kennis delen
Het werkveld van de JGZ is dynamisch. Oude aandoeningen verdwijnen, oorzaken van 

ongezond gedrag verschuiven en nieuwe risicogroepen ontstaan, met andere interventies 
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als resultaat. In deze dynamiek is het belangrijk dat de JGZ onderling goed samenwerkt, 

maar ook met aanpalende gebieden, waaronder jeugdzorg, onderwijs en kinderopvang. 

Om tot effectieve samenwerking te komen is flexibiliteit gewenst in interactie, kennis deling 

en communicatie. Dit geldt zowel binnen de JGZ als binnen de jeugdsector in brede zin. 

Social media bieden kansen om tot deze flexibiliteit te komen. 

Betere samenwerking door online mogelijkheden

Samenwerking tussen organisaties is vaak lastig, omdat organisatiegrenzen flink in de 

weg zitten. Deze grenzen manifesteren zich soms als regels en procedures, maar vaker 

zien we heel praktische problemen in de ICT-comptabiliteit. Praktische zaken als het 

delen van documenten, het snel kennis uitwisselen en het inzicht hebben in agenda’s is 

vaak niet mogelijk. Social media bieden kansen om laagdrempelig én op een leuke manier 

deze organisatiegrenzen te doen vervagen. Google Apps beschreven we al eerder als een 

uitstekende manier om samen te werken (zie 2.2). Het CJG Haarlemmermeer zet bijvoor-

beeld Google Sites in om de samenwerking tussen verschillende organisaties mogelijk te 

maken. Zonder grote aanpassingen aan systemen en/of diepgaande kennis van techniek 

kan een samenwerkingsomgeving ontwikkeld worden waar mensen eenvoudig en effectief 

samenwerken. In bijlage 2 staat dit voorbeeld verder uitgewerkt, waarin ingegaan wordt 

op het samenwerken met verschillende organisaties via social media.

Betere kennisdeling door online mogelijkheden

Iedere professional heeft een ‘stukje’ kennis en ervaring dat bij aaneenschakeling grotere 

effecten teweegbrengt. Vrijwel iedere JGZ-professional staat voor gelijksoortige uit da-

gingen, waarom niet méér met elkaar in contact zijn? Yammer wordt inmiddels bij een 

aantal organisaties (waaronder GGD Midden-Nederland) ingezet om intern kennis te 

delen. Twitter wordt ketenbreed gebruikt en vaak op meer individuele basis als manier 

om te netwerken. De innovatiebeweging van de jeugdketen ‘Jeugdzorg2.0’ is hier een 

voorbeeld van. Op Twitter kan iedereen de ontwikkelingen rondom innovatie in de jeugd-

keten volgen door #JZ20 als zoekterm te gebruiken. Binnen dezelfde beweging vinden ook 

inhoudelijke discussies plaats via LinkedIn in de groep ‘Jeugdzorg2.0’. LinkedIn biedt 

een laagdrempelig platform voor mensen om zichzelf op een eenvoudige manier te  

verbinden op basis van inhoud en interesse.

Yammer is een microblogging webdienst, gelanceerd in september 2008. Net als bij 

Twitter kunnen gebruikers berichten (microblogs) plaatsen over zichzelf, berichten 

volgen van anderen, onderwerpen ‘taggen’ et cetera. In tegenstelling tot Twitter richt 

Yammer zich op bedrijven. Er zijn twee mogelijkheden tot aansluiting bij een netwerk: 

1. Enkel personen met hetzelfde e-maildomein kunnen aansluiten bij een bepaald 

netwerk. 2. Op uitnodiging vanuit het netwerk kunnen bepaalde personen toetreden 

tot het netwerk.
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Betere samenwerking en kennisdeling door netwerken

Social media bieden kansen om te netwerken. De netwerksite LinkedIn verbindt mensen 

met elkaar vanuit een inhoudelijke interesse en/of zakelijke relatie. Het is daarbij meer dan 

alleen een online ‘kaartenbak’ met namen. LinkedIn biedt mogelijkheden om online een 

overzicht te geven van opleiding en werkervaring. Verder kan je een op een berichten uitwis-

selen met mensen binnen en buiten je netwerk en deelnemen aan discussies.  

Hierdoor kun je mensen vinden – en kun je gevonden worden – op basis van kennis en 

expertise op bepaalde gebieden. Belangrijk voor het rekruteren van enthousiaste innova-

tieve arbeidskrachten voor de nieuwe organisatie die social media implementeert.  

Er vinden op LinkedIn inhoudelijk stevige discussies plaats en deelnemers rond een speci-

fiek thema onderling kennis delen zoals ‘Jeugdgezondheidszorg’ of ‘CJG Centrum voor 

Jeugd en Gezin’ kennis. Alles gericht op het vergroten van kennis en expertise.

Tips & tricks voor het gebruik van LinkedIn

•	 	Mocht	je	nog	geen	account	hebben,	maak	deze	dan	aan.	Vul	het	profiel	in,	

plaats bij voorkeur een foto en vermeld je huidige functie.

•	 	Nodig	actief	je	netwerk	uit	om	deel	te	nemen.	Link	met	collega’s!	Door	in	 

contact te staan met hen krijg je ook zicht op hun netwerk.

•	 	Gebruik	de	groepen	om	informatie	te	vinden	en	kennis	te	delen	met	anderen.	 

Er zijn op LinkedIn veel groepen actief met kennisuitwisseling op het gebied van 

de meest diverse thema’s. Als je veel groepen volgt, is het belangrijk te kijken hoe 

vaak je van welke groepen meldingen wilt ontvangen. Je kunt zelf instellen of je 

per dag, per week of geen notificaties uit de groepen in je mailbox wilt ontvangen.

•	 	Mocht	er	geen	groep	zijn	voor	een	onderwerp	waar	je	in	geïnteresseerd	bent,	

dan kun je er zelf een aanmaken. Een groep starten kost tijd, maar is een inves-

tering in het bouwen van een (extern) netwerk.

3.5 Werkplezier
Tijdens het onderzoek kwamen betrokkenen naar voren die met energie en drive social 

media onderdeel van het werk willen maken. Aan de slag met die nieuwe leuke media! 

Social media kunnen de dagelijkse werkpraktijk makkelijker en effectiever maken. Dit wordt 

als prettig ervaren. Het gebruik van social media biedt voor verschillende medewerkers 

in de JGZ een andere, meer eigentijdse, aanvulling op het huidige werk. Zij vinden het 

interessant om te zoeken naar vernieuwing en verbetering. Dit zorgt voor werkplezier  

bij de medewerker en draagt voor de organisatie bij aan aantrekkelijk werkgeverschap.

Meer werkplezier door de aansluiting op het primaire proces

De nauwe aansluiting van social media op het primaire proces van de JGZ kan de kwa-

liteit van de dienstverlening verhogen. De twitterende schoolarts laat dit zien, evenals 

andere voorbeelden, waaronder de Kindertelefoon en Jong Florence. De inzet van social 
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media biedt bij deze voorbeelden verbeteringen voor het primaire werkproces, wat het 

werk in veel gevallen ook leuker maakt. De invoering van ‘zware computersystemen’ leidt 

vaak tot weerstand doordat het qua gevoel de afstand vergroot van de professional tot 

het primaire proces: de hulpverlening. Social media worden vaak als minder ingewikkeld 

en leuk ervaren door professionals. Bij een implementatie van social media is het van  

belang in te zetten op een ondersteuning van het primaire werkproces van de professional. 

Aantrekkelijke werkgever

Aanstormende JGZ-talenten werken graag bij een moderne organisatie. Tegenwoordig 

betekent dat onder andere: ruimte voor de professional, doorgroeimogelijkheden én het 

gebruik van innovatieve ICT-middelen waaronder social media. De ‘nieuwe’ hulpverleners 

werken zelf – in de privésfeer – vaak al met verschillende social media. Ook zien we op 

universiteiten en hogescholen steeds vaker gebruik van ICT-toepassingen, waaronder 

social media of gelijkende systemen. Chatten, bloggen en sites als Facebook zijn onder-

deel van het leven van de aanstormende talenten. Zij zien de toegevoegde waarde van 

social media (chat, onlinehulpverlening, et cetera) en willen deze ook toepassen in hun werk. 
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4. AAN DE SLAG! 
HOE ZET IK SOCIAL MEDIA IN MIJN  
PRAKTIJK GOED IN?

Uit de voorbeelden en de analyse in de voorgaande hoofdstukken komt naar voren dat 

social media een bijdrage kunnen leveren aan de JGZ. Social media zullen echter alleen 

een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening als 

deze op een juiste wijze in het werkproces worden opgenomen. JGZ-organisaties die social 

media willen inzetten, oriënteren zich op de aanpak, maar juist de sociale kant van social 

media maakt een standaardimplementatietraject vaak weinig effectief. De innovators en 

koplopers roepen: ‘Gewoon doen!’ maar de JGZ is in de praktijk wat terughoudend. 

Er is behoefte aan voorbeelden, ervaring en ‘tips and tricks’. Tijdens het onderzoek spraken 

we veel social-media-pioniers die allen hun eigen ervaringen met de implementatie ervan 

hadden. Deze ervaringen zijn in dit hoofdstuk geclusterd in de vorm van 6 hoofdonder-

werpen met bijbehorende aanbevelingen. Dit is nadrukkelijk geen uitputtende ‘checklist’ 

voor de implementatie van social media in de JGZ, maar een clustering van geleerde lessen 

van pioniers op dit gebied.

De zes clusters van aanbevelingen zijn:

1.  kansen benutten – Spreek met elkaar uit de kansen die social media bieden te  

willen grijpen.

2.  Spelen met social media – Zorg voor authenticiteit op social media. Biedt daarom 

ruimte voor professionals om te ‘spelen’ met social media. Binnen deze ruimte maken 

we afspraken, delen we successen en normaliseren we het maken van fouten.

3.  Afspraken over communicatie – Maak, in plaats van regels, afspraken met elkaar 

over communicatie waarmee iedere medewerker uit de voeten kan. Werk daarnaast 

aan het vergroten van extern bewustzijn. Sta stil bij de kansen op technisch en menselijk 

falen en koppel dat aan privacy-issues.

4.  ondersteuning bieden – Werken met social media vraagt naast de nodige ICT-vaar-

digheden ook een andere aanpak van bijvoorbeeld gesprekken. Social-mediagebruik 

werkt pas goed als de medewerkers gemakkelijk en snel online kunnen via bijvoorbeeld 

een tabletcomputer.

5.  Benutten ambassadeurs – Verbind koplopers die social media al leuk vinden en maak 

hen ambassadeurs van de verandering. Deel de kennis en ervaring die de ambassadeurs 

opdoen met social media met de organisatie.

6.  Strategisch inbedden – Naast het ‘spelen’ is het borgen van de kwaliteit van groot 

belang. Dit vergt commitment vanuit het management en een strategische visie op het 

gebruik van social media. Deze visie komt voort uit het in eerste instantie ‘spelen’ met 

social media. 
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4.1 kansen benutten
De inzet van social media biedt kansen voor de JGZ en de zorg voor jeugd in brede zin 

(zie hoofdstuk 3). Een aantal koplopers ontwikkelt al methoden waarin social media een 

rol spelen en pakt deze kansen. De JGZ lijkt nog wat afwachtend, terwijl er in aanpalende 

sectoren zoals bijvoorbeeld jeugdzorg aansprekende voorbeelden te vinden zijn. De eerste 

stap die we zetten, is het uitspreken dat we deze kansen willen benutten. We zoeken het 

commitment in de organisatie op zowel strategisch als operationeel niveau. Met dit com-

mitment kunnen we met behulp van social media toewerken naar een betere en effectievere 

JGZ. Een JGZ die klaar is voor de toekomst.

Aanbeveling: spreek met elkaar uit de kansen die social media bieden te 

willen grijpen.

4.2 Spelen met social media
Authenticiteit is een van de belangrijkste eisen van de social media. Mensen prikken snel 

door een geforceerde of kunstmatige manier van communiceren heen. Op social media 

wordt ook niet direct zakelijk geredeneerd. Het is een plek waar mensen voor hun plezier 

en met intrinsieke motivatie naar toe gaan. Het is primair geen commerciële of dienstverle-

nende omgeving, maar juist een grote speelplaats, bibliotheek, kenniscentrum en kroeg 

ineen. Het is belangrijk dit element mee te nemen als men streeft naar een succesvolle 

implementatie van social media in het JGZ-werkveld: je moet mee durven te gaan in deze 

sociale omgeving.

Aanbeveling: zorg voor authenticiteit op social media.

Vanuit deze filosofie komt succes niet voort uit strak gestuurde projecten (met SMART-

doelen), maar uit medewerkers die de ruimte krijgen om aan de slag te gaan. Jong Florence 

is een koploper als het gaat om de implementatie van social media in het JGZ-werkveld 

en geeft aan dat ruimte in tijd en budget minder bepalend zijn voor succes dan vertrouwen 

in je medewerkers en het bieden van experimenteerruimte. Deze aanpak is succesvol bij 

Jong Florence, wat zich uit in een levendig Twitter-contact en een druk bezochte Facebook-

pagina voor jonge ouders. Ook ziet ze medewerkers die via Twitter flink netwerken buiten 

de organisatie. Dit maakt de organisatie extern georiënteerd en uitstekend in staat om 

nieuwe verbindingen te leggen. Daar komt bij dat de organisatie zich stevig kan profileren 

via social media.

Aanbeveling: bied de ruimte om te ‘spelen’ met social media.

In een experimenteerruimte voor social media gelden niet zozeer regels, maar afspraken. 

Je communiceert bijvoorbeeld enkel over jouw vakgebied en laat aanpalende vakgebieden 

over aan andere specialisten. Maak je online een fout? Laat het dan gewoon weten en 
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corrigeer de fout zo snel mogelijk. Spreek elkaar ook aan op het niet naleven van deze 

afspraken . Iedereen is verantwoordelijk voor het eindresultaat. Communiceer de mores 

die erbij horen (cultuur en competenties). Denk hierbij aan: het tonen van respect, hoe 

om te gaan met (online)relaties met ouders of jongeren, elkaar aanspreken als iets niet 

goed gaat en het nemen van een eigen verantwoordelijkheid. 

Aanbeveling: maak afspraken, deel de successen, normaliseer het maken 

van fouten en communiceer hier helder over.

4.3 Afspraken over communicatie
Veel JGZ-organisaties stellen zich (nog) terughoudend op als het gaat om het gebruik van 

social media. Aan de openheid die social media met zich meebrengen, is men vaak minder 

gewend binnen de JGZ-organisaties. Maar ook lijkt de transparantie op gespannen voet te 

staan met andere overwegingen: ‘Straks ligt er een compleet dossier op straat of gebeurt 

er iets ernstigs naar aanleiding van een tweet van een JGZ-arts!’ Deze argumenten staan 

het speels inzetten van social media vaak in de weg. Tegelijk mag deze angst geen reden 

zijn om social media niet in te zetten. Het is wel een reden om hier bewust mee om te gaan 

en duidelijke afspraken te maken over de communicatie via social media. Alles wat je com-

municeert via social media is immers vindbaar en ‘zichtbaar’. 

Aanbeveling: Bouw aan extern bewustzijn via social media. Je opereert 

toenemend in een glazen huis!

Communiceren via ICT-middelen is nooit 100% veilig. Er is altijd een (kleine) kans op 

technisch falen of een menselijke fout. Zogenaamde encryptiesleutels en wachtwoorden 

(op je Facebook-account bijvoorbeeld) zijn ontwikkeld om oneigenlijk gebruik te voorkomen. 

Ze zijn echter uiteindelijk altijd te kraken. Bovendien gebeurt het regelmatig dat de sleutel 

wel veilig is, maar gemakkelijk te gebruiken door anderen. We zien dit bij social media, 

maar ook bij andere, zwaardere, systemen. Afdelingen gebruiken wachtwoorden die een-

voudig te kraken zijn (de welbekende ‘Welkom01’) of de technische beveiliging is achter-

haald. Maar ook dit zijn geen argumenten om niet online te gaan. Papieren correspondentie 

en dossiervorming zijn bij verkeerd gebruik ook niet veilig. Het is wel een argument om 

door de toegenomen transparantie de privacywerkafspraken nog eens onder de loep te 

nemen. 

Aanbeveling: sta stil bij de kans op technisch en menselijk falen.

Fouten voorkomen we onder andere door de inzet van goede werkwijzen. Maak onder-

scheid tussen privacygevoelige informatie en informatie die we kunnen delen. Een voorbeeld 

is het bespreken van cases via de (onveilige) e-mail met een collega. Faciliteer liever een 

chatfunctie (Skype?) waarbij artsen online discussiëren terwijl de privacygevoelige infor-
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matie in het dossier blijft. Dit werkproces voorkomt dat gevoelige informatie via onveilige 

kanalen wordt gedeeld. Met privacygevoelige informatie moet altijd zorgvuldig worden 

omgegaan, dat geldt nu, maar gold ook vroeger. Foutjes en slordigheden worden door 

social media duidelijker zichtbaar. Reden te meer om de oude afspraken weer leven in  

te blazen!

Aanbeveling: maak afspraken rond privacy die passen bij het gebruik van 

social media. 

De werkwijze is een, de motivatie om je eraan te houden is een tweede. De kracht zit daarbij 

in het vertrouwen op het inschattingsvermogen van collega’s en medewerkers. Het gaat 

om een extern bewustzijn. Je opereert in een ‘glazen huis’. En om te voorkomen dat je 

belandt in het opstellen van strakke formats, hard beleid en vaste richtlijnen is het intern 

met elkaar voeren van een open en transparant gesprek effectiever.

Aanbeveling: ga regelmatig de discussie aan over hoe je opereert in het 

‘glazen huis’.

4.4 ondersteun de medewerkers 
Het gebruik van social media – en technologische ontwikkelingen in het algemeen – vraagt 

om digitale vaardigheid en mediawijsheid van medewerkers. Je ziet dat dit bij veel mede-

werkers vaak wel goed zit, maar dat een (steeds kleiner wordende) groep professionals 

soms moeite heeft de stap te zetten. Daar komt bij dat social-mediaprogrammatuur en 

-hardwareondersteuning (tabletcomputers) tegenwoordig een stuk eenvoudiger zijn. 

Medewerkers zijn overigens prima in staat met social media om te gaan als de koud-

watervrees eenmaal is overwonnen. Sterker nog, in onze gesprekken met bijvoorbeeld 

‘oudere’ social-mediakoplopers blijkt dat deze groep juist extra enthousiast is over de 

mogelijkheden. Beter begrip voor de nieuwe leefwereld van de jeugd staat bovenaan: 

‘Eindelijk snap ik waar iedereen het nou over heeft.’

Aanbeveling: Niet iedereen bewandelt hetzelfde tempo. vaak is het koud

watervrees die snel is overwonnen. Social media blijken dan leuk te zijn!

Social media hebben een belangrijke sociale component. Naast ICT-vaardigheden is er 

een aantal nieuwe vaardigheden, die men aan moet leren om succesvol te bewegen op 

social media. Gespreksvaardigheden die men online nodig heeft, zijn hierin belangrijk voor 

de JGZ. Communiceren via het toetsenbord vraagt om een andere manier van commu-

niceren dan face to face communiceren. De mensen die wij spraken gaven aan zich vrij 

snel deze nieuwe manier van communiceren eigen te kunnen maken. Sterker: je merkt 

dat je terugvalt op de basisregels van gesprekken voeren die we misschien bij face-to-face-
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contacten een beetje uit het oog waren verloren. Je bewust zijn van hoe je overkomt via 

geschreven tekst en wat je wel en niet online kunt communiceren is hierbij van belang. 

Aanbeveling: Werken met social media vraagt om meer dan ICTvaardig

heden.‘oude’ gespreksvaardigheden worden weer teruggehaald.

Zoals het gebruik van social media van de mensen soms extra vaardigheden vraagt, kan 

het ook wat van de systemen van de organisatie vragen. De huidige ICT-infrastructuur is 

vaak niet toereikend en upgraden brengt soms kosten met zich mee. Laat je hier echter niet 

te veel door afschrikken. Het betekent namelijk niet dat het implementeren van social 

media kostbaar is. Vanuit het verleden zijn wij gewend dat ICT-systemen duur en groot zijn. 

Social media zijn daarentegen vaak gratis en vragen weinig computerkracht. Ze vragen 

wel enige vrijheid in de mogelijkheden programma’s te installeren, nieuwe dingen uit te 

proberen en vooral mobiele capaciteiten. Laptops, tabletcomputers en smartphones met 

een mobiele internetverbinding zijn belangrijk voor een effectieve implementatie van 

social media. 

Aanbeveling: rust de medewerkers uit met de juiste technische middelen.

4.5 Benut de ambassadeurs
Minimaal tien procent van de medewerkers valt onder de categorie koplopers. Dit zijn 

mensen die al overtuigd zijn van nut en noodzaak van social media in de JGZ. Dit zijn ook 

vaak de mensen die zin hebben hiermee aan de slag te gaan. Zij zijn in de organisatie soms 

onzichtbaar, maar ze zijn er zeker. Ze zien kansen, maar ze zien vaak ook een organisatie 

die de kansen niet pakt. Proberen ze er zelf iets aan te doen, dan is daar vaak beperkt ruimte 

voor. De kracht van deze mensen is eenvoudig om te zetten in een ambassadeurschap 

van deze nieuwe manier van werken. Het verbinden van deze mensen en hun de ruimte 

bieden met social media aan de slag te gaan kan tot mooie resultaten leiden.  

De organisatie krijgt zo een team van ambassadeurs die gaan voor resultaat en dit willen 

laten zien aan de organisatie (bewijsdrang en energie). De betreffende mensen krijgen 

eindelijk een plek om te doen wat ze willen doen.

Aanbeveling: verbind de koplopers en maak hen de ambassadeurs.

De ambassadeurs zijn de vaandeldragers en nemen anderen mee in hun enthousiasme. 

GGD Limburg-Noord is bijvoorbeeld van plan om met een groepje koplopers intern momen-

tum te creëren om daarna verdere implementatie in de organisatie te vergemakkelijken. 

Jong Florence creëert ambassadeurs via een vrije aanpak zonder deze bewust aan te 

wijzen. De verspreiding van ervaringen met en kennis van social media verlaagt voor andere 

mensen drempels om hiermee te starten. Verbind deze mensen met elkaar en geef ze de 
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ruimte om ideeën te ontwikkelen en successen te behalen én te delen. Dit kan zowel fysiek 

als online via bijvoorbeeld de social media. Een goed voorbeeld hiervan is de landelijke 

LinkedIn-groep ‘Jeugdzorg2.0’. In deze groep zijn mensen verbonden die onderling kennis 

en ervaring uitwisselen over innovatie in de jeugdsector. Een dergelijk middel verbindt 

enthou  siastelingen van het eerste uur, online. Hen heb je nodig om de ontwikkeling door 

te zetten!

Aanbeveling: deel de kennis en ervaringen van de ambassadeurs.

4.6 Strategisch inbedden
Een van de grootste uitdagingen is om op een strategische manier directie en managers 

te overtuigen van de toegevoegde waarde van social media. Spelen met social media lukt 

vaak nog wel, maar de stap voor organisaties om hierin te investeren is vaak erg groot. 

Als de organisatie daadwerkelijk wil werken met social media, dan is vaak een kwaliteits-

slag noodzakelijk. Deze slag vraagt om het kiezen van de juiste inzet van social media, het 

goede moment van implementatie en het vinden van een enthousiaste groep medewerkers 

die dit willen uitwerken.

Aanbeveling: gebruik het goede moment om een vertaalslag naar de  

organisatie breed te maken.

Gelukkig is er inmiddels een groep ambassadeurs die elkaar kent en vindt. Een groep die 

zich hard wil en durft te maken voor een bredere inzet van social media in het werk. Zij wil 

dit een vast onderdeel van het werk maken en vindt het leuk om hiermee aan de slag te 

gaan. Grote kansen liggen in het mobiliseren van deze kracht richting strategische besluit-

vorming. Kennis, ervaring en energie liggen in deze groep.

Aanbeveling: zet de groep ambassadeurs in om strategische aandacht  

te realiseren.

Om een succesvolle uitrol te realiseren, zijn op ieder niveau andere argumenten van toe-

passing. Op tactisch niveau haakt men sneller aan op argumenten gericht op efficiency, 

terwijl op operationeel niveau de kwaliteit van de dienstverlening van bovengeschikt belang 

is. Het strategische niveau dient deze belangen samen te brengen in een visie. Een visie 

die allereerst is gericht op een goede dienstverlening via social media aan de cliënt die 

bovendien voor een redelijk bedrag aangeboden wordt. Strategisch inbedden betekent 

dus het helder formuleren van de doelen, zowel op praktisch niveau als op metaniveau. 

Leiderschap vanuit de directie is belangrijk. Bij Jong Florence is de directeur zelf een 
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fervent voorstander van de inzet van social media. Haar enthousiasme hierover en haar 

capaciteit dit aan de doelstellingen van de organisatie te verbinden, werken als een  

katalysator voor de implementatie van social media in deze organisatie.

Aanbeveling: Stel je argumenten en afwegingen op voor alle niveaus in 

de organisaties. Zoek de verbinding hiertussen op strategisch niveau.

Social media worden vaak nog als niet-serieuze en -professionele ICT-toepassingen gezien. 

Het is daarom belangrijk wetenschappelijk, maar zeker ook organisatorisch/bedrijfsmatig 

onderzoek uit te voeren. Laat dus zien dat de inzet van social media loont! In het hoofd-

stuk ‘Kansen’ gaan we al in op de mogelijke positieve bijdragen van social media in het 

JGZ-veld. Omdat dit een nieuw medium is dat in de JGZ nog weinig wordt gebruikt, is er 

nog weinig bewijs voor deze positieve bijdragen. Werk bijvoorbeeld toe naar een ‘business 

case’ voor social media, waarin de investeringen worden verantwoord. 

Aanbeveling: laat zien dat en hoe het gebruik van social media loont.
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5. TEN SLoTTE

Organisaties zien social media momenteel (nog) als een secundair communicatiekanaal en 

niet als onderdeel van het primaire werkproces. Bovendien pakken organisaties nieuwe 

kansen rondom social media en bredere web 2.0-toepassingen vaak traditioneel (project, 

budget en kaders) op. Wij denken dat organisaties zich zullen moeten aanpassen aan de 

nieuwe situatie om social media goed te implementeren, aan de ‘mores’ van de social media. 

Noem het JGZ3.0. In deze nieuwe organisaties staan ouders, kinderen en professionals op 

gelijkwaardige voet centraal. De organisatie heeft geen vaste grenzen en mensen komen 

en gaan naar gelang de JGZ voor hen relevant is. De JGZ werkt preventief en heeft een 

adviserende, signalerende en netwerkende rol, waarbij samenwerking met andere organi-

saties van groot belang is. Hoe dit alles exact vorm krijgt, weten wij (nog) niet. Maar social 

media maken onderdeel uit van deze JGZ3.0. We dagen u uit met ons mee te denken en 

mee te ontwikkelen!
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BIJLAGE 1  LoNGLIST INITIATIEvEN uIT 
quICk SCAN

Social media Voorbeeld

Twitter •	 	@somezorg	-	Informatiestroom	over	gebruik	van	social	media	in	 

de zorg.

•	 	@deschoolarts	-	De	twitterende	schoolarts	geeft	antwoord	op	 

vragen en informeert geïnteresseerden over allerhande zaken.

•	 	@jeugdbeleid	–	Informatiestroom	over	allerhande	zaken	omtrent	

jeugdbeleid. 

•	 @borstvoedingkv	–	Informatiestroom	over	borstvoeding.

•	 	@jeugdgezondheidszorg	–	Informatiestroom	met	dagelijkse	 

berichten met JGZ-relevant nieuws.

•	 	@nultotvier	–	Informatiestroom	voor,	door	en	over	kinderen	van	nul	

tot vier. En een beetje ouder. Individuen en organisaties voorzien 

van informatie en gereedschap die hen in staat stelt om kinderen, 

in de leeftijd van nul tot vier en een beetje ouder, goed te onder-

steunen.

•	 	@vrolijkopvoeden	–	Informatie	met	thematiek	‘vrolijk	opvoeden’.

•	 	@JongFlorence	–	informatie	en	vraag	en	antwoord	middels	DM	

(Direct Message) over 0-4. Insteek is laagdrempelige positieve tips 

and tricks.

Yammer •	 	Yammer	wordt	ingezet	voor	interactieve	kennisdeling	binnen	GGD	

Midden-Nederland.

•	 	Yammer	wordt	ingezet	voor	kennisdeling	binnen	jeugdzorgorgani-

satie Spirit.

LinkedIn •	 	Groep	Jeugdgezondheidszorg	-	Discussie-	en	uitwisselingsplat		-

form op het gebied van allerhande thema’s voor JGZ- en CJG-

professionals.

•	 	Groep	Jeugdzorg2.0	–	Discussie-	en	uitwisselingsplatform	op	het	

gebied van (sociale) innovatie in de jeugd(gezondheids)zorg.

Facebook •	 	Jong	Florence	–	Deze	0-4	JGZ-organisatie	heeft	een	eigen	 

Facebook-pagina waar discussies plaatsvinden en informatie  

wordt verspreid. (http://www.facebook.com/jongflorence)

YouTube •	 	GGD	Amsterdam	informeert	en	activeert	jongeren	m.b.t.	EMOVO	

(Elektronische Monitor en Voorlichting) middels video op YouTube. 
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Online

community
•	 	http://www.blowout.nu/ - Community voor mensen die meer  

willen weten over het gebruik van hasj en wiet, blowen en risico’s 

omtrent blowgedrag.

•	 	http://www.villapinedo.nl/ - Community voor kinderen met  

gescheiden ouders waarop zij met elkaar in contact komen en 

ervaringen uitwisselen over hun ervaring met de scheiding van  

hun ouders.

•	  http://zwerfnet.nl/ - Community rondom zwerfjongeren waar  

betrokken hulpverleners aan oplossingen werken voor zwerfjongeren. 

Daarnaast is het een middel om zwerfjongeren een eigen stem te 

geven door hun ruimte te bieden online te vertellen waar ze tegen-

aan lopen en wat volgens hen anders kan.

•	 	http://www.zappybaby.be/ - Community voor (jonge) ouders die 

zich in een heel specifieke levensfase bevinden: ze hebben een 

kinderwens, zijn zwanger of zijn (jonge) ouder. De website biedt 

ruimte om met elkaar in contact te komen, ervaringen en advies  

te delen, foto’s en filmpjes te delen en elkaar beter te leren kennen.

•	 	http://helpff.nl/ - Community voor jongeren op alle scholen van  

het voortgezet onderwijs in Rotterdam. Jongeren kunnen zeer laag-

drempelig contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker 

via e-mail en chat.

•	 	http://www.jarabee.nl/ - Community voor jongeren waar zij met 

elkaar (en in de toekomst met professionals), hun (levens)verhalen 

delen in de vorm van gedichten, filmpjes, enz. Hiervoor is een besloten 

online omgeving gebouwd, met functionaliteiten zoals bij Facebook 

en Hyves, alleen dan in eigen beheer. 

•	 	http://www.younginspiration.nl/ - Community door, van en voor 

jongeren. Bij Young Inspiration draait alles om jongeren tussen de 

15 en 25 jaar. Als ‘Young Ones’ krijg jongeren leuke projecten te doen, 

bouw zij ondertussen aan een netwerk en verdienen er geld mee.

•	  http://www.drinkthetdoor.nl/ - ‘Drinkt het tot je door’ is een onder-

deel van de regionale alcoholprojecten gericht op jongeren in de 

provincie Brabant. In deze campagne is de community het centrale 

punt maar wordt gebruik gemaakt van meerdere social media, 

waaronder YouTube en een forum.

•	 	http://www.patientslikeme.com/ - PatientsLikeMe is een commu-

nity van patiënten die ervaringen uitwisselen met betrekking tot 

ziekten en symptomen om elkaar te kunnen helpen.

•	 	http://klikvoorhulp.nl/ - Vraag hulp van een maatschappelijk  

werker of wissel van gedachten met andere jongeren, leeftijd:  

ca. 10 tot 21 jaar.
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•	 	http://www.cjgregioarnhem.nl/	-	CJG2.0-site	waar	ouders	met	 

elkaar in contact komen en hun verhaal vertellen via blog en  

Twitter. Het doel is om ouders online te verbinden in plaats van 

antwoorden te zenden.

Google– 

producten
•	  http://www.verwijsindexmiddennederland.nl/ - Inzet van Google 

Sites en Google Apps door GGD Midden-Nederland voor samen-

werking binnen en buiten de eigen JGZ-organisatie. Mogelijkheden 

tot documenten delen met mensen in verschillende organisaties, 

samenwerken in documenten, discussie voeren over problemen en 

kennis delen.

•	 	Inzetten	van	Google	Sites	voor	interne	samenwerking	in	het	CJG	

Haarlemmermeer. 

•	 	Hulpverlening	anderstaligen	GGD	Midden-Nederland	–	inzet	van	

Google Translate in de JGZ voor communicatie met anderstaligen.

•	 	Inzetten	Google	Forms	voor	praktische	organisatorische	vraagstuk-

ken. Bijvoorbeeld vakantieroosters maken, inschrijvingen regelen, 

aanmeldingen, uitvraag naar meningen.
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BIJLAGE 2  CJG HAArLEMMErMEEr 
EEN VOORBEELD VAN DE INZET 
VAN SOCIAL MEDIA

De gemeente Haarlemmermeer startte in 2006 met de voorbereiding van een Centrum 

voor Jeugd en Gezin. Vier vestigingen in hun vier windstreken (Nieuw-Vennep, Badhoeve-

dorp, Floriande en Graan voor Visch) werken hier samen voor een betere zorg rond jeugd 

en gezin. De afgelopen jaren is een stevig fundament gelegd voor een intensieve samen-

werking tussen de CJG-partners. Met alle betrokken partijen is aan een visie gebouwd 

voor de ontwikkeling van het CJG langs de lijnen van gebiedsgericht werken. Vanuit deze 

visie wordt het belang van een effectieve en efficiënte werkwijze benadrukt. Door een 

goede samenwerking van en communicatie tussen hulpverleners moeten de juiste infor-

matie, de juiste voorlichting en het juiste advies rondom opvoeden en opgroeien snel 

en effectief bij ouders en jeugdigen landen. Dit alles gericht op preventie, zodat de inzet 

van zwaardere zorg voor kinderen en gezinnen wordt voorkomen.

kansen van social media benutten

Al in een vroeg stadium zag het CJG Haarlemmermeer een uitgelezen kans om nieuwe 

communicatiemiddelen zoals social media in te zetten. Bij enkelvoudige vragen om infor-

matie, advies en hulpverlening moeten zaken snel en effectief opgepakt worden door het 

CJG. Bij complexere vragen/problemen wordt aanspraak gemaakt op een goede samen-

werking en snelle afstemming tussen de hulpverleners die betrokken zijn bij het CJG. In een 

notendop ligt een belangrijk deel van de kracht van het CJG dus in effectieve en efficiënte, 

maar vooral ook snelle samenwerking en kennisdeling tussen hulpverleners in de dagelijkse 

praktijk. Het gebruik van social media ondersteunt deze snelle en effectieve manier van 

samenwerken.

Spelen met social media

Social media moesten een antwoord bieden op het overmatige gebruik van e-mail, het 

beperkte inzicht in (kennis)netwerk, de beperkte toegang tot agenda’s (en contactpersonen) 

en de beperkte mogelijkheden voor plaatsonafhankelijk werken. Om het behapbaar te 

houden is ervoor gekozen om één vorm van social media in te gaan zetten en daarmee 

te ‘spelen’. Welk middel het werd en welk doel daarmee werd nagestreefd bepaalden de 

CJG-consulenten zelf. De consulenten kozen voor het slim samenwerken met behulp van 

Google Sites. Google biedt een omgeving1 aan waar de hulpverleners kennis met elkaar 

kunnen delen en samen kunnen werken.

1 Binnen bepaalde voorwaarden is deze service gratis. Bij een betaalde variant zijn de kosten beperkt.
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Afspraken over communicatie

Privacyoverwegingen stonden centraal bij alle afwegingen. Social media en privacy lijken 

op gespannen voet te staan met elkaar, maar de openheid en transparantie van social media 

zijn juist de winst voor de CJG-consulenten. Daarom zijn onderling afspraken gemaakt 

over het delen van informatie. Deze afspraken stelden zij samen op. Zo vindt allereerst 

openheid plaats in de communicatie met ouders en jongeren. Als het nodig is om contact te 

houden, vragen de consulenten of zij de gegevens mogen vastleggen en geven daarbij 

aan met welke reden zij dat doen. Daarnaast spraken de consulenten af om geen zorg-

inhoudelijke informatie vast te leggen. De consulenten leggen uitsluitend de vraag vast 

en mogelijke antwoordrichtingen.

ondersteun de medewerkers

De ondersteuning en begeleiding bij het gebruik van social media waren een belangrijk 

onderdeel in het succesvol gebruik binnen CJG Haarlemmermeer. Zo was er consequent 

aandacht tijdens de reguliere consulentoverleggen voor het gebruik van Google Sites en 

de obstakels waar de consulenten tegenaan liepen. Zij pakten deze problemen zelf op en 

brachten verbeteringen aan. De consulenten experimenteerden op eigen initiatief met 

andere social media als Skype, Ning en Twitter. Ook werden de medewerkers technisch 

in staat gesteld om social media te gebruiken middels een tablet. Om de consulenten hierin 

te faciliteren, waren verschillende middelen beschikbaar. De gemeente koos voor de 

iPad 3G van Apple als ondersteuning bij het slimmer werken. Inmiddels is de iPad met 

Google Sites niet meer weg te denken uit het werk binnen het CJG.

Benutten van de ambassadeurs

Zowel zakelijk als privé waren de meeste consulenten binnen CJG Haarlemmermeer nog 

niet bekend met social media. Zij waren nog niet de ambassadeurs van het gebruik ervan. 

Tegelijk waren het wel de mensen die ‘aan de slag wilden’. Door een juiste ondersteuning 

van middelen (iPad) en de juiste aandacht voor een goede uitrol van het gebruik zijn zij 

echter wel ambassadeurs geworden. In het opschalen naar een grotere groep mensen 

spelen zij dan ook een belangrijke rol. 

Strategisch inbedden van social media

Om de bestuurlijke betrokkenheid te realiseren en het gebruik van social media strategisch 

in te bedden betrok het CJG Haarlemmermeer bewust ook de managers en bestuurders 

van de betrokken organisaties. De eerste stap daarvoor was een presentatie tijdens een 

bijeenkomst met alle betrokken managers van de organisaties. Tijdens deze bijeenkomst 

presenteerde de gemeente de plannen (en resultaten) van de CJG-consulenten omtrent 

de inzet van social media en maakte zij de koppeling van deze plannen met de opgestel-

de visie: hoe dragen social media bij aan effectief en efficiënt samenwerken in het CJG? 

Eenzelfde presentatie vond plaats aan de bestuurders van de organisaties. Men is het 

er nu binnen het CJG Haarlemmermeer over eens dat het gebruik van social media een 
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toegevoegde waarde heeft. De uitdaging die er nu ligt, is opschaling van het succes van 

deze groep koplopers richting alle CJG-partners. 

De iPad 3G is een lichtgewicht touch-tablet waarop indien voldoende bereik internet 

beschikbaar is. Hulpverleners kunnen hierdoor overal e-mailen, hun agenda inzien 

en zelfs verbinding maken met een mogelijke CJG-omgeving. Ook is het mogelijk 

tijdens een huisbezoek eenvoudig aantekeningen en spraakopnamen te maken. 

Naast deze praktische functionaliteiten heeft deze manier van werken ook een inno-

vatieve uitstraling. Het stimuleert de hulpverleners in het beleven en uitdragen (amba-

ssadeurs) van het concept ‘slimmer werken’, juist ook in hun eigen zorginstelling.

Het resultaat

Het CJG in Haarlemmermeer werkt nu bijna een jaar met behulp van social media.  

Het succes van de inzet hiervan is met de verschillende betrokkenen intern geëvalueerd. 

Men ervaart de toegevoegde waarde op het gebied van snelle kennisdeling en het plaats-

onafhankelijk werken. Daarbovenop merkten de consulenten dat de cultuur in de nieuwe 

organisatie ondernemender is geworden. Ze hebben de smaak te pakken! Iedereen is 

er attent op hoe met social media invulling gegeven kan worden aan onderwerpen als 

‘gezin centraal’, ‘ouders aan zet’ en ‘ontmoeten en verbinden’. Het werken op de iPad is 

leuk en effectief. Door de goede bereikbaarheid en de snelheid waarmee de consulenten 

beschikking hebben over informatie kunnen meer vragen van burgers en partners opge-

pakt worden. De consulenten geven aan simpelweg meer te kunnen doen in dezelfde tijd. 

En er ligt nog een wereld vol social media voor hen om te ontdekken. Ook het manage-

ment ziet de toegevoegde waarde en consulenten en management zoeken gezamenlijk 

naar een wijze om dit succes op te schalen: een mooie volgende stap!

Voor een impressie van de werkwijze van het CJG in Haarlemmermeer verwijzen we u graag 

naar een promotiefilmpje op YouTube. http://www.youtube.com/watch?v=sM7EKLO2-gc 
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BIJLAGE 3  BETrokkENEN BIJ oNDErZoEk

Voor de totstandkoming van deze rapportage spraken we met verschillende koplopers 

en enthousiastelingen. Zij zijn, misschien onbewust, de ambassadeurs van innovatie binnen 

hun organisatie en de JGZ in brede zin. Het werken met social media zien zij als een nood-

zakelijke en tegelijk leuke ontwikkeling. 

Betrokkenen bij totstandkoming van deze handreiking Twitteraccount

Inge Steinbuch ActiZ, senior beleidsadviseur jeugd @I_Steinbuch

Robert Kroon Alares @robertkroon

Krijn Pons Alares @krijnpons

Laurens Waling Alares @laurenswaling

Adriaan Albers A3aanXL @A3aanxl

Sandra Buermans Frisse Blikken @Sandrabuermans

Marjolein de Gooijer GGD Kennemerland,  

jeugdverpleegkundige

-

Wendy Schoofs GGD Limburg-Noord, jeugdarts @WendySchoofs

Monique  

Westerlaken

GGD Midden-Nederland,  

rayonmanager JGZ 

@MoniqueWesterla

Jano Havas GGD Zuid-Limburg, jeugdarts @janohavas

Rianne Reijs GGD Zuid-Limburg, jeugdarts @riannerst

Marian Gunnink Icare, jeugdarts @mvreu

Astrid van Lieshout Jong Florence, stafmedewerker @AvanLieshout

Ivonne Plekkenpol Jong Florence, directeur @IPlekkenpol

Marcel Durand NCJ -

Yvonne van Heerwaarden NCJ @yvhrwrdn

Alice Wellner Rivas, jeugdverpleegkundige @AliceWellner

Henriette Duys Thuiszorg Pantein, verpleegkundig 

specialist JGZ

-

Mocht u een vleugje enthousiasme mee willen krijgen van deze koplopers, neem dan 

contact op met de auteurs (info@ncj.nl) of benader hen via de social media Twitter en 

LinkedIn en/of andere media!
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