3.3. Aansluiten formele netwerken
Contacten in het formele netwerk die erop gericht zijn om de samenwerking, toeleiding en signalering in de jeugdketen
te verbeteren.
Doelstelling

Een optimale samenwerking tussen onze professionals en ketenpartners
binnen de formele netwerken, zoals de scholen, kinderdagverblijven en
eerstelijns voorzieningen.

Inhoud

Onze professionals zijn met het beheer van de longitudinale dossiers, het op
vaste momenten zien en screenen van alle kinderen en de integrale kijk op
ontwikkeling en gezondheid van het kind (binnen de context), een spil binnen het (informele) wijknetwerk en een belangrijke ketenpartner en toeleider
naar jeugdhulp. Actief leggen zij contact en zoeken naar samenwerking met
organisaties die werken met jeugdigen en ouders.
Onze professionals kunnen ketenpartners ondersteunen op versterking van
signalering, bijvoorbeeld in omgang met specifieke ziektebeelden, aandoeningen of vermoedens van kindermishandeling. Ook kan aan onze professionals specifieke (anonieme) casuïstiek worden voorgelegd. Juist de integrale
blik van ontwikkeling, gezondheid en de jeugdige in zijn (omgevings)context,
maakt dat zij hierin een effectieve en ondersteunende rol innemen.
Tevens ondernemen onze professionals activiteiten in het kader van infectieziektebestrijding en hygiëne, waarbij zij het onderwijs ondersteunen bij een
calamiteit rondom hygiëne of een uitbraak van infectieziekten.
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Resultaat

Kwalitatief goede samenwerking tussen CJG Rijnmond en haar formele
netwerkpartners. Waarbij een ieder elkaar weet te vinden en er korte lijnen
zijn. Ketenpartners weten welke diensten ze bij het Centrum voor Jeugd en
Gezin kunnen halen.

Doelgroep

Alle ketenpartners werkzaam binnen de formele netwerken.

Uitvoerende professional

• Jeugdverpleegkundige.
• Jeugdarts.

3.4. Beleidsadvisering
Adviseren van gemeenten en ketenpartners in het kader van de gezondheid van jeugdigen.
Doelstelling

Adviseren op basis van de informatie verkregen uit de individuele contacten
op collectief niveau, zodat dit gebruikt kan worden voor beleidsvorming op
zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau. Onze professionals adviseren
zowel gevraagd als ongevraagd en sluiten hierbij zoveel mogelijk aan op
wensen en behoeften van gemeenten.

Inhoud

De beleidsadviesrol van de JGZ is aanvullend op de rol die gemeenten
hebben ten aanzien van (epidemiologisch) onderzoek en beleidsadvisering.
Onze professionals gebruiken andere bronnen, beschikken over zowel
kwantitatieve als kwalitatieve data en verzamelen deze data doorlopend
(continue proces). Hierdoor kunnen zij informatie aanleveren die aanvullend
en verdiepend is op bijvoorbeeld de Integrale Gezondheidsmonitor van de
gemeente.
Onderwerpen die we kunnen monitoren en waar advies op uitgebracht kan
worden zijn onder andere:
• (over)gewicht;
• middelengebruik;
• psychosociale problematiek;
• gebitsverzorging.
Vanuit het Aanvullend preventief pakket is het mogelijk om een
beleidsadviseur van CJG Rijnmond met expertise op het gebied van
preventie rondom opgroeien en opvoeden in te zetten ten behoeve van
gemeentelijke beleidsvorming (zie paragraaf 4.7).

Resultaat

Analyses, zoals trendanalyses of kwalitatieve analyses, en inhoudelijke
adviezen gericht aan gemeenten en lokale ketenpartners, zoals scholen en
kinderdagverblijven, passend binnen de beschikbare middelen.

Doelgroep

Gemeenten en ketenpartners zoals scholen en kinderdagverblijven in ons
werkgebied.

Uitvoerende professional

• Epidemioloog.
• Beleidsadviseur.
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