Jaarverslag
2020

Altijd open
Ook dit jaarverslag begint met de uitgekauwde frase dat 2020 een bijzonder jaar was.
In vogelvlucht: het begon al in januari; bijna heel Nederland werd getroffen door
onveiligheden in Citrix. Met spoed moest dat opgelost worden, ook voor JouwGGD.nl.
Er waren extra blokkades nodig om ongewenst verkeer tegen te gaan. Gelukkig was
dat binnen enkele dagen gereed, maar helaas raakten door deze wijzigingen een aantal
functionaliteiten van JouwGGD geblokkeerd. Het kostte meer tijd en inspanning om dit
goed op te lossen. Onze vindbaarheid op Google werd hierdoor beïnvloed, waardoor
onze bezoekcijfers lager uitvielen dan normaal.
Daarnaast voerden we een grootschalig klantonderzoek uit: meer dan 500 jongeren
werden bevraagd over JouwGGD. In maart breidden we de chatopenstelling uit
en dit viel bijna gelijk met de eerste lockdown. We moesten soms extra mensen
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inzetten voor de mail en chat, omdat het zo druk was. De geplande chattrainingen
en intervisies konden we ineens niet meer face to face organiseren. We ontwikkelden
een goed gewaardeerde e-learning, met online lessen en vragenuurtjes. In Amsterdam
hebben we wat proefjes gedaan met chatten op afspraak voor de consulten op het VO.
We lieten de website auditen op webtoegankelijkheid.
De geplande feestelijkheden rond 5 jaar JouwGGD werden flink aangepast.
We plaatsten wat do-it-yourself-modulen zodat jongeren zelf aan de slag kunnen
met het verbeteren van hun leefstijl en gezondheid. Het social media team probeerde
zo goed mogelijk bovenop de actualiteit te zitten en heeft diverse succesvolle
campagnes, posts en activiteiten uitgezet. Onze jongerenadviseurs gingen ook
gewoon door. Onder begeleiding van De Frisse Blik werden nieuwe filmpjes ontwikkeld:
onder andere over uit de kast komen, en je eerste jaar op de middelbare school.
En achter de schermen gingen de foto-shoots aangepast door, zodat we beschikken
over nieuw beeldmateriaal dat we vanaf 2021 gaan integreren in JouwGGD. Voor JouwGGD
dus géén lockdown. JouwGGD was en bleef gewoon altijd open voor jongeren!
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Veel jongeren wisten ons het afgelopen jaar te vinden. JouwGGD.nl groeide weer. We bereikten meer dan 1,3 miljoen unieke bezoekers:
een groei van 22% t.o.v. 2019. We voerden meer dan 21.000 online gesprekken met jongeren, zo’n 64% meer dan in het voorgaande jaar.
JouwGGD is nooit af! We gaan gewoon met veel plezier en inzet verder. Dat doen we graag met alle betrokkenen en vanzelfsprekend met
de jongeren samen! We hebben de volgende ambities: Versterken van het merk JouwGGD en het aanpassen en moderniseren van de
website. Zodat JouwGGD een eigentijds en laagdrempelige plek is voor jongeren waar geen vraag te gek is. Een platform waar ze met al
hun vragen over leefstijl en gezondheid terecht kunnen, maar ook waar ze ‘zichzelf beter leren kennen’ door middel van de gevalideerde
content, do-it-yourself testen/modules, ervaringen van leeftijdgenoten, gesprek en/of advies van een professional.
De Corona-crisis leert ons ook dat er veel gepraat wordt over jongeren. JouwGGD wil daarom de
buitenwereld informeren over de leefwereld, welbevinden en gezondheid van jongeren, en ‘vinger
aan de pols’ houden. De verzamelde data door JouwGGD kan beter gedeeld met en benut worden
door de aangesloten GGD en JGZ organisaties. Zodat dit de gezondheid van jongeren ten goede
komt en om beter te kunnen monitoren wat er leeft en speelt onder jongeren voor wat betreft hun
gezondheid en welbevinden.
Ook toonde afgelopen jaar ons aan, dat digitale dienstverlening voor jongeren altijd door kan gaan
en het een goede aanvulling, ondersteuning en in sommige gevallen een vervanging kan zijn van
de offline JGZ en GGD dienstverlening. We roepen daarom alle aangesloten GGD en JGZ organisaties
op de digitale dienstverlening nog serieuzer te nemen en hun e-teamleden goed te faciliteren.
JouwGGD.nl is en kan alleen maar zo groot zijn door de inspanningen, enthousiasme en betrokken-
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heid van alle aangesloten GGD’en, JGZ-organisaties, e-team, jongerenadviseurs en kernteam. Samen
vormen we JouwGGD.nl en zijn we verantwoordelijk voor het succes. Wat een werk is er door jullie
allemaal verzet. Dank jullie wel daarvoor!
Petra van Tiggelen
Landelijk projectleider JouwGGD

Cijfers JouwGGD.nl

Top 10 favoriete onderwerpen
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9 Veranderingen in de puberteit
10 Waterpijp
Top 5 chatonderwerpen:
1. Corona
2. Seks- seksualiteit (SOA’s)
3. Gezondheid (lichamelijke gezondheid)
4. Gevoel (je rot voelen, psychische gezondheid)
5. Lichaam (puberteit, verzorging)
6. Relaties (liefde,verliefdheid, ouders, vrienden)
7. Alcohol, roken, drugs (middelengebruik)

e-Team & online hulp
Waar we eerder onze nieuwe chatters 2 volle dagen konden lastig vallen met allerlei
technieken en eindeloze 5 fasen modellen, gooide Corona helaas roet in het eten.
Sindsdien hebben we een mooie manier gevonden om toch de goed onderbouwde
theorie voor online communiceren op een pakkende manier te presenteren. Door
middel van een zelf ontwikkelde e-learning, een online vragenuurtje met de trainers,
en de mogelijkheid tot verdere workshops zien we onze nieuwe collega’s toch op
beeld! Sommigen met een kop thee erbij, een kat, of met killer lippenstift (want de
camera maakt toch wat fletser), maar eigenlijk altijd met goede en enthousiaste zin!
En dat hebben Nadine en ik ook; want ook al kunnen we onze nieuwe chatters nu
geen 2 dagen trainen, online zijn we net zo gemotiveerd!

Aldus Wendy ( een van onze 2 trainers).

Jongerenadviseurs
De online trainingen werden heel hoog gewaardeerd. 78% van de deelnemers gaven een ‘heel goed’ (5 van de 5 sterren)
voor de totale training. Ook scoorde de toepasbaarheid van de training door 94% van de deelnemers een ‘heel goed’.
Er werd door geen enkele deelnemer lager gescoord dan ‘goed’.

Aantal e-team leden							2020			2019
Totaal aantal e-teamleden in 2019: 					

121

		113

Aantal gestopt								29			10
Langdurig ziek / zwangerschapsverlof					11			6
		
Aantal online hulp trainingen (via e-learning en Q+A meeting) 					
6
Aantal getrainde medewerkers									36
Intervisie – 1x (online) deelnemers								38

De jongerenadviseurs blijven een belangrijke
rol spelen in de content van JouwGGD.
Er zijn nu 15 jongerenadviseurs, in de leeftijd
van 12 – 21 jaar. Ze komen uit 7 verschillende
provincies, en zijn zowel jongens als meisjes.
Ook de etnische achtergrond verschilt. In 2020
zijn we, naast de basis input van artikelen en
filmpjes, meer gaan variëren in de vorm van
input: persoonlijke verhalen en fotocollages.
Op die manier groeien we mee met de
behoeften van jongeren.

ICT & Website aanpassingen
• De standaard jaarlijkse WordPress update.
•E
 r waren weer 2 uitgebreide privacy/security audits
door Deloitte, waaronder o.a. pen/hacktesten.
JouwGGD.nl kwam hier goed doorheen. Structureel
auditen we 2 x per jaar op deze wijze de website
en chattool.
•E
 r is een nieuwe productieserver voor JouwGGD
in gebruik genomen
• In verband met 5 jarig bestaan pasten we tijdelijk
ons logo aan.
•O
 nze YouTube-filmpjes tonen aan het einde
gerelateerde video’s.
•D
 e regioherkenning (die werkt met Shapefiles
regioherkenning) is aangepast in verband met
wijzigingen van een aantal werkgebieden van
aangesloten organisaties.
•W
 e lieten JouwGGD inspecteren door ‘Cardan
Technobility’ op toegankelijkheid van webcontent
conform WCAG 2.1 Deze richtlijnen voor
toegankelijkheid van webcontent (WCAG 2.1)
bevatten een groot aantal aanbevelingen om webcontent toegankelijker te maken voor o.a. mensen
met functiebeperkingen. Het volgen van deze
richtlijnen maakt webcontent ook beter bruikbaar
voor gebruikers in het algemeen. Naar aanleiding
van de inspectie zijn we eind van het jaar begonnen
met enkele aanpassingen op de website.
• Implementatie

van een XML sitemap, om JouwGGD
beter vindbaar te maken in zoekmachines

Hoofdredactie: artikelen en nieuwsberichten
De samenstelling van de hoofdredactie bleef in 2020 hetzelfde. Dit jaar zijn er 10 nieuwe onderwerpen op de
site geplaatst. Natuurlijk, hoe kan het anders, een pagina over Corona. Deze wordt regelmatig geactualiseerd
en van nieuwe content voorzien.
5 van de nieuwe teksten zijn
geschreven door onze eigen
hoofdredactie:
ADHD & ADD
Burn-out
Corona
Krachttraining
LHBTI

De andere teksten zijn afkomstig
van Opvoedinformatie Nederland:
Jezelf motiveren
Nepnieuws
Normen en waarden
Orgaandonatie
Verveling

Daarnaast worden er een aantal
maal per maand nieuwsberichtjes
geplaatst. Ook nieuw is de
Toegankelijkheidsverklaring.

Zomaar wat berichten aan het e-team in 2020Gevoel
Gezondheid
Seks
“Goedemiddag, Ik heb een vraag... ik heb vrijdag telefoon
gehad van de ggd dat ik postief getest bent... Maar ik heb nu
alleen nog last tussen me schouderbladeren is dat spierpijn?
Want dat heb ik vaker gehad ook voor corona!

Gevoel
Gezondheid
“Hoi hoi , ik maak me een beetje
zorgen over corona want ik ben
bang dat we ( nederland ) nog
heel lang in lockdown moetten en
daar maak ik me zorgen over . en
ik vraag me ook af of het ooit nog
normaal word en overgaat.”

“De laatste keer dat ik
onveilige seks heb gehad is
in 2017 geweest. Ik heb sindsdien geen klachten. Maar
doordat ik de laatste tijd veel
vervelende verhalen hoor over
sluipende soa’s merk ik dat ik
me zorgen maak”

“Mijn ouders trekken het
gehuil van mijn zusje niet
meer, ik ben bang dat het
thuis misgaat.”
Gezondheid

Lichaam
“En nog de laatste vraag mevrouw...
dit is wel de laatste... er zijn ook wat
geruchten die ik heb gehoord dat
uitstrekken of paar stretch oefeningen
je helpen met groeien klopt dat”

“Ik ben 14 jaar en ben
nog nooit ongesteld
geweest. Hoe kan dit?”

Forum uitspraken

“Hallo ggd.

Pippi (niet mijn echte naam) januari 29th, 2021

Ik ben 14 jaar en een jongen. De laatste maanden
voel ik mij erg onzeker over mijn lichaam en gender.
Ik durf het niet eens aan mijn ouders te vertellen. Ik
wil het erg graag, zodat ik mij vrijer kan voelen thuis,
en niet hoef te verbergen hoe ik mij echt voel. Maar
ik durf het niet, ik ben bang dat er slecht gereageerd
op wordt. Ik ben bang dat ik ze teleurstel. Maar ik
voel me echt meer vrouwelijk dan mannelijk. Is het
nog te vroeg om te weten hoe ik echt voel? En hoe
zou ik mijn ouders toch kunnen vertellen, dat mijn
angst verdwijnt.

“Ik ben een meisje van 13 en ik heb al een lange tijd
een vriendje (14), ik wil een keer zoenen want dat
vind ik speciaal alleen ik heb het nog nooit gedaan
en ik weet ook niet zo goed hoe ik moet zoenen.
kunnen jullie me helpen??”

Met hartelijke dank alvast, Merlijn”

Anoniem augustus 20th, 2020
“Ik ben 16 jaar en heb de afgelopen tijd steeds
meer ruzie met mijn moeder, mijn moeder en ik zijn
hetzelfde dus dat botst heel erg ik heb ook een hele
andere mening als haar maar als ik zeg dat ik een
ander mening er over hebben het er niet mee eens
ben dan heb ik de poppen aan het dansen, mijn
ouders zijn gelovig en ik zie dat niet zo zitten daar
is nu elke dag ruzie over ik zou graag willen dat het
stopt heeft iemand hier tips voor mij?”

Online hulp
De geplande uitbreiding van de chat van JouwGGD.
nl per 30 maart verliep geheel volgens plan, en viel
bijna gelijk met de eerste lockdown. Voortaan zijn we
elke werkdag van 14-22 uur geopend en op zaterdag
en zondag van 18-20 uur. Geheel volgens verwachting
en planning blijken de verruimde openingstijden te
voldoen; we realiseren nu weer circa 46% van de door
jongeren aangevraagde chatgesprekken.
Afgelopen jaar was druk en natuurlijk gingen heel veel
vragen op de chat, mail en forum over Corona. We zagen
vooral na de persconferenties grote pieken in de bezoeken
aan de chat. We volgden nauwgezet of de personele inzet
in het E-team voldoende was en hielden flexibele inzet
achter de hand. Zo zetten we extra e-team-leden in om
de mailvragen tijdig af te handelen. Zo bleef ‘de druk’
bij de e-teamleden die chatten behapbaar.
JouwGGD.nl is bekend en komt al snel naar boven in
zoekresultaten als mensen zoeken naar Corona en
GGD. We kregen nogal wat vragen van 23+ ers over

Coronatesten etc. De e-teamleden pakten ook die
vragen op. Ze beseften dat veel mensen met vragen en
onzekerheden zaten. Wel moesten we meerdere keren
‘ingrijpen’ door de website en de toegang tot de chat en
mail aan te passen om de onjuiste doelgroep en vragen
goed weg en toe te leiden naar de RIVM Corona en GGD
Corona sites. Pas na een derde verdergaande aanpassing
in september op de website lukte het om de oudere
bezoekers weg te leiden en zijn we er weer exclusief
voor jongeren.
Hoewel het hard werken was voor de e-teamleden,
bleek de personele capaciteit voor de chat voldoende.
Ook op het forum was corona niet te ontlopen. Het
forum modereren we, hierdoor plaatsen we niet alles.
Hierbij kwamen vooral vragen voorbij over: waar moet ik
me testen, waar kan ik mijn uitslag vinden, maar ook het
beleid rondom soa-testen in coronatijd. We plaatsten
deze, zodat de antwoorden hierop direct zichtbaar
waren voor andere bezoekers.

Do it yourself – Zelfhulp en zelftesten online
We plaatsten de volgende, door het UMCG
(Universitair Medisch Centrum Groningen)
ontwikkelde en gevalideerde, modules met zelftesten
en zelfhulp voor jongeren: eetstoornissen, depressie,
angst, adhd, veerkracht. De modules zijn gevuld met
informatie en filmpjes van experts en jongeren.
Deze vorm van zelfhulp en zelftesten past in de
ontwikkeling die ons voor ogen staat. JouwGGD
als breed gezondheidsplatform voor jongeren
met informatie, advies, contact en zelfhulptools
zodat ze zelf aan de slag kunnen gaan met het
verbeteren van hun leefstijl en gezondheid. Uit
eerder klantonderzoek weten we dat jongeren hier
behoefte aan hebben. De modulen van het UMCG
zijn nu een pilot. We hopen komende jaren meer
zelfcheck- en zelfhulpmodulen te kunnen ontsluiten
voor jongeren.

Wat vinden jongeren van JouwGGD? Klantonderzoek

88% van de jongeren zegt dat ze JouwGGD.nl
zeker zouden aanbevelen of overwegen dat te doen

In het voorjaar hebben de onderzoeksbureaus Qrius en OneTwentyOne onderzoek gedaan onder jongeren
van 12 t/m 20 jaar over JouwGGD.nl. Aan het onderzoek deden 639 jongeren uit heel Nederland mee en
20 jongeren namen deel aan de duogesprekken.
De belangrijkste conclusie is dat JouwGGD door jongeren wordt gezien als een goed vindbaar en betrouwbaar
platform. Maar jongeren vinden ook dat de website aan vernieuwing toe is en meer moet werken aan de
herkenbaarheid. “Ik vind dit een hele goede site. Ik wist alleen niet dat hij bestond!”
Kijk hier voor de factsheet van het onderzoek.
De aanbevelingen hebben we uiteraard omgezet acties in het jaarplan voor 2021.

JouwGGD 5 jaar:
Generatie Z!
Social media
Social media wordt toenemend relevant in de communicatie met
jongeren. Vanuit Instagram en Facebook delen we actuele
thema’s en brengen we artikelen en filmpjes van de jongerenadviseurs onder de aandacht. We probeerden zo goed
mogelijk bovenop de actualiteit te zitten en hebben diverse
succesvolle campagnes, posts en activiteiten uitgezet.
Zo hebben we een blog gedeeld van een Coronaverpleegkundige en heeft een van onze jongerenadviseurs een
filmpje gemaakt over haar ervaringen in deze Corona-tijd.
We organiseerden een live-stream via Instagram met
infectie-arts Ashis Brahma om vragen van jongeren te
beantwoorden met betrekking tot Corona. Ook hebben we
twee win-acties gedaan, waarbij we de interactie tussen
JouwGGD en jongeren vergrootten. Het aantal volgers op
Instagram is met meer dan 400 toegenomen; en dat is
bijzonder. We hebben een social media team dat bestaat
uit een projectleider, een communicatiemedewerker en
medewerkers vanuit het veld. Op deze manier blijven we
dicht bij de jongeren staan, maar is het voor ons ook nog
wel eens nieuw om ‘slimme’ posts te plaatsen.

Uitgave van GGD Amsterdam namens JouwGGD.nl
Februari 2021
Contact
redactie@jouwggd.nl

In 2020 hadden we grootste plannen om alsnog het 5-jaar
jubileum van JouwGGD te vieren. Corona ‘gooide roet in het
eten’ en werden de grootse plannen veel en veel kleiner.
Wel hebben we het 5 jaar-logo in 2020 gevoerd. En hebben
we in plaats van een symposium een landelijk webinar
georganiseerd met Jos Ahlers. Een schrijver, spreker en
adviseur met betrekking tot generatie Z, precíes de doelgroep van JouwGGD. Hij nam ons mee in de wereld van
de jongeren, waar mentale gezondheid en je goed voelen
een steeds belangrijker onderdeel is. Een generatie die zich
betrokken voelt bij #blacklivesmatter, #bodypositivity en al
veel jonger een identiteit neerzetten op onder andere social
media. Kortom: een generatie die vraagt om instituten die
persoonlijk communiceren, aansluiten bij de leefwereld van
jongeren en open zijn over de onderbouwing van de feiten.

Aangesloten GGD’en
en organisaties in 2020
De volgende organisaties waren in 2019
onderdeel van JouwGGD.nl:
CJG Rotterdam – Rijnmond
GGD Amsterdam
GGD Brabant-Zuidoost
GGD Drenthe
GGD Flevoland
GGD Fryslân
GGD Gelderland Midden
GGD Gelderland Zuid
GGD Groningen
GGD Hart voor Brabant
GGD Hollands Midden
GGD Hollands Noorden
GGD IJsselland
GGD Kennemerland
GGD Limburg Noord
GGD Limburg Zuid
GGD Noord- en Oost-Gelderland
GGD Regio Utrecht
GGD Rotterdam - Rijnmond
GGD Twente
GGD West Brabant
GGD Zaanstreek –Waterland
GGD Zeeland
JGZ Gemeente Utrecht
JGZ Zuid-Holland West
JONG JGZ Zuid-Holland Zuid
RVE Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek
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