
 
 

 

                      We zijn gestart met “Werken met GIZ” in Lelystad!  
 

 

De implementatie van de GIZ methodiek in het voorveld in Lelystad is begonnen. Vanuit het 
subsidiekader Versterken van de basis kwam al in 2021 de wens naar voren om gezamenlijk GIZ te 
implementeren in de gemeente Lelystad. Na verkennende gesprekken met alle partijen en de 
gemeente is besloten om in het schooljaar 2022/2023 te starten met de eerste scholingsrondes. We 
zullen jullie regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen, middels dit nieuwsbericht. 

Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ) 
Het is een integrale, goed 
onderbouwde, 
gespreksmethodiek waarmee 
je samen met ouders, kinderen 
en andere professionals de 
krachten, ontwikkel- en 
zorgbehoeften van een 
specifiek kind/gezin adequaat 
en efficiënt in kaart brengt. 
Het helpt professionals samen 
met (aanstaande) ouders en 
jeugdigen te bepalen hoe het 
gaat en wat nodig is, 
gebruikmakend van overzichtelijke 
(leeftijdsspecifieke) schema’s. Kijk dit filmpje: https://www.ncj.nl/inspiratie/nieuw-animatievideo-giz-
methodiek/ 

Doordat we in Lelystad dezelfde methodiek gebruiken vanuit alle voorveld organisaties, kinderopvang 
en onderwijs, spreken we dezelfde taal en versterken we de samenwerking met ouders en de 
verschillende professionals. Ouders en kinderen/jeugd hoeven maar één keer hun verhaal te vertellen. 
(Aanstaande) ouders en jeugdigen nemen actief deel in het proces. Hiermee wordt eigen kracht 
gestimuleerd en een gelijkwaardig partnerschap opgebouwd.  
Voor achtergrond informatie zie: https://www.ncj.nl/giz/ 
 
Basistraining werken met GIZ methodiek  

Eind september zijn de eerste professionals gestart 
met de basistraining. Deze is gegeven door Nynke 
Steenbergen van het Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheid (NCJ). De groep professionals is 
gevarieerd (schoolmaatschappelijk werk, 
pedagogen, jeugdpreventiewerkers), waardoor 
kennismaking, uitwisseling en samenwerking 
makkelijk tot stand komt. 
Dit najaar zijn er drie trainingsgroepen ingepland 
met deelnemers uit alle betrokken organisaties. 
Een basistraining bestaat uit een e-learning (één 
uur) en drie fysieke bijeenkomsten (drie uur). Als je 
wilt deelnemen aan de basistraining, laat dit dan 
weten! (a.dam@ggdflevoland.nl)  
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Hoe implementeren we GIZ 

Vanuit de klankbordgroep van de managers van de betrokken organisaties zijn Annemarie Dam 
(GGD/Lisa Lelystad) en Willy Brink (Icare JGZ) aangewezen als projectleiders. Samen, met de op te 
richten projectgroep, zorgen zij voor verdere implementatie in Lelystad. Het is de bedoeling dat elke 
organisatie een contactpersoon GIZ levert die deelneemt aan de projectgroep. Geef je naam door aan 
Annemarie Dam, a.dam@ggdflevoland.nl  
De eerste bijeenkomst met de projectgroep is op: donderdagmiddag 1 december van 13.00-14.00 
uur. Deze projectgroep gaat de (verdere) implementatie verder vormgeven. 
Zorg –als dat nog niet zo is- dat daar vanuit jouw organisatie ook een collega bij aanwezig is! 
 
Naast de basistrainingen worden er drie professionals opgeleid als GIZ trainer, zodat zij de 
basistraining kunnen verzorgen voor professionals in Lelystad. Hierdoor zijn we zelfvoorzienend als 
het gaat om het opleiden (nieuwe) medewerkers. De drie trainers die worden opgeleid komen uit: 

- -9 maanden-4 jaar: Icare JGZ 
- 4 -12 jaar: GGD Flevoland 
- 12+: Wijnand Hanssens 

 
Startbijeenkomst GIZ 
Tijdens een online startbijeenkomst op maandag 3 oktober voor belangstellenden vanuit de 
voorveldorganisaties, is informatie gegeven over de GIZ methodiek en de praktische zaken van de 
implementatie. Ook is vanuit het managersoverleg een uitleg gegeven over de motivatie om te kiezen 
voor een gezamenlijke implementatie van deze methodiek in het hele voorveld. Er waren veel 
professionals uit het onderwijs aanwezig. Ook aan hun de uitnodiging om aan te sluiten bij het 
projectteam om de verdere implementatie samen vorm te geven. 

 
Actieonderzoek implementatie 

In Flevoland wordt vanuit Flevi's Kenniswerkplaats Jeugd onderzoek gedaan naar veerkrachtig 
opgroeien. Eén van de kennislijnen richt zich op veerkracht tijdens de eerste 1000 dagen van het 
leven en Annemijn Visscher voert het onderzoek binnen deze kennislijn uit. Als onderdeel van de 
kennislijn zal de implementatie van de GIZ methodiek in Lelystad onder professionals in het medisch 
en sociaal domein worden onderzocht middels een actieonderzoek. Bij dit onderzoek worden 
professionals, ouders en jongeren betrokken, om samen te kijken naar wat er goed en minder goed 
gaat en in welke mate de GIZ methodiek aansluit bij de behoeften. Op deze manier hopen we dat de 
nieuwe werkwijze goed geïmplementeerd wordt en daadwerkelijk leidt tot een betere samenwerking in 
Lelystad en het versterken van veerkracht van ouders, jongeren en kinderen. Mocht je vragen hebben 
over het onderzoek dan kan je contact opnemen met Annemijn, via: a.visscher@ggdflevoland.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vragen, opmerkingen of informatie over het implementatietraject van de GIZ in Lelystad? Mail naar 
Annemarie Dam a.dam@ggdflevoland.nl of Willy Brink w.brink@icare.nl  
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