Jaarverslag 2019

5 jarig jubileum!
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JouwGGD.nl bestaat 5 jaar, en groeit nog steeds. We bereikten in 2019 meer dan 1 miljoen
unieke bezoekers. Een geweldige groei van 68% ten opzichte van het jaar daarvoor en een
verviervoudiging ten opzichte van ons startjaar. Maar liefst 1.105.425 unieke bezoekers in de
leeftijd 12-22 jaar wisten ons te bereiken. Het e-team voerde 12.901 online gesprekken, een
groei van 20% t.o.v. van het jaar daarvoor, en daarnaast handelden ze nog eens 4911 mail/
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We startten 2019 met een volledige nieuwe inrichting van de chattool voor zowel jongeren
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als ons e-team. Hiermee zijn de gebruiksvriendelijkheid maar ook de rapportages verder
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verbeterd. Met behulp van een andere techniek is de (automatische) regioherkenning aan-
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Het was een jaar van rustig doorbouwen en verbeteren. JouwGGD.nl is en kan alleen maar
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zo groot zijn door de inspanningen, enthousiasme en betrokkenheid van alle aangesloten
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GGD’en, JGZ-organisaties,e-team, jongerenadviseurs en kernteam. Samen vormen we
JouwGGD.nl en zijn we verantwoordelijk voor het succes. Dank jullie wel daarvoor!
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geopende chat		

jongerenkanaal blijven met een hoog bereik en impact op de gezondheid en leefstijl van jongeren. Dat doen we graag met alle betrokkenen

Petra van Tiggelen
Landelijk projectleider JouwGGD

2019

chatrealististie

Op naar 2020, waar we het 5 jarig bestaan van JouwGGD.nl met jullie willen vieren. We gaan met veel plezier verder zodat we een relevant
en vanzelfsprekend met de jongeren samen! JouwGGD.nl is nooit af!
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onder jongeren wat in het voorjaar 2020 opgeleverd en gepresenteerd wordt.
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leeftijdgenoten. We startten met de voorbereidingen van een grootschalig klantonderzoek
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4.974

leverden de jongerenadviseurs weer nieuwe filmpjes op en deden ze onderzoek onder
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12.675

te tonen zodat ze op maat informatie krijgen. Ook werden er nieuwe artikelen geschreven,
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gepast, waardoor we nog beter in staat zijn de juiste lokale JouwGGD pagina’s aan jongeren
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forumvragen van jongeren af wat bijna een verdubbeling was.

Cijfers JouwGGD.nl

Top 10 favoriete onderwerpen
Groningen

Totaal aantal unieke bezoekers: 1.105.425

31.581
61%

Fryslân

Chats: 12.901

35.200
62%

Forum + e-mail berichten: 4.911
Twitter volgers: 4.857

1

Hoe groot
word ik?

2

Drenthe

Facebook volgers: 10.882
Instagram volgers: 548

23.374
47%

Hollands
Noorden

YouTube abonnees: 37

39.108
85%

ZaanstreekWaterland
14.829
56%

Kennemerland
Amsterdam
16.388
40%

Haaglanden
17.234
79%

CJGRijnmond
72.250
78%

213.859
76%

13.405
50%

JGZ RIVAS
JGZ Careyn Zuid-Holland
Zuid-Holland Zuid
Zuid
10.750
10.099
56%

Zeeland
15.749
58%

23.154
50%

Gooi- en
Vechtstreek

51.961
56%

41%

West-Brabant
33.746
43%

30.047
51%

Flevoland

Noord- en
Oost-Gelderland
51.335
70%

Hollands Utrecht JGZ Gemeente
Midden
Utrecht
38.551
67%

31.437
64%

Gelderland-Zuid

GelderlandMidden
33.873
56%

32.074
59%

= Unieke bezoeken website per GGD-/JGZ-regio

percentage

= Groei t.o.v. 2018

Twente
36.137
58%

4

Als je je
rot voelt

Testen
op soa

5

Gehoorschade

6 Gezond eten en drinken

Hart voor Brabant

7 Lachgas

44.055
30%

8 Chlamydia

Brabant-Zuidoost
42.858
57%

LimburgNoord
24.612
67%

aantal

4

IJsselland

Maagdenvlies

Zuid
Limburg
23.876
70%

9 Genitale wratten
10 Gezond gewicht
Top 5 chatonderwerpen:
1. Seks (soa’s, zwangerschap, anticonceptie en abortus,
transgender, uit de kast komen, over de grens)
2. Lichamelijke gezondheid (incl. gewicht, drank en drugs,
vaccinaties)
3. Gevoel en gevoelens (psychische gezondheid)
4. Lichamelijke ontwikkeling (puberteit, verzorging)
5. Relaties

e-Team & online hulp

Website aanpassingen

In het voor- en najaar organiseerden we begeleide
intervisie en scholing. Voor de scholing werd Samen Veilig
uitgenodigd om scholing te geven hoe te handelen bij
(vermoedens van) huiselijk en seksueel geweld. Ook werd
besproken de groei van de chat, de analyses daarvan en het
voorstel tot uitbreiding per 2020.
Na voorbereiding in 2018, met leden van het e-team, werd
de chattool aangepast en ging deze per 1 januari 2019 live
zonder problemen.
De gebruiksvriendelijkheid voor zowel e-team als
jongeren verbeterde sterk alsook de rapportages.
In overleg met RIVM is besloten jongeren, per 2019,
vanuit de RIVM website www.deelditnietmetjevrienden.nl
(meningokokken) direct te verwijzen naar de chats van
JouwGGD.nl.
Ook voerden we via de social media-kanalen van JouwGGD
een gerichte campagne om de jongeren te bereiken en te
informeren over meningokokken en de vaccinaties, en te
wijzen op de chats. We zagen in de eerste helft van 2019
een flinke toename van chats en mails over meningokokken
(vaccinaties); hiervoor zetten we enkele maanden extra
inzet in om alle mails te kunnen beantwoorden.

• De standaard jaarlijkse Wordpress update.
• De nieuwe API koppeling, software om verschillende systemen met elkaar te laten communiceren,
van Opvoedinformatie Nederland is in gebruik genomen.
• Aanpassing van het Contactformulier.
• De website is op verschillende plekken aangepast, om hem toegankelijk te maken in het kader van
de webrichtlijnen.
• 2x per jaar privacy/security audits door Deloitte, waaronder pen/hacktest.

Aantal e-team leden			

2019

2018

Totaal aantal e-teamleden in 2019:

113

107

Aantal gestopt				10

16

Langdurig ziek / zwangerschapsverlof

6

8

Aantal chattrainingen 			
Aantal getrainde e-teamleden		
Intervisie chat/e-team aantal		

3
25
2

Hoofdredactie
Een deel van de content is dit
jaar aangepast. Er zijn teksten
herschreven en ook hebben we
alle filmpjes van de jongerenadviseurs een plek gegeven.

deeld door een van de leden van
de hoofdredactie. In de hoofdredactie van JouwGGD zitten
artsen, verpleegkundigen en
gezondheidsbevorderaars.

Er zijn dit jaar 10 teksten herschreven.
Inhoudelijk klopten ze nog, dat
controleert de hoofdredactie regelmatig. Maar omdat ze al zo’n 5 jaar
op de site staan werd het tijd om er
met een frisse blik naar te kijken.

Een van de teksten die herschreven
is, is die over slapen. Het aantal
woorden is teruggebracht van 900
naar 500, de zinnen zijn ingekort en
er staan nog maar 3 tips ipv 10.

We hebben teksten geselecteerd
met lange en omslachtige zinnen,
vaak ook met een te hoog taalniveau. De bestaande teksten
hebben vaak taalniveau B2 of
C1 en zijn nu herschreven op
niveau B1.
Nadat de herschreven teksten
zijn ontvangen, worden ze nog
wel een keer inhoudelijk beoor-

Ook is de pagina Alle soa’s op een
rij op de schop gegaan. Dit was
eerst een pagina met een opsomming van de 7 belangrijkste soa’s
met links naar andere pagina’s met
meer informatie. Deze informatie
is nu grotendeels op deze pagina
geplaatst, zodat onze bezoekers
minder moeten doorklikken.
In 2020 gaan we verder met het
herschrijven van teksten en er

zullen ook nieuwe onderwerpen
worden geplaatst. Hierbij krijgen
wij advies van onze jongerenadviseurs. Ook zullen we onderzoeken of we het taalniveau
verder moeten aanpassen.
In de loop van het jaar zijn een
aantal teksten geüpdatet. Onze
tekstschrijfster heeft een aantal
teksten geheel herschreven, links
zijn aangepast en er zijn nieuwe
filmpjes geplaatst.
Deze filmpjes van onze jongerenadviseurs staan bij verschillende
thema’s. Alle filmpjes vind je ook
op ons eigen YouTube kanaal.
Minimaal twee keer per maand
verschijnt er een nieuwsbericht
over een voor jongeren relevant
onderwerp. Naast dit landelijke
nieuws, plaatsen een aantal
GGD’en ook regionaal nieuws.

Zomaar wat berichten aan het e-team in 2019
Gevoel
“Ik heb nu al een aantal maanden dat ik me niet meer
mezelf voel. het is vooral gekomen sinds het uit is
gegaan met mijn relatie 7 maanden terug. Ik ben
niet meer mezelf, ik voel me niet meer vrolijk en
weken lang al somber, verdrietig. Daarnaast heb
ik ook ADD en kamp ik dus met extra veel emoties.
Ik ben gewoon momenteel op, veel moe, veel huilen
en verdriet en schuldgevoel. Ik wil graag naar mijn
huisarts om te kijken of ik dus depressie heb wat ik
denk ik wel heb ookal wil ik er niet aan geloven.
Maar ik ben bang dat de huisarts vind dat ik me
aanstel. Kan een huisarts daadwerkelijk mij helpen
en hoe gaat hij /zij mij hier in helpen? Ik hoor graag
tips! Dankjewel alvast!”

Gezondheid
“Ik heb een vraag over de baarmoeder-halsvaccinatie
Voor deze vaccinatie heb ik een oproep gehad toen ik
denk ik 18 was. Nu kom ik uit een christelijk gezin en
werd en niet aan deze vaccinatie meegedaan omdat je
geen verschillende seksuele contacten mag hebben.
Echter is er nu veel meer bekend en vroeg ik me af of
het nuttig is om deze vaccinatie alsnog te halen.”

Seks
“Ik ben bang
voor seks. Wat
kan ik doen?”

Lichaam
“Ik voel me vaak onzeker over mijn
gewicht en of ik dingen wel goed doe...
Heeft u daar tips over?”

Gevoel
“Ik voel me de laatste tijd erg vaak somber en zit niet goed in
mn vel, ik twijfel erover of ik misschien last heb van depressie.
maar hoe kom ik erachter of dit echt zo is?”

Seks
“Mijn vriendin zij laatst dat ze
wel eens wou experimenteren
met seksuele dingetjes maar ik
denk dus dat ik daar misschien
nog iets te jong voor ben.”

Gezondheid
“Ik ben 13 jaar en
ongeveer 1.70 en
ik ben 57 kilo is
dat te zwaar?”

Communicatie en social media
Ook op communicatiegebied zijn we in 2019 rustig verder gegaan op de
ingeslagen weg van 2018. Mede dankzij de vele campagnes op Instagram en
Snapchat zagen we een enorme groei in het aantal bezoekers. Daar heeft zeker
bij geholpen dat het RIVM bij de grote meningokokkenvaccinaties in het voorjaar
van 2019 via hun campagne ‘Deel dit niet met je vrienden’ rechtsstreeks naar
JouwGGD.nl verwees. Dat, in combinatie met onze eigen campagnes
op social media over meningokokken, maakte dat we een flinke piek zagen
in vragen op de chat en via de mail over meningokokken. Een mooi resultaat.
Ook zijn we in 2019 verder gegaan met het bereiken van de jongste doelgroep,
12- tot en met 14-jarigen. Ons doel daarbij is om die jongeren al bekend te
maken met JouwGGD als ze in de puberteit komen en naar de middelbare
school gaan. Snapchat was daar een goed middel voor, omdat daar veel
jongeren uit die leeftijdscategorie zitten.
Uiteraard is het wel van belang om ook de ‘oudere’ doelgroep niet uit het
oog te verliezen; in de advertenties op social media hebben we daarom ook
onderwerpen gekozen die voor bijvoorbeeld 20-jarigen relevant zijn. Ook hing
de poster van JouwGGD, naast middelbare scholen, ook op veel mbo-scholen
door het hele land.
Toch is het werk nog niet klaar. De social media campagnes werken; jongeren
komen naar de website. Maar tevreden zijn we pas, als ze langer op de site
blijven. Een mooie uitdaging voor 2020!

Uitgave van GGD Amsterdam namens JouwGGD.nl
April 2020
Contact
redactie@jouwggd.nl

Aangesloten GGD’en
en organisaties in 2019
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 Zuid-Limburg
GGD Noord- en Oost-Gelderland
GGD Regio Utrecht
GGD Rotterdam-Rijnmond
GGD Twente
GGD West-Brabant
GGD Zaanstreek-Waterland
GGD Zeeland
JGZ Careyn Zuid-Holland Zuid
JGZ Rivas Zuid-Holland Zuid
JGZ Gemeente Utrecht
RVE Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek
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Werkelijke Chats in 2019

Contact ratio Gemiddeld 2019

NB.: Het aantal geopende chats ligt hoger. Het verschil komt doordat chats
worden geopend buiten de openingstijden en door beperkte chatcapaciteit.

De contactratio is het percentage van het bezoek dat contact zoekt via chat,
forum of e-mail. Voor ons is contactratio heel belangrijk. Gezien de forse
stijging van bezoekers is de contactratio gedaald. We moeten goed onderzoeken of we onze online dienstverlening nog verder moeten uitbreiden.
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Social media bereik per geslacht en leeftijd (2019)

Maandelijks bereik gerealiseerd via Facebook
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Aantal personen dat we via de Facebookcampagne en Facebook pagina hebben bereikt.
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Aantal personen dat we via de social media campagnes hebben bereikt per geslacht en
leeftijd. Periode: 2019.

Facebook fans

10.882

Instagram volgers

548

Twitter volgers (via Twitter
bereiken we professionals)

4.857

Aantal tweets: 3.272

YouTube abonnees

37

