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A. Ingekomen stukken 

- 

 
B. Mededelingen 

 
1. Onderzoek bereik voorschoolse voorzieningen 

 
Eind mei hebben alle gemeenten het verzoek gekregen mee te werken aan het landelijk onderzoek naar het bereik 
van voorschoolse voorzieningen. In juli is door vertegenwoordigers van de Friese gemeenten, het Fries Sociaal 
Planbureau en GGD Fryslân overleg gevoerd over de voorgestelde opzet van het onderzoek. Afgesproken is dat 
GGD Fryslân meewerkt aan dit onderzoek, maar met aangepaste procedure en een aangepast formulier.  
Belangrijkste wijziging in de procedure is dat consultatiebureau-assistenten een deel van het onderzoek uitvoeren. 
Onze consultatiebureau-assistenten zullen daarom van 4 t/m 15 september a.s. (week 36 & 37) op alle 
consultatiebureau-locaties ouders van peuters bevragen over het gebruik van voorschoolse voorzieningen. 
 
De resultaten van het onderzoek in Friesland zullen door het FSP met de betrokken Friese gemeenten worden 
besproken. Ook de uitvoering van het onderzoek zelf wordt in Friesland geëvalueerd.  
 

2. Project Meeleefgezinnen 
 
In de gemeente Súdwest-Fryslân is het project MeeleefGezin van start gegaan. Het project biedt ouders met 
psychiatrische problemen steun door middel van een meeleefgezin. Meeleefgezinnen bieden in hun eigen gezin 
veilige, stabiele opvang aan een jong kind in de leeftijd van 0-5 jaar voor een dag in de week en een weekend in de 
maand. Met deze opvang ontlasten zij de ouders die de ruimte krijgen om op krachten te komen. Zo zijn de ouders 
beter in staat om met meer plezier zelf voor hun kind te zorgen. Meeleefgezinnen dragen er toe bij dat het kind thuis 
kan blijven wonen en de band met de ouders in stand blijft wat belangrijk is voor zijn ontwikkeling. Een meeleefgezin 
kan een gezin met kinderen zijn, maar ook senioren, stellen zonder kinderen of alleenstaanden kunnen meeleefgezin 
worden.  

3. Onderzoek prevalentie kindermishandeling 

GGD Fryslân heeft positief gereageerd op een verzoek van TNO voor deelname aan een onderzoek naar de 
prevalentie van kindermishandeling. Deelname houdt in dat vijf willekeurig gekozen CB-teams gedurende drie 
maanden (half september – half december) een formulier invullen voor elk kind waarvan zij vermoeden dat het 
mishandeld en/of verwaarloosd wordt. Uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld door TNO zodat de 
privacy van kinderen en andere betrokkenen en de anonimiteit van de CB-teams gewaarborgd zijn.  
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4. Pilot Wijk -GGD’er gemeente Heerenveen  

Al een paar jaar is er een toename van signalen over personen met verward gedrag in de samenleving. Dit vergt 
extra inzet van verschillende partijen, met name de politie. Deze personen veroorzaken overlast, maar hebben 
eigenlijk vooral een zorgvraag. De problemen die zich op dit snijvlak van veiligheid en zorg voordoen, blijken in de 
praktijk lastig onder te brengen bij een hulpinstantie. De kans op escalaties neemt hierdoor toe. In Vught blijkt de 
werkwijze van een wijk-GGD’er hiervoor succesvol. Het aantal politiemeldingen over personen met verward gedrag 
stabiliseerde.  

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), in opdracht van ministerie V&J, gaat de in Vught 
beproefde werkwijze van de wijk-GGD'er invoeren in 10 gemeenten. Gemeente Heerenveen is één van de 10 
gemeenten. We onderzoeken of de inzet van het concept van een wijk-GGD’er in gemeente Heerenveen een 
oplossing biedt voor overlast- en zorgvragen omtrent personen met verward gedrag. Naast verward gedrag wordt het 
concept verbreed met onderwerpen als depressie, eenzaamheid en suïcidaliteit. De professional beschikt hierdoor 
over een brede, integrale aanpak, waarin voor bepaalde groepen vroegsignalering en toeleiding naar juiste zorg 
centraal staan. 

5. Dialoogsessie Inspectie voor de Gezondheidszorg 

Op 22 augustus hebben de vicevoorzitter en de directeur Publieke Gezondheid deelgenomen aan een dialoogsessie, 
georganiseerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Zes GGD’-en waren hiervoor uitgenodigd. IGZ 
zocht de dialoog met de GGD-en over het toezicht door de IGZ zoals dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden en 
zoals dat in de toekomst zou moeten vorm krijgen. In de bijeenkomst zijn ervaringen uitgewisseld en is het gesprek 
gevoerd over de wijze waarop van elkaar kan worden geleerd. 

6. Verkiezing Beste overheidsorganisatie van het jaa r 

Vlak voor de zomervakantie heeft de organisatie besloten deel te nemen aan de landelijke verkiezing Beste 
overheidsorganisatie van het jaar. Diverse documenten zijn vervolgens ter onderbouwing toegezonden aan de jury, 
o.a. het magazine GRUTSK met een selectie van succesvolle projecten. De inzending heeft geresulteerd in een top 
10 beoordeling. Voor de top 3 is de organisatie afgevallen. 

 
 


