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Noord-Nederlandse en landelijke projecten
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Preventie grensoverschrijdend gedrag
Looptijd

1 mei 2017, minimaal 1 jaar looptijd

Werkgebied

Noord Nederland

Doelgroep

Alle inwoners van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Verwachte resultaten hopen we te zien bij een
afname van aanmeldingen bij de Centra voor Seksueel geweld en bij een afname van ongewenst gedrag (bijvoorbeeld
op scholen, onder jongeren).

Doel / verwacht resultaat

Meer aanmeldingen en betere doorstroming van / nazorg aan cliënten die te maken hebben met seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Verhoging van het bewustzijn wat grensoverschrijdend gedrag is en hoe je dit kan
voorkómen.

Initiatief

De hulpverleningsschakels tussen preventie, aanmelding, behandeling en nazorg zijn onvoldoende duidelijk en werken
dus onvoldoende samen. Er bestaat geen bewezen effectieve training voor jongeren ter preventie van seksueel
grensoverschrijdend gedrag.
Er is handelingsverlegenheid binnen hulpverleners als het gaat om (uitvragen over) seksueel grensoverschrijdend
gedrag.
Seksuele problematiek kan ook op langere termijn (nog) een rol spelen bij slachtoffers c.q. plegers. Hier is nog geen
behandelmogelijkheid voor.

Opdrachtgever
Financiering

Sense Noord Nederland.
Na te vragen bij Fetzen de Groot (coördinator Sense NN) of Ineke Wijnsma (projectcoördinator).

Onderzoek
Contactpersoon GGD

Nog niet bekend.
Ineke Wijnsma Ineke.Wijnsma@groningen.nl (projectcoördinator Sense NN), Truda Taconis t.taconis@ggdfryslan.nl
(projectmedewerker aandachtsgebied preventie).

Contactpersonen overig

Fetzen de Groot Fetzen.de.Groot@groningen.nl (coördinator Sense NN)

Truda Taconis, Sociaal verpleegkundige Seksuele Gezondheid 15-11-17
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Sense Academy
Looptijd

Mei 2017 – Mei 2018

Werkgebied

Noord Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe).

Doelgroep

Intermediairs (docenten, welzijnswerkers, etc.), medewerkers Sense Noord Nederland.

Doel / verwacht resultaat

Online leerplatform. Een toegang met agenda plus inboekmogelijkheden voor scholingen.

Initiatief

Verbeteren leermogelijkheden plus aanbod door Sense Noord Nederland.

Opdrachtgever

Sense Noord-Nederland, via stuurgroep GGD’en Groningen, Friesland en Drenthe.

Financiering

Bedrag van plusminus €60.000 via drie noordelijke GGD’en.

Onderzoek

Zie overige opmerkingen.

Contactpersoon GGD

Clary Bangma, projectleider, C.Bangma@ggdfryslan.nl.

Contactpersonen overig

Deelprojectleiders: Rosa Lageveen (CSGNN), Marianna Chirandjilal (GGD Fryslân), Tineke Mooij (GGD Drenthe)

Overige opmerkingen

Het gaat om een oriëntatie met projectvoorstel voor implementatie.

Ingevuld door Clary Bangma, Sociaal Verpleegkundige d.d. 8.11.17
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Opzet GGD Appstore
Looptijd

Tot 2016

Werkgebied

Nederland

Doelgroep

Burgers

Doel / verwacht resultaat

Opzetten van een database met geteste apps die door de GGD als gebruiksvriendelijk, betrouwbaar, veilig en
effectief zijn bevonden.

Initiatief

GGD Innovatienetwerk

Opdrachtgever

DPG raad

Financiering

Gezamenlijk GGD-en

Meer informatie

www.ggdappstore.nl

Contactpersoon GGD

Christa van Diepen

Contactpersonen overig

Karien Dijk, innovatienetwerk

Overige opmerkingen

Sinds 2016 is de GGD Appstore online en worden er nog steeds apps aan toegevoegd.
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GGD Innovatiebattle 2018
Looptijd

Juni 2017 – januari 2018

Werkgebied

Nederland, vindt plaats in Leeuwarden

Doelgroep

GGD medewerkers

Doel / verwacht resultaat

Studententeam brengt Innovatie ideeën voor de toekomst van de publieke gezondheidszorg.

Initiatief

GGD Innovatienetwerk

Opdrachtgever

GGD GHOR Nederland

Financiering

Begroting betrokken GGD-en

Meer informatie

https://nl-nl.facebook.com/ggdinnovatiebattle/

Contactpersoon GGD

Karien Dijk

Contactpersonen overig

Simone van Vugt, GGD GHOR Nederland,
Johan Thijssen, NHL
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Projecten voor heel Friesland
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Seker en Sûn
Samen voor de beste zorg in 2030
Looptijd
Werkgebied
Doelgroep

2016-2018
Friesland
Burgers, professionals, onderwijs, bestuurders, overheid

Doel / verwacht resultaat

Vier uitgewerkte scenario’s voor 2030
Burgerraadpleging
Literatuuronderzoek
Herformulering van competenties in licht scenario’s
Actualisatie bestuurlijk visiedocument Beelden van Zorg
Op basis hiervan mogelijk enkele pilots in 2018
GGD Fryslân,
Zorgbelang Fryslan
Venturaplus > Zorgplein Noord

Initiatief

Opdrachtgever

Provincie Fryslân

Financiering

Provinciale subsidie
cofinanciering door initiatiefnemers

Onderzoek

Project is zelf een onderzoek (focusgroepen, burgerraadpleging, literatuuronderzoek)

Meer informatie

www.sekersun.frl

Contactpersoon GGD

Jan Bleeker > Klaus Boonstra (tijdelijk)

Contactpersonen overig

Klaus Boonstra
k.boonstra@czo.nl; 06 10682438

Ingevuld door Klaus Boonstra, 20 november 2017
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Aanpak schoolverzuim basisscholen
Looptijd

Januari 2017 en December 2017

Werkgebied

Friesland

Doelgroep

Leerlingen met ziekteverzuim op basisonderwijs en voorschoolse voorzieningen.

Doel / verwacht resultaat

Leerlingen met ziekteverzuim worden eerder gesignaleerd en krijgen eerder ondersteuning en begeleiding. Verzuim
op het basisonderwijs is vaak een indicatie voor verzuim op voortgezet onderwijs. Daarnaast krijgen kinderen met
chronische aandoening niet altijd tijdig die begeleiding die beschikbaar is. Verzuim wordt vaak gezien als een logisch
gevolg van de chronische aandoening.

Initiatief

GGD Fryslân, aansluitend op de landelijke preventieagenda JGZ

Opdrachtgever

MT GGD

Financiering

Begroting GGD, basispakket

Onderzoek

Aantal registraties van onderzoeken op indicatie door JGZ ivm ziekteverzuim
Overleg met ketenpartners zoals onderwijs, leerplichtambtenaren en Samenwerkingsverband Friesland

Meer informatie

www.ncj.nl/preventieagenda

Contactpersoon GGD

Tjitske van der Kloet

Contactpersonen overig

Koosje van Aalzum

Overige opmerkingen

Verdere doorontwikkeling en implementatie gepland in 2018
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Nuchtere Fries
Looptijd
Werkgebied
Doelgroep

Opdrachtgever

2014 - 2017, mogelijk verlenging t/m 2021
Alle Friese gemeenten
De aanpak richt zich op de omgeving van Friese jongeren tussen 12 en 25 jaar (thuis, school en vrije tijd). Door het
creëren van een alcoholvrije en alcoholbewuste omgeving daalt het alcoholgebruik onder jongeren, stijgt
bewustwording en verandert uiteindelijk de norm.
Het terugdringen van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, om daarmee gezondheidsschade,
ontwikkelingsachterstand en ongelukken en overlast als gevolg van alcohol- en drugsgebruik te voorkomen
In het Platform Nuchtere Fries werken alle Friese gemeenten, Verslavingszorg, Politie, de horecabond en GGD
Fryslân samen aan het verminderen van de problematiek rondom jeugd, alcohol en drugs. Dat doen zij zelf vanuit
hun eigen organisatie én gezamenlijk vanuit het platform. De gedachte achter de provinciale samenwerking is
enerzijds het met gebundelde kennis ontwikkelen van producten die iedere gemeente en andere betrokkenen kunnen
inzetten; en anderzijds het bevorderen van samenhang in en effectiviteit van maatregelen, gezien de gemeentegrens
overstijgende problematiek. Jongeren trekken zich immers niets aan van gemeentegrenzen.
Alle Friese gemeenten

Financiering

Middelen GGD Fryslân en gemeentelijke bijdragen (totaal circa €60.000 per jaar)

Onderzoek

Evaluatie over periode 2014- 2017: 3-luik platformnuchterefries.pdf

Meer informatie

Programmawebsite: http://platform.nuchterefries.nl/
Nieuwsbrieven: http://platform.nuchterefries.nl/nieuwsbrief/
Marijke Hagedoorn, programmaleider, m.hagedoorn@ggdfryslan.nl

Doel / verwacht resultaat
Initiatief

Contactpersoon GGD
Contactpersonen overig

Sytske Balt, communicatieadviseur, s.balt@ggdfryslan.nl
Alinda Leijendekker, programmaondersteuner, a.leijendekker@ggdfryslan.nl
Esther de Vries, projectmedewerker e.devries@ggdfryslan.nl

Ingevuld door Marijke Hagedoorn, programmaleider 27-11-2017
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Nuchter over gewicht
Looptijd

Mei 2015-geen einddatum

Werkgebied

Alle gemeenten in Friesland, dit zijn 12 Friese gemeenten die volgens de JOGG aanpak werken en12 overige
gemeenten die via het platform Nuchter over gewicht met een eigen aanpak bezig zijn

Doelgroep

Nuchter over gewicht richt zich vooral op de omgeving van de jongeren: bijvoorbeeld scholen, sportverenigingen,
jeugdclubs, bedrijven en de werkomgeving.!

Doel / verwacht resultaat

Initiatief

Creëren van een gezondere omgeving voor jongeren zodat het van een gezonde keuze voor jongeren veel
gemakkelijker en weer normaal wordt.
Toename van het aantal jongeren met een gezond gewicht in Fryslan
Friese gemeenten, GGD Fryslân, ROS Friesland en Sport Fryslan

Opdrachtgever

Bestuurscommissie Gezondheid

Financiering

Middelen GGD Fryslan, landelijke middelen vanuit Jongeren op Gezond Gewicht voor regio-coördinatie, lokaal eigen
middelen voor uitvoering in gemeenten.

Onderzoek

Alleen in eigen gemeente lokaal, jaarlijks procesevaluatie/factsheet provinciaal

Meer informatie

www.nuchterovergewicht.nl
nieuwsbrieven: http://mailchi.mp/70104422a6ba/nieuwsbrief-nuchter-over-gewicht?e=a417a45289
www.jongerenopgezondgewicht.nl

Contactpersoon GGD

Anneke Meijer, regio coördinator, beleidsmedewerker; a.meijer@ggdfryslan.nl
06-21550116
Esther de Vries, projectmedewerker e.devries@ggdfryslan.nl
Ylse van Wieren, ketenaanpak/proeftuin overgewicht y.vanwieren@ggdfryslan.nl
Thea Swierstra, ketenaanpak VPZ expertise t.swierstra@rosfriesland.nl

Contactpersonen overig

Ingevuld door A Meijer. 20171119
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Jong Leren Eten
Looptijd

Jan 2017 – dec 2020

Werkgebied

Friesland

Doelgroep

Jeugd 0-18 (en ouders)

Doel / verwacht resultaat

Gezond eten en een gezond eetpatroon zijn van belang voor de gezondheid van ieder individu, maar ook voor de
samenleving als geheel. Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen. Maar de feiten zijn zorgelijk: van de
Nederlandse kinderen eet minder dan 1% genoeg groente en minder dan 5% genoeg fruit. En meer dan 10% van de
kinderen en jongeren tussen de 4 en 20 jaar heeft overgewicht. We willen dat kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar
meer weten over voedsel zodat ze gezonde en bewuste keuzes maken. Ons doel is dat ze meer groente en fruit eten
en dat ze zich bewust zijn van gezonde en duurzame keuzemogelijkheden.
Kinderen alles leren over eten. Over groenten, fruit en vlees. En over de herkomst en smaak van voedsel. Ze
bewustmaken van gezonde, duurzame én lekkere keuzes, en ze die leren maken. Daarin ondersteunt het programma
Jong Leren Eten kinderopvang en onderwijs. Zodat iedereen bewuster eet. In en buiten school.

Initiatief

Jong Leren Eten is een programma van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. We werken samen met allerlei andere overheden, organisaties en bedrijven, zoals het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), GGD-en, DuurzaamDoor, Natuuren Milieu Educatiecentra (NME) en supermarkten.

Opdrachtgever

Het ministerie van Economische Zaken heeft het project voor uitvoering ondergebracht bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland. RVO.nl

Financiering

Ministerie van Economische zaken (huidige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) verleent subsidie
aan de GGD voor onder andere de makelaars. Daarnaast beheert de provincie Friesland een activiteiten budget voor
Jong Leren Eten.

Onderzoek

Evaluatie is gepland in najaar 2020

Meer informatie

https://www.jonglereneten.nl/

Contactpersoon GGD

Joline Cohen Tervaert, Makelaar Provincie Friesland

Contactpersonen overig

Agnes bakker, IVN Noord, Makelaar Provincie Friesland

Overige opmerkingen

Jong Leren Eten Makelaars zijn makelaars die regionaal aanbod breed weten te organiseren. Ze denken mee over een
samenhangende aanpak die voor de scholen en kinderopvangcentra in die regio werkt. Elke provincie heeft een eigen
JLE-makelaar. Zij werken nauw samen met adviseurs van de GGDen, JOGG, IVN en de lokale en regionale Natuur- en
Milieu Educatiecentra (NME). De makelaars zijn in feite de ‘wegwijzer en aanjager’ in hun provincie/regio.
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Innovatie Groeigids/GroeiApp
Looptijd
Werkgebied

2018 en 2019
Friesland

Doelgroep

Ouders van kinderen 0 tot 12 en ouder

Doel / verwacht resultaat

De groeiapp en groeigids worden bruikbare middelen in de dagelijkse zorg en advisering van de JGZ. In plaats van
een algemeen informatiekanaal met betrouwbare info wordt het een eigen GGD Fryslân kanaal.

Initiatief

GGD Amsterdam heeft GGD Fryslân uitgenodigd deel te nemen aan het project van doorontwikkeling. Karien Dijk en
Koosje van Aalzum zijn vanuit GGD betrokken.

Opdrachtgever

MT Gezondheid

Financiering

GGD begroting

Onderzoek

Elk kwartaal tussenrapportage, najaar 2019 evaluatie en afspraken over vervolg.

Meer informatie

www.groeigids.nl
Groei app

Contactpersoon GGD

Tjitkse van der Kloet, Karien Dijk

Contactpersonen overig

Tjitske van der Kloet, Karien Dijk
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MRSA-/BRMO-expertisecentrum
Looptijd

Op dit moment moet er nog een subsidieaanvraag worden ingediend. Vanaf mei jl. zijn Jolanda Wiersinga
(deskundige Infectiepreventie GGD Fryslân) en Jan van Zeijl (klinisch microbioloog Izore) begonnen met het
bezoeken van Friese ziekenhuizen in het kader van dit project.

Werkgebied

In elk geval de provincie Friesland. Er zijn gesprekken gaande om het expertisecentrum regionaal (met Drenthe en
Groningen) op te zetten.

Doelgroep

De doelgroep van het expertisecentrum bestaat vooral uit de eerstelijnszorg. Daarnaast kunnen burgers gebruik
maken van de vraagbaakfunctie van het expertisecentrum.

Doel / verwacht resultaat

Doelen van het MRSA-/BRMO-expertisecentrum zijn: het bieden van een structurele oplossing voor de behandeling
van MRSA-cases, het bieden van outbreakmanagement in de eerste lijn en het bieden van een vraagbaakfunctie
voor burgers en zorgmedewerkers.

Initiatief

GGD en IZORE.

Opdrachtgever

IZORE?

Financiering

Er wordt een subsidieaanvraag ingediend.

Contactpersoon GGD

Jolanda Wiersinga; j.wiersinga@ggdfryslan.nl.

Overige opmerkingen

Er is nog geen projectplan. Vrijdag 24 november wordt er op regionaal niveau overleg gevoerd met betrekking tot dit
onderwerp.

Ingevuld door Jolanda Wiersinga, deskundige infectiepreventie16 november 2017
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Infectiepreventie in het publieke domein: voorkómen transmissie resistente micro-organismen (pilot Tytsjerksteradiel)
Looptijd
Werkgebied

Begindatum: het projectvoorstel is van april 2016.
Einddatum: 15 december 2017. Dit is de streefdatum voor het opleveren van het verslag.
Hele provincie; in eerste instantie zou het werkgebied zich beperken tot de gemeente Tytsjerksteradiel.

Doelgroep

Huisartsen en thuiszorg.

Doel / verwacht resultaat

Het doel van het project is om inzicht te verkrijgen in het beleid, handelwijze, kennis en opvattingen van huisartsen en
thuiszorgorganisaties op het gebied van infectiepreventie. Met infectiepreventie wordt bedoeld: maatregelen voor een
goede basishygiëne. In de projectperiode moet dit leiden tot een probleemdefinitie en plan van aanpak en door
belangrijke actoren gedragen aanbevelingen.

Initiatief

IZORE en GGD-IZB.

Opdrachtgever

DPG GGD Fryslân.

Financiering

GGD, IZORE en RIVM.

Onderzoek

Het onderzoek heeft plaats gevonden en is geëvalueerd. Het procesverslag is klaar, maar de aanbevelingen worden
nog aangepast.

Meer informatie

Er is geen projectwebsite. In een van de infographics van de GGD is het project benoemd. Er is een werkconferentie
geweest in juni jl. Er is een artikel geschreven voor het infectieziekten bulletin.

Contactpersoon GGD

Jolanda Wiersinga; j.wiersinga@ggdfryslan.nl.
Peter van der Tas P.vdTas@ggdfryslan.nl.

Overige opmerkingen

Het eindresultaat van het project is een plan van aanpak. Hieruit zullen nieuwe projecten vloeien. Momenteel is hier
nog geen duidelijk zicht op.

Ingevuld door Jolanda Wiersinga, Deskundige infectiepreventie, 16 november 2017
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Rookvrije generatie
Looptijd

2018- 2022

Werkgebied

Friesland

Doelgroep

Alle inwoners van Fryslân

Doel / verwacht resultaat

Vanaf 2017 een generatie vrij van blootstelling aan tabaksrook en de verleiding om te gaan roken te laten opgroeien.

Initiatief

Vanuit de medewerkers is er een werkgroep Rookvrije Start opgericht na een refereeravond rookpreventie. In 2016 heeft
GGD/GHOR Nederland zich aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij en een actieplan Rookvrije Generatie ontwikkeld.
In 2016 heeft onze directeur publieke gezondheid de alliantie ondertekend

Opdrachtgever

MT Gezondheid ?

Financiering

Nog beschikbaar te stellen via financiering meerjarenbeleidsplan

Onderzoek

Via GGD Gezondheidsmonitors en landelijk actieplan Rookvrije Generatie (GGDGHOR)

Meer informatie

www.rookvrijegeneratie.nl
GGD actieplan 2017-2020: op weg naar een rookvrije generatie https://www.ggdghorkennisnet.nl/groep/363-ggd-

actieplan-rookvrije-generatie/documenten/document/16863-actieplan-ggden-op-weg-naar-een-rookvrije-generatie

Contactpersoon GGD

Akke Hofstee, gezondheidsbevorderaar: a.hofstee@ggdfryslan.nl

Contactpersonen overig

Werkgroep Rookvrije generatie (GGD): Ingrid Hoogma, Jantsje Heeringa, Marius de Koning, Hilly Terpstra, Yvonne Koster

Overige opmerkingen

Het beleidsstuk wordt vanuit de werkgroep binnenkort op agenda MT Gezondheid gezet

Ingevuld door Akke Hofstee, 27-11-2017
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Staat van de Friese jongeren
Looptijd

Einddatum februari 2018

Werkgebied

Friesland

Doelgroep

Iedereen, die affiniteit heeft met / werkzaam is voor jongeren

Doel / verwacht resultaat

Beeld geven van de gezondheid(sbeleving) van de Friese jongeren

Opdrachtgever

Fries Sociaal Planbureau voert dit uit in samenwerking met de GGD

Contactpersoon GGD

Marijke Teeuw / Jeannette Provoost

Ingevuld door Jeannette Provoost d.d. 15-11-2017
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Tandje Extra
Looptijd

Tot 01-01-2020

Werkgebied

Friesland

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit alle kinderen tot de leeftijd van 2 jaar en hun ouders, die een bezoek brengen aan enig
consultatiebureau in de provincie Friesland.

Doel / verwacht resultaat

1. Het aan ouders van jonge kinderen, in de leeftijd van 0 tot 2 jaar, verstrekken van informatie en voorlichting c.q.
preventie gericht op het voorkomen van gebitsafwijkingen.
2. Partijen richten zich met name op voorlichting en advies met de bedoeling om tot een gedragsverandering en
bewustwording bij ouders te komen inzake mondgezondheid.

Initiatief

De Friesland Zorgverzekeraar

Opdrachtgever

De Friesland Zorgverzekeraar

Financiering

1. Voor zover van toepassing vindt vergoeding van consulten plaats op basis van bestaande wetgeving en
(zorg)verzekeringen, waaronder de Zorgverzekeringswet.
2. Partijen komen overeen dat voor 60% van de 2 jarigen €19,00 in rekening gebracht kan worden voor collectief
uitvoeren van Tandje Extra Mondzorg.
3. Daarbij geldt verder dat er voor de jaren 2016 tot en met 2019 in het kader van dit samenwerkingsprotocol per
jaar maximaal een budget door de zorgverzekeraar beschikbaar wordt gesteld van € 75.000,--. Dat wil zeggen
dat de zorgverzekeraar de declaraties van de zorgaanbieder zal vergoeden tot dit bedrag.

Onderzoek

Registraties Kindvolgsysteem (KD+)

Contactpersoon GGD

Akke Hofstee, gezondheidsbevorderaar GGD Fryslân a.hofstee@ggdfryslan.nl

Contactpersonen overig

Teake Kloosterman Accountmanager Mondzorg De Friesland Zorgverzekeraar

Ingevuld door Akke Hofstee, 27-11-2017
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Vitale Regio Fryslân
Leren in preventie
Looptijd

Sept 2016 – 1-1-2020

Werkgebied

Friesland. In 2017 is een start gemaakt in/met 3 pilotgemeenten: De Fryske Marren, Tytsjerksteradiel,
Weststellingwerf. In 2018 kunnen nieuwe gemeenten aansluiten.

Doelgroep

1. Friese bevolking
2. DFZ, gemeenten en GGD

Doel / verwacht resultaat

1. Het maatschappelijke doel is dat Friezen gezond, vitaal en zelf/samenredzaam zijn.
2. Het doel op projectniveau is dat een werkwijze voor effectieve samenwerking tot stand komt

Initiatief

De Friesland Zorgverzekeraar en GGD Fryslân hebben gezamenlijk een plan van aanpak geschreven en een
subsidieverzoek ingediend bij het SAG-fonds.

Opdrachtgever

Stuurgroep Vitale Regio Fryslân (waarin o.a. bestuurders van de pilotgemeenten zitting hebben)

Financiering

Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG), Stichting De Friesland, DFZ, GGD Fryslân en deelnemende gemeenten

Onderzoek

Het onderzoek richt zich op
• Effect op gezondheid
• Effect op zorgkosten (gemeenten en DFZ)
• Proces van samenwerken
Karin de Ruijsscher, adviseur publieke gezondheid k.deruijsscher@ggdfryslan.nl

Contactpersoon GGD
Contactpersonen overig

Contactpersonen gemeenten:
De Fryske Marren: Afke Luchtenveld
Tytsjerksteradiel: Marjan Terpstra
Weststellingwerf: Jacquelien Nijboer

Ingevuld door Karin de Ruijsscher, 17-11-2017
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Projecten voor een of enkele gemeente(n)
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Supranet Community (Zelfmoordpreventie)
Looptijd

September 2016 – december 2018

Werkgebied

Focusgebied Gemeente Harlingen, Gemeente Leeuwarden omtrent Jeugd aangehaakt

Doelgroep

Mannen 40-65, met name daar waar risicofactoren aanwezig zijn zoals sprake van uitkering/bijstand, alleenstaand &
Jongeren 15-25
Taboe doorbreken rondom zelfmoord en aantal pogingen / suïcides in Friesland terugdringen

Doel / verwacht resultaat
Initiatief
Financiering
Onderzoek

Contactpersoon GGD
Contactpersonen overig

Landelijke pilot vanuit VWS om wetenschappelijk bewezen methode in landen als Duitsland, Canada ook in
Nederland uit te rollen. GGD'en daarin benoemd om regie te voeren.
Financiering d.m.v. subsidie VWS / 113, gemeente Harlingen, gemeente Leeuwarden, GGD Fryslân
Onderzoek en evaluatie loopt via 113 Zelfmoordpreventie. Onderzoeksplan opgesteld waaraan de 6 proeftuinen
meewerken. Ook verloopt procesevaluatie via 113 en teruggekoppeld aan de proeftuinen. Vanuit het project zal GGD
Fryslân ook zelf evaluaeren met gemeente(n).
Anneroos Vos, projectleider Supranet, a.vos@ggdfryslan.nl
Carla Derijck, kwartiermaker 113 Zelfmoordpreventie, c.derijck@113.nl, Tjitske van der Kloet, sociaal
verpleegkundige / beleid & advies Zuidoost, t.vdkloet@ggdfryslan.nl

Ingevuld door Anneroos Vos, beleidsadviseur CDO d.d. 09-11-2017
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Wijk-GGD'er (pilot gemeente Heerenveen)
Looptijd

6 maanden (duur pilot). Daadwerkelijke start van functie wijk-GGD'er: 1 januari 2018

Werkgebied

Gemeente Heerenveen

Doelgroep

Personen met Verward Gedrag

Financiering

Financiering d.m.v. subsidie ministerie V&J, gemeente Heerenveen, Veiligheidshuis

Meer informatie

Project/themasite nog niet beschikbaar. Meer info o.a.: https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-

ondersteuning/nieuws/wijk-ggder-vught-goed-voorbeeld-doet-goed-volgen
Contactpersoon GGD
Contactpersonen overig

Frans Haenen, afdelingsmanager, f.haenen@ggdfryslan.nl
Marjan Houkes, i.r.t. pilot: adviseur, begeleider wijk-GGD'er, m.houkes@ggdfryslan.nl
Sjoukje van der Horst, Regisseur Wmo, toegang volwassenen en maatwerkvoorzieningen,
contactpersoon/projectleider gemeente Heerenveen wijk-GGD'er, S.vanderHorst@heerenveen.nl
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Healthy Living Labs
Looptijd

Tot en met voorjaar 2018

Werkgebied

DDFK, Achtkarspelen en T’diel

Doelgroep

Stakeholders verschillend per project (burgers, lokale bedrijven/verenigingen/instellingen, gemeente, projectgroep)

Doel / verwacht resultaat

Ervaring met gezondheid in ruimtelijke ontwikkeling

Initiatief

Verzoek van genoemde gemeenten

Opdrachtgever

Genoemde gemeenten

Financiering

Aanvullende financiering (provinciale en/of Europese subsidie, facturatie voor werkzaamheden GGD)

Contactpersoon GGD

Ciska Hiemstra

Contactpersonen overig

Mathijs Dijkstra (MDL), Mieke Bos (gemeente)

Ingevuld door Ciska Hiemstra, adviseur gezondheidsbeleid en gezondheidsbevordering d.d. 15-11-2017
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Nudging
Looptijd

2 jaar

Werkgebied

Friesland

Doelgroep

Ieder traject heeft een eigen focusgroep

Doel / verwacht resultaat

Kennisontwikkeling binnen de GGD/Veiligheidsregio over nudging en onbewuste gedragsbeïnvloeding d.m.v.
realisatie van vijf veldexperimenten.
Nudges (subtiele prikkels) sluiten goed aan op hoe mensen beslissingen nemen, namelijk vaak ‘automatisch’ en
gebaseerd op gewoonte of impuls. Dit project moet leiden tot meer aanknopingspunten voor het ontwerpen van
interventies waarbij nudges effectief worden ingezet.

Initiatief

GGD Fryslân

Opdrachtgever

MT gezondheid

Financiering

GGD Begroting

Onderzoek

Effectiviteitsmeting maakt onderdeel uit van elk afzonderlijk traject

Contactpersoon GGD

Ciska Hiemstra, Marijke Hagedoorn

Ingevuld door Marijke Hagedoorn, 28-11-2017
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Conferentie Ketenaanpak kind in scheiding
Looptijd

Juni 2017 – november 2017

Werkgebied

Heerenveen

Doelgroep

Jeugdprofessionals in de gemeente Heerenveen

Doel / verwacht resultaat

Ketenaanpak voor kinderen in echtscheiding

Initiatief

Gemeente Heerenveen

Opdrachtgever

Gemeente Heerenveen, Jelmer Staal (Beleidsadviseur Opvoeden & Opgroeien)

Onderzoek

Evaluatie van deel 1 (van de 2) vindt plaats op 27 november.

Meer informatie

http://www.flitsnieuws.nl/2017/11/17/gemeente-heerenveen-neemt-voortouw-in-ondersteuning-van-kinderen-inechtscheiding/

Contactpersoon GGD

Fabian Schurink

Contactpersonen overig

Projectleiders uit de GGD: Anneke Meijer en Karien Dijk
Projectleider uit de gemeente Heerenveen: Jelmer Staal (j.staal@heerenveen.nl)

Overige opmerkingen

Deel 2 van de evaluatie is nog niet bekend.

Ingevuld door Fabian Schurink beleidsadviseur & projectmedewerker d.d. 19-11-2017
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Pilot CenteringParenting
Looptijd

Augustus 2017 – Augustus 2019

Werkgebied

Gebied Sneek e.o.

Doelgroep
Doel / verwacht resultaat

Ouders met een pasgeboren baby woonachtig in Sneek e.o.
Betere en efficiëntere begeleiding van ouders door het vergroten van 1) zelfmanagement, 2) ontwikkeling van kennis
en 3) groepsondersteuning.

Initiatief

Wens van de jeugdverpleegkundigen werkzaam in Sneek e.o., aansluitend bij de wens van de ambtenaar gezondheid
van gemeente Súdwest-Fryslân
Gemeente Súdwest-Fryslân

Opdrachtgever
Financiering

Gemeente Súdwest-Fryslân, pilotfinanciering van €20.328 met verrekening per deelgenomen pasgeborene na
pilotperiode.

Onderzoek

Interne projectmonitoring door Stafarts en Beleidsadviseur

Meer informatie

Algemeen over CenteringParenting: https://www.centeringhealthcare.nl/zorgverleners/parenting/

Contactpersoon GGD

Marjan Zijlmans, jeugdverpleegkundige: m.zijlmans@ggdfryslan.nl

Contactpersonen overig

Maaike Esselink, beleidsadviseur: m.esselink@ggdfryslan.nl
Ria Brouwer, Stafarts: r.brouwer@ggdfryslan.nl
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JGZ op de Voorschoolse Voorzieningen
Looptijd

Juli 2017 – juli 2018

Werkgebied

Pilot in 2016 uitgevoerd in gemeente Súdwest-Fryslân, periode 2017-2018 in De Fryske Marren.

Doelgroep

Leidsters en ouders van kinderen op de voor de pilot geselecteerde peuterspeelzaal en kinderdagverblijven.

Doel / verwacht resultaat

Initiatief

a. Ondersteunen van leidsters bij de vroeg-signalering van problemen en het inzichtelijk maken van de
ondersteuningsbehoefte van kind en/of omgeving
b. Versterken van handelingsvaardigheden van leidsters in de omgang met kind en omgeving
c. Vergroten toegankelijkheid jeugdverpleegkundige voor ouders
d. Versterken van de zorgketen (o.a. het gebiedsteam)
e. Ondersteunen doorgaande lijn 0-12 (ontwikkeling en zorg!)
Initiatief van de JGZ om betere verbinding op de vindplaatsen van het jonge kind te hebben.

Opdrachtgever

Gemeente de Fryske Marren

Financiering

Aanvullend pakket JGZ

Onderzoek

Project wordt gemeten middels een (pilot met) Kritische Prestatie Indicatoren (inclusief nul-meting en einde meting).
Daarnaast wordt ook een korte proces en kwalitatieve evaluatie uitgevoerd.
Ingrid Winkel, stafverpleegkundige: i.winkel@ggdfryslan.nl

Contactpersoon GGD
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Schoolcontactmoment JGZ groep 4
Looptijd

September 2017 – februari 2018

Werkgebied

Thomas van Aquinoschool – Sneek

Doelgroep

Leerlingen van groep 4 van de Thomas van Aquinoschool

Doel / verwacht resultaat

Door een contactmoment van 30 minuten met alle kinderen uit groep 4 van deze school wordt verondersteld eerder
(psychosociale) problematiek te signaleren

Initiatief

Samenwerking tussen JGZ, directeur Thomas van Aquinoschool en gemeente Súdwest-Fryslân

Opdrachtgever

Gemeente Súdwest-Fryslân

Financiering

Projectgelden van gemeente Súdwest-Fryslân

Onderzoek

Onderdeel van de pilot: evaluatie van de bevindingen van de uitvoerend verpleegkundigen, schoolleiding en
leerkrachten en waar nodig andere betrokkenen.

Contactpersoon GGD

Wilma Eisma, jeugdverpleegkundige: w.eisma@ggdfryslan.nl

Contactpersonen overig

Ingrid Winkel, stafverpleegkundige: i.winkel@ggdfryslan.nl
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(Nog) geen project: inventarisatie tekenbeten en Lymeziekte
Looptijd

oktober 2017 tot onbekend

Werkgebied

Terschelling, mogelijk uitgebreider of vergeleken met heel Friesland

Doelgroep
Doel / verwacht resultaat

Opdrachtgever

Bewoners en toeristen van Terschelling, (evt. in tweede instantie meerdere gemeenten in Friesland)
Allereerst gaan we inventariseren/objectiveren wat de teken- en lymeproblematiek op Terschelling is en of deze
anders is dan in Friesland of Nederland (desktop-onderzoek). Afhankelijk van de uitkomsten gaat bepaald worden of
er redenen zijn om het verder te trekken en er een project van te maken (te denken valt aan inventarisatie dmv
veldonderzoek, publieksvoorlichting, andere interventiemethoden om de tekenpopulatie – op bepaalde plekken - te
verkleinen.)
Ontstaan vanuit burgerinitiatief om iets te doen aan de problematiek van teken en lymeziekte zoals die door de
burgers op Terschelling wordt ervaren. Betrokken door de burgers hierbij zijn staatsbosbeheer, RIVM, gemeente
Terschelling, huisarts Terschelling.
Nog geen. allereerst inventarisatie op eigen initiatief van het team izb.

Financiering

Nog niet van toepassing

Onderzoek

Eerst afwachten of het tot een onderzoek of project komt.

Contactpersoon GGD

Everhard Hofstra, arts infectieziektebestrijding KNMG

Overige opmerkingen

Het is nog geen project, maar zou wellicht kunnen uitgroeien tot een project, afhankelijk van de uitkomsten van de
eerste inventarisatie.

Initiatief

Ingevuld door Everhard Hofstra, arts infectieziektebestrijding KNMG d.d. 8 november 2017
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Meeleefgezin
Looptijd

Juni 2017 – juni 2020

Werkgebied

Súdwest-Fryslan

Doelgroep

Ouders met psychiatrische problemen met een jong kind in de leeftijd van 0 tot 5 jaar

Doel / verwacht resultaat

Meeleefgezinnen bieden veilige, stabiele opvang aan een jong kind in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Meeleefgezinnen zijn
er voor de zorg voor het kind en dragen bij aan zijn ontwikkeling. Meeleefgezinnen dragen ertoe bij dat het kind thuis
kan blijven wonen en de band met de ouders in stand blijft. De veiligheid, hechting en gezonde ontwikkeling van het
kind staan voorop. Dat biedt het kind betere toekomstkansen.

Initiatief

Gemeente Súdwest-Fryslân

Opdrachtgever

Gemeente Súdwest-Fryslân

Financiering

Gemeente Súdwest-Fryslân vanuit GIDS-gelden: €54.000,-

Onderzoek

Continue monitoring door stichting Meeleefgezin

Meer informatie

www.meeleefgezin.nl

Contactpersoon GGD

Els Brandsma, pedagoog: e.brandsma@ggdfryslan.nl

Contactpersonen overig

Laura Boonstra, jeugdverpleegkundige: l.boonstra@ggdfryslan.nl
Stichting Meeleefgezinnen: info@meeleefgezin.nl
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Zorgstructuur Kwetsbare Zwangeren
Looptijd

Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Drachten tot 1 april 2018, implementatie volgt na 1 april.
VSV Heerenveen tot november 2018
VSV Leeuwarden afgerond

Werkgebied

VSV Drachten: gemeenten Dongeradeel, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Opsterland, Ooststellingwerf,
Smallingerland.
VSV Heerenveen: gemeenten Heerenveen, Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, de Fryske Marren,
Steenwijkerland.
VSV Leewarden: pilot in gemeente Leeuwarden.

Doelgroep

Zorgverleners werken samen om de zorg voor kwetsbare zwangeren te verbeteren binnen een vastgestelde
zorgstructuur.

Doel / verwacht resultaat

Kwetsbare zwangeren worden tijdig gesignaleerd en krijgen passende ondersteuning en hulp. Deze ondersteuning
sluit goed op elkaar, professionals van geboortezorgketen, sociaal domein en preventie werken daarin samen.

Initiatief

VSV Heerenveen: ziekenhuis Tjongerschans ism bestuur VSV Heerenveen
VSV Drachten: gemeente Smallingerland ism bestuur VSV DRachten
VSV Leeuwarden: VSV Leeuwarden, werkgroep kwetsbare zwangeren

Opdrachtgever

VSV's vanwege druk vanuit inspectie Gezondheidszorg en CPZ

Financiering

Alle deelnemers financieren hun eigen deelname

Onderzoek
Contactpersoon GGD

In VSV DRachten en Heerenveen zit het nog in de planvormingsfase. In VSV Leeuwarden draait de pilot.
Karien Dijk

Contactpersonen overig

VSV Heerenveen: Grietje van Buiten (voorzitter overleg) Tjongerschans
VSV Drachten: Catrien Schuurman (voorzitter werkgroep) Ros Friesland
VSV Leeuwarden: Anneke Zaaijer (voorzitter werkgroep) Kraamzus

Overige opmerkingen

Daarnaast zijn er in de afzonderlijke gemeenten ook initiatieven om de zorg rond kwetsbare zwangeren beter te
structuren. Voorbeelden hiervan zijn: Ooststellingwerf, Smallingerland en Heerenveen.
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Persoonlijke Gezondheidscheck
Looptijd

Februari – oktober 2017

Werkgebied

Opsterland

Doelgroep

Inwoners Opsterland/ Gorredijk

Doel / verwacht resultaat

Deelnemers krijgen persoonlijk gezondheidsadvies en interventies aangereikt. Gemeente krijgt input voor
gemeentelijk gezondheidsbeleid

Initiatief

Hartstichting, Longfond, Diabetesfonds, Nierstichting, NHG, LHV, NVAB, GGD-GHOR Nederland

Opdrachtgever

Gemeente Opsterland

Financiering

Gemeente Opsterland

Contactpersoon GGD

Yvonne Koster

Contactpersonen overig

Hieke Ferwerda gemeente Opsterland
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Ontwikkelen van een gespreksinstrument JGZ
Looptijd

Mei 2018 – december 2020

Werkgebied

Nog vast te stellen, minimaal twee gemeentelijke JGZ teams

Doelgroep

Ouders en kinderen rond 10 jaar

Doel / verwacht resultaat

Het ontwikkelen van een gespreksinstrument om tijdens contactmomenten het Landelijk Professioneel Kader en
daarbij horende schema met Ontwikkelingsaspecten &Omgevingsinteractie bespreekbaar te maken met ouders
en kinderen.

Initiatief

GGD Fryslân

Opdrachtgever

ZonMw

Financiering

Subsidie aanvraag loopt bij Zonmw. Er is nog een subsidie toegekend. € 150.000,-

Onderzoek

Effectiviteitsonderzoek is onderdeel van de subsidieaanvraag.

Contactpersoon GGD

Karien Dijk

Contactpersonen overig

Jan Bleeker, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland
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Interne GGD-Projecten
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Invoeren GoodHabitz / GGD interne digitale leeromgeving
Looptijd

De pilot met GoodHabitz loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2019.

Werkgebied

GGD Fryslân (intern).

Doelgroep

150 deelnemers van de GGD Fryslân.

Doel / verwacht resultaat

Het verwachte resultaat van het aanbieden van een online leeraanbod is dat medewerkers hun talenten kunnen
ontwikkelen, vitaal blijven en duurzaam inzetbaar blijven.

Initiatief

Margreet de Graaf vroeg om een e-learning voor leiderschap. Initiatiefnemer is Ine van Atteveld.

Opdrachtgever

Margreet de Graaf.

Financiering

Kosten zijn €10.000 voor 2017 en komen ten laste van de reserve cultuur en leiderschap.

Onderzoek

Er vindt een voor-, tussen en eindevaluatie plaats. Medewerkers ontvangen een enquête in januari, april en
november a.s.

Meer informatie

MT-stukken 7 november 2017.

Contactpersoon GGD

Ine van Atteveld, opleidingscoördinator, I.vanAtteveld@ggdfryslan.nl.
Clary Bangma, sociaal verpleegkundige, C.Bangma@ggdfryslan.nl.

Ingevuld door Margriet Zandstra (met informatie aangeleverd door Clary Bangma), Medewerker beleidsondersteuning d.d. 9.11.17
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Project omgevingswet Fryslân
Looptijd

2017-2021 (inwerkingtreding omgevingswet)

Werkgebied

Friesland

Doelgroep

Medewerkers en kolommen VRF

Doel / verwacht resultaat

De VRF is ‘omgevingswet-proof’ als de wet in werking treedt.

Initiatief

Het project is gestart n.a.v. een adviesvraag van de Provincie Fryslân aan de VRF. Het DT besloot toen dat het
wenselijk is dat de kolommen zich niet los van elkaar voorbereiden op de wet, maar dat men elkaars kennis en
netwerk benut. Ook worden de mogelijkheden voor integrale advisering onderzocht.
Directieteam Veiligheidsregio Fryslân

Opdrachtgever
Financiering
Onderzoek

Deelname aan het kernteam gebeurt vanuit eigen reguliere middelen.
Eenmalig is een bedrag vrijgemaakt voor het laten uitvoeren van een impactanalyse.
n.v.t.

Meer informatie

Er is een projectpagina op VERA.
Een eerste analyse n.a.v. een impactanalyse door het bureau M&I is beschikbaar.

Contactpersoon GGD

Marijke Hagedoorn en Karin de Ruijsscher nemen namens de GGD deel aan het Kernteam Omgevingswet

Contactpersonen overig

Projectleider VRF: Gerben van Alst
Verantwoordelijke manager: George Kuntz

Ingevuld door Karin de Ruijsscher, 20-11-2017
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