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Kennisnemen van
de Bestuursrapportage JGZ 3.0 en het vervolgtraject.

Toelichting
In uw vergadering van 6 juli bent u geïnformeerd over de opdracht onderzoek te doen naar het voldoen aan het
Landelijk Professioneel Kader (LPK) door de JGZ binnen het huidige financiële kader.
Het onderzoek moet aanbevelingen opleveren ten aanzien van:

•
•

•

de wijze waarop onze JGZ kan voldoen aan de landelijke normen/richtlijnen;
het zoveel mogelijk vrijspelen van middelen om de nieuwe werkwijze JGZ en bestaande risico’s
binnen het huidige budget van de GGD (incl. budget Bedrijfsvoering) te kunnen opvangen;
het verhogen van de medewerkerstevredenheid ten aanzien van de uit te voeren taken.

Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau AEF en inmiddels afgerond. De hoofdvraag
wordt in bijgaande rapportage positief beantwoord. Het is mogelijk een toekomstbestendig product JGZ
uit te voeren binnen het huidige budget, maar daarvoor is nog wel veel werk te verrichten.
Belangrijke afwijking ten opzichte van het oorspronkelijke plan van aanpak is de constatering dat de
uitgangspunten voor een innovatie-agenda nog niet voldoende zijn. Aanbevolen wordt een jaar de tijd te
nemen om de uitgangssituatie te verbeteren en samen met alle GGD-ers de innovatie-agenda 2019 en
verder op te stellen.
Daarom zal voor 2018 een programma JGZ 3.0 worden opgestart waarin de volgende lijnen worden
uitgewerkt:
1. Duidelijkheid over kaders, verantwoordelijkheden en facilitering van teams (overlap met het lopende
cultuurprogramma);
2. Een gedragen visie op jeugdgezondheidszorg en de manier waarop die gaat worden vormgegeven
passend bij het gedachtengoed van LPK;
3. Starten en doorgaan met pilots die passen bij de gekozen richting;
4. Opstellen van een innovatie-agenda voor 2019 en verder.
De Agendacommissie Gezondheid zal de voortgang van het programma op de voet volgen en eventueel
bijsturen.
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