
Met visie op weg naar 
JGZ 3.0 in Fryslân

Waar staan we voor  
We hebben als Veiligheidsregio Fryslân een 
gezamenlijke missie:

‘Iedereen verdient een veilig en gezond 
leven. Wij dragen daaraan bij!’

Waar gaan we voor 
Een visie omschrijft het beeld dat een 
organisatie heeft van de toekomst. Een visie 
geeft, in bepaalde mate, de ontwikkeling weer 
van de organisatie en de richting die het op wil 
gaan. In het beleidsplan 2019-2022 staat de 
visie van GGD Fryslân:

‘We richten ons op factoren die de 
gezondheid en vitaliteit van mensen 
beïnvloeden. Daarbij werken we vanuit 
het concept van ‘positieve gezondheid’. 
We zien gezondheid als ‘het vermogen 
om je aan te passen en je eigen regie te 

voeren.’ (Huber, 2011)

Onze rol als JGZ 
Als Jeugdgezondheidszorg van GGD 

Fryslân adviseren en begeleiden wij 
bij het opgroeien en opvoeden 

van kinderen en jongeren. We 
verlenen preventieve zorg. We 

hebben alle kinderen in beeld; 
kinderen waar het goed meegaat 

en kinderen waar we ons zorgen 
over maken. We staan naast het 

kind, de jongere en de ouders en 
gaan uit van hun behoeften. We 

zetten ons in om kinderen en jongeren 
een gezonde en veilig basis te geven 
voor hun verdere leven. 

Klantgericht
• We gaan uit van wat gezinnen 

en hun omgeving zelf kunnen en 
stimuleren dit.

• We richten ons op de behoefte 
van ouders en kinderen/ jeugdigen 
en sluiten daarbij aan.

• We hebben alle kinderen in beeld én 
richten ons meer op de kwetsbare 
kinderen / opvoedsituaties.

• We spreken de taal van ouders 
en kinderen én het jargon van de 
gezondheidszorg. 

• Wij maken de richtlijnen waarmee 
we werken begrijpelijk voor ouders 
en kinderen.

Met eigenaarschap
• We zijn zichtbaar, bereikbaar 

en toegankelijk aanwezig in de 
leefomgeving van kinderen en 
ouders (in de wijk, op school, 
digitaal).

• We staan voor het belang van 
het kind. Als hun veiligheid of 
gezondheid in het geding is treden 
we handelend op.

• We doen wat nodig is binnen de 
afgesproken kaders.

Samenwerkend
• We kennen het netwerk, hun 

mogelijkheden, toegevoegde 
waarde en behoeften.

• We werken goed samen met onze 
netwerkpartners zoals ouders, 
mantelzorgers, scholen, wijkteams, 
huisartsen, jeugdhulp, jeugdzorg, 
gemeenten.

• We hanteren provinciaal dezelfde 
uitgangspunten (LPK en KD+2.0).

Nieuwsgierig
• We zorgen ervoor dat we onze 

expertise behouden en laten 
groeien.

• We evalueren onszelf individueel 
en als team.

De visie is uitgewerkt aan de hand van de 
besturingsfilosofie van Veiligheidsregio 
Fryslân: Klantgericht, Met eigenaarschap, 
Samenwerkend en Nieuwsgierig. 

Wat betekent dit voor ons?


