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Kennisnemen van 

een onderzoek naar de invulling van het Landelijk Professioneel Kader door de Jeugdgezondheidszorg. 

 
Toelichting 

 
Aanleiding 
In de kaderbrief 2018 – 2021, die onlangs is vastgesteld, is opgenomen dat onze huidige 
jeugdgezondheidsorganisatie (JGZ) niet volledig voldoet aan het Landelijk Professioneel Kader (LPK). Dit 
LPK is de veldnorm voor de uitvoering van de JGZ en wordt ook gehanteerd door de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ) bij de toetsing van de uitvoering. De recente rapportage van IGZ over onze JGZ 
(toegezonden voor uw vergadering van 8 december 2016) bevatte in die zin ook enige kritische 
opmerkingen. Daarnaast moet genoemd worden dat door de medewerkers van de JGZ een hoge 
werkdruk wordt ervaren die druk zet op de medewerkerstevredenheid. Een eerste financiële raming voor 
het voldoen aan het LPK komt uit op een extra kostenpost van € 400.000,--, zoals opgenomen in 
Operatie Stofkam (vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 16 november 2016). 
In de kaderbrief worden nog meer risico’s geduid, zoals de nieuwe veldnormen in het kader van het 
Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid, de academische werkplaats en de evaluatie 
van het organisatieplan. De financiële omvang van genoemde risico’s is op dit moment niet (volledig) 
bekend.  
 
Overwegingen 
Naar het oordeel van de Agendacommissie Gezondheid moet het voldoen aan het landelijk kader voor de 
JGZ uitgangspunt blijven voor de uitvoering. Dit betekent dat de organisatie duidelijk moet maken wat 
nodig is om de tekortkomingen ten opzichte van het LPK teniet te doen. Naast dit uitgangspunt is de 
Agendacommissie ook van mening dat kostenstijgingen voor de gemeenten, afgezien van indexaties, 
bovenop de eerdergenoemde kaderbrief zoveel mogelijk moeten worden voorkomen.  
 
Besluit 
Teneinde bovenstaande overwegingen te operationaliseren heeft de Agendacommissie in samenspraak 
met de directeur en het management van de GGD besloten tot het laten uitvoeren van een onderzoek 
met een externe partij als projectleider. Het onderzoek zal aanbevelingen moeten 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 
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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. 

De resultaten van het onderzoek dienen eind dit jaar beschikbaar te zijn met het oog op het nieuwe 
meerjarenbeleidsplan 2019 – 2022 en de kaderbrief 2019 - 2022. Bespreking daarvan zal plaatsvinden in 
uw vergadering van 14 december 2017. 
De verwachte kosten van het onderzoek kunnen incidenteel worden gedekt. De naam van de 
aangetrokken projectleider zal, indien op dat moment bekend, ter vergadering met de Bestuurscommissie 
Gezondheid worden gedeeld. 
Over het verloop van de extra kosten dit jaar voor de uitvoering van de JGZ conform het LPK zal de 
Bestuurscommissie in het kader van de 4 en 8-maands bestuursrapportage worden geïnformeerd.  
 
Onderzoek 
Voor de begeleiding van het onderzoek wordt een stuurgroep ingesteld onder voorzitterschap van de 
voorzitter van de Agendacommissie Gezondheid. Verder hebben de portefeuillehouder Toezicht en 
Jeugd, de directeur, de externe projectleider en de bestuurssecretaris GGD zitting in de stuurgroep. 
Onder voorzitterschap van de projectleider functioneert onder de stuurgroep een projectgroep die de 
voorstellen zal voorbereiden voor de stuurgroep. Naast de bestuurssecretaris GGD, de portefeuillehouder 
JGZ binnen het MT Gezondheid en de professionals uit de dienst, inclusief bedrijfsvoering, zal een 
vertegenwoordiger van de Ondernemingsraad worden gevraagd aan te sluiten bij de projectgroep. 
Teneinde de gemeenten (als financiers) mee te nemen in het project zal ook een klankbordgroep worden 
ingesteld waarvoor een vijftal gemeenten zal worden gevraagd een ambtelijk vertegenwoordiger aan te 
wijzen. 
 
 


