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Conceptbesluit 

1. Kennis te nemen van de notitie ‘Voorbereidings- en kwartiermakersfase JGZ 3.0’ 
2. In te stemmen met de Innovatieagenda JGZ 3.0 (2019 – 2022) 
3. Hiervoor de benodigde incidentele middelen voor 2019, 2020 en 2021 ter beschikking te stellen.  
4. Het DB te adviseren om de incidentele middelen te verwerken in een begrotingswijziging (2019) 

dan wel de kaderbrief (2020 en 2021).  
5. Het DB te adviseren om bij het opstellen van de jaarrekening 2018 een bestemmingsreserve 

innovatieagenda JGZ 3.0 te vormen.  
6. Het DB tevens te adviseren om in ieder geval het verwachte positieve saldo 2018 van het 

programma gezondheid toe te voegen aan deze bestemmingsreserve ter dekking van de kosten.  

 
Inleiding 

In de Bestuurscommissie Gezondheid van 4 oktober jl. is de stand van zaken rond het programma JGZ 
3.0 toegelicht en heeft het bestuur kennis kunnen nemen van de uitwerking van de visie en de beoogde 
thema’s van de Innovatieagenda. Overeenkomstig de toezegging treft u bijgaand aan het uitgewerkte 
voorstel voor de Innovatieagenda inclusief de begroting. (zie ook bijlage 2, paragraaf 8): 

 
Aanleiding voor JGZ 3.0  
In 2015 is, tegelijkertijd met de invoering van de nieuwe Jeugdwet, een nieuw wettelijk basistakenpakket 
voor de JGZ ingevoerd. Op basis hiervan is ook het Landelijk Professioneel Kader (LPK) ontwikkeld en 
vastgesteld als veldnorm voor de uitvoering van het basispakket. Het LPK is tevens de norm waar de 
Inspectie op toetst. 
 
In 2016 is in de VRF ‘operatie stofkam’ uitgevoerd, waarbij de auditcommissie heeft getoetst in welke 
mate de begroting betrouwbaar en solide is. Daaruit kwam o.a. naar voren dat voor het voldoen aan het 
LPK een bedrag van € 400.000 nodig zou zijn. In de kaderbrief 2018-2021 is aangekondigd dat in 2017 
een voorstel voor verbetering wordt voorgelegd aan de Bestuurscommissie Gezondheid. 
 
In maart 2017 is in de Bestuurscommissie Gezondheid gesproken over de noodzaak en mogelijkheden 
van vernieuwing en doorontwikkeling van de JGZ van GGD Fryslân. De JGZ voldoet niet volledig aan het 
LPK. Naast de invoering van het LPK geven de veranderende maatschappij en ontwikkelingen in de 
arbeidsmarkt (vergrijzing, personeelstekorten in de zorg) aanleiding om in te zetten op een andere manier 
van werken. 
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In de Bestuurscommissie Gezondheid van 6 juli 2017 is besloten om een extern bureau hier nader 
onderzoek naar te laten doen. De opdracht hiervoor is gegund aan het bureau AEF. 
 
Onderzoek AEF (2017)  
De Bestuurscommissie Gezondheid heeft op 14 december 2017 en 22 februari 2018 kennisgenomen van 
de bestuurlijke rapportage van het bureau AEF en van het vervolgtraject. Hoofdvraag aan AEF was 
onderzoek te doen naar het voldoen aan het Landelijk Professioneel Kader (LPK) door de JGZ binnen het 
huidige financiële kader. Deze vraag wordt positief beantwoord met de constatering dat daarvoor nog wel 
veel werk is te verrichten. Hiervoor is de kwartiermakersfase (2018) gestart. 
In bijlage 1 is de rapportage over de kwartiermakersfase opgenomen. 
 
Innovatieagenda  
De voorliggende Innovatieagenda (bijlage 2) is het meerjarenprogramma van JGZ 3.0 voor de komende 
(vijf) jaren. Om dit te realiseren wordt voor de eerste drie jaren een incidentele financiële investering 
gevraagd. 
De Innovatieagenda is gebaseerd op de ontwikkelde visie JGZ 3.0 (zie bijlage A), op de uitkomsten van 
de medewerkersdagen van 30 januari en 29 mei 2018 en op intern en extern vergaarde informatie. Ook 
zijn de thema’s van de Innovatieagenda besproken in de klankbordgroep van 11 oktober 2018. De input 
hieruit is verwerkt in de Innovatieagenda. 
De Innovatieagenda bestaat uit de volgende thema’s: 

• Behoeftegericht werken 
• Digitalisering 
• Netwerken 
• Taakherziening 
• Werkomgeving 

 
Financiële consequenties 
In dit voorstel wordt het bestuur gevraagd in te stemmen met het opnemen van € 460.000 voor 2020 en 
€ 348.000 voor 2021 in de kaderbrief en € 235.000 voor 2019 via een begrotingswijziging in de begroting 
voor 2019 op te nemen. 
Door prioritering binnen het bestaande financiële kader en de focus te leggen op het programma JGZ 3.0 
binnen de budgetten innovatie en opleiden, kan een deel van de kosten in 2019, 2020 en 2021 worden 
gedekt (totaal € 390.000). Tevens is rekening gehouden met verwachte fluctuaties binnen de begroting 
van in totaal € 300.000 voor genoemde jaren. 
 
We geven de bestuurscommissie gezondheid in overweging het Dagelijks Bestuur te adviseren om bij het 
opstellen van de jaarrekening 2018 een bestemmingsreserve innovatieagenda JGZ 3.0 te vormen. 
Tevens geven wij in overweging het Dagelijks Bestuur te adviseren in ieder geval het verwachte positieve 
saldo 2018 van het programma gezondheid toe te voegen aan deze bestemmingsreserve. Gedurende de 
periode 2019-2021 kan het saldo van deze bestemmingsreserve worden ingezet ter dekking van de 
incidentele kosten, waardoor het beroep op de gemeenten in de kaderbrief kan worden verlaagd.  
 

 
Beoogd effect 

De Innovatieagenda JGZ 3.0 moet leiden tot een toekomstbestendige JGZ, die met moderne middelen 
een hogere kwaliteit en bereikbaarheid realiseert en daarmee de doelstelling ‘Veilig en gezond opgroeien 
in Friesland’ duurzaam mogelijk maakt. 
 
 


