
 

Aan: Bestuurscommissie PG&MZ

Van: Bert van de Velden, directeur publieke gezondheid

Datum: 9 oktober 2020

Betreft: Actuele ontwikkelingen 

Met dit memo wordt u op de hoogte gesteld van actuele ontwikkelingen en voortgang van de 
uitvoering van taken. Desgewenst kunt u hier tijdens de vergadering van 19 oktober a.s. nog vragen 
over stellen c.q. opmerkingen over maken.

Voortgang werk/knelpunten
De werkzaamheden die de coronacrisis voor de GGD met zich meebrengen heeft al veel van de 
flexibiliteit van de GGD/VRK gevraagd en dit zal zeker nog voortduren de komende maanden. 
Intussen staat er een nieuw ‘coronateam’ van ca. 200 nieuwe medewerkers die ingezet worden voor 
het testen, het callcenter, het bron- en contactonderzoek en het vliegthuiscontactonderzoek. Naar is 
vernomen dient de opschaling van testen en BCO te worden versneld, wat het nodig maakt de 
organisatie nog verder uit te bouwen. Dat plaatst de VRK voor een grote opgave, zowel op het vlak 
van werving en selectie, inwerken, begeleiden, facilitaire ondersteuning, mobile devices, huisvesting 
e.d..
Tot 1 oktober werd er voor de te taakuitvoering ook een beroep gedaan op (medisch) personeel uit 
andere taakvelden van de GGD. Vanaf 1 oktober kunnen zij in beginsel weer terug naar hun reguliere 
werk. 

Jeugdgezondheidszorg
Met het vaststellen van de meerjarenvisie GGD, aan het begin van de huidige bestuursperiode van de 
BC PG&MZ, is de opdracht gegeven een verkenning uit te voeren om de inzet van de 
jeugdgezondheidszorg in de regio te optimaliseren. Deze uitwerking blijkt ingewikkelder dan vooraf 
voorzien, waardoor uitwerking vertraging opliep. Vorig jaar viel de sectormanager uit en sinds maart 
zijn door de sector alle zeilen bijgezet om de corona taken uit te kunnen voeren. Ondertussen zijn er 
verschillende gesprekken gevoerd tussen de directie en het management om te bezien wat op dit 
moment een passende stap is. Alle ontwikkelingen bij elkaar genomen, is geconcludeerd dat er een 
koerswijziging voor de sector nodig. Daarvoor wordt op korte termijn een verandermanager 
aangesteld, die in opdracht van de directie en samen met het MT hier invulling aan gaat geven. Dat 
betekent dat de bestuurlijke opdracht, zoals verwoord in de beleidsagenda, een andere invulling en 
uitwerking gaat krijgen. 

Borging en doorontwikkeling van een lerend netwerk rondom personen met verward gedrag in 
Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer
Vanuit de spoedzorgketen GGZ is de behoefte gevoeld om als professionals en organisaties 
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gezamenlijk te leren en te ontwikkelen. Alle organisaties betrokken bij personen met verward gedrag 
(in acute en niet-acute situaties) hebben een andere manier van werken, een andere doelstelling, 
andere taal, andere protocollen en regelgeving, andere organisatieculturen, andere aansturing en 
andere financieringssystemen. Deze diversiteit maakt het wendbaar inspelen op incidenten en 
veranderende contexten vaak allesbehalve vanzelfsprekend. Professionals en organisaties hebben 
elkaar nodig om het verschil te kunnen maken in het maatschappelijke speelveld, juist vanwege de 
complexe problematiek die vaak niet gemakkelijk op te lossen is. Daarom is in 2018 gestart met de 
zgn. leertafels. Dit zijn leerbijeenkomsten met medewerkers uit de verschillende organisatie op 
gebied van zorg en veiligheid. Samen met GGZ InGeest, gemeenten, de politie en het Spaarne 
Gasthuis is bij ZonMw een subsidievraag ingediend om de doorontwikkeling mede te financieren. 
Uiterlijk 30 oktober 2020 wordt bekend of de aanvraag gehonoreerd wordt.

Inspiratiesessie 26 oktober over o.a. preventieakkoord en gezondheidsbeleid
Gezien de Coronamaatregelen kan een fysiek najaarsoverleg niet plaatsvinden. Om toch invulling te 
geven aan een ‘inspiratie sessie’ wordt op maandag 26 oktober van 13.00-15.00h een digitale 
bijeenkomst gehouden. De GGD organiseert een inspiratiebijeenkomst over het Nationale 
preventieakkoord, met o.a.:
-De regionale/lokale vertaling daarvan
-De relatie tot de regionale nota gezondheidsbeleid die momenteel ontwikkeld wordt
-De relatie met de lokale sportakkoorden.
De uitnodiging is reeds verzonden. 

Wet verplichte ggz/uitbreiding meldpunt zorg & overlast
Begin 2020 is de GGD gestart met de uitvoering meldpunt en verkennend onderzoek voor de Wet 
Verplichte GGZ en parallel daaraan met een uitbreiding van de beschikbaarheid en bereikbaarheid 
van het meldpunt zorg & overlast. Inmiddels is gestart met een evaluatie Wvggz. In de 
gecombineerde BC vergadering van 7 december zal hierover een presentatie worden verzorgd.

Aangenomen wordt u hiermee voldoende en naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.
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