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Lokale Accenten Gemeente Goirle 2020 
 
Inleiding  
 
In haar beleid steekt de gemeente Goirle in op het versterken van de eigen kracht en gezond leven 
door te investeren in een gevarieerd aanbod aan basisvoorzieningen. Sinds 2016 is een belangrijk 
deel van het gemeentelijke preventieve gezondheidsbeleid onderdeel van de regionale nota 
preventieve gezondheidszorg. De regionale nota publieke gezondheid Midden-Brabant 2020-2023 
richt zich op 4 ambities: gezonde start, gezonde leefstijl, gezonde geest en gezonde omgeving. 
In het beleidsdocument Back to basics vindt u daarom geen uitgebreide paragraaf meer terug die 
ingaat op het lokale gezondheidsbeleid.  
 
De GGD Hart voor Brabant voert voor gemeenten in de regio Hart van Brabant het basistakenpakket 
uit. Het basispakket bestaat uit uniforme taken, die van toepassing zijn op alle gemeenten in de regio 
Hart voor Brabant. Daarnaast is er binnen het basispakket ruimte voor de lokale accenten, waarin de 
gemeente en GGD samen een keuze maken voor een aantal producten/diensten. Extra inzet valt 
onder plustaken (niet wettelijk verplicht). Dit kunnen ook lokale accenten zijn waarvoor extra budget 
nodig is. Om gericht te kunnen blijven sturen worden deze accenten ieder jaar opnieuw vastgesteld.  
In deze memo willen wij u graag informeren over de inzet van deze lokale accenten voor onze eigen 
gemeente voor het jaar 2020. 
 
De lokale accenten sluiten aan op ambities/volgen uit de regionale nota publieke gezondheid 
Midden-Brabant 2020-2023 (werktitel: Met gezond verstand).  
Concreet zet de GGD Hart voor Brabant in op de volgende taken:  

• Lokale bijdrage aan uitvoering regionaal beleid en beleidsondersteuning.  

• Samenwerking jeugdgezondheidszorg en sociaal domein, gezondheidszorg en onderwijs  

• Gezondheidsbeleid en -uitvoering op scholen  

• Preventie middelengebruik jongeren onder de 18 jaar (alcohol, drugs, roken) 

• Verkenning ketenaanpak preventie overgewicht en centrale zorgverlenersrol 

• Mentale gezondheid en weerbaarheid bij jongeren 

• Gezondheid in omgevingsvisie  

• Valpreventie ouderen  

• Gezondheidsbevordering statushouders 

 
Hieronder volgt een korte toelichting op de verschillende taken.  
 
Lokale bijdrage aan uitvoering regionaal beleid  
De GGD zet zich in voor de uitvoering van de doelstellingen uit de regionale nota 2020 – 2023. De 
GGD monitort de voortgang van de regionale nota publieke gezondheid 2020 – 2023 en het 
bijbehorende uitvoeringsplan. Ieder jaar wordt er opnieuw een uitvoeringsplan gemaakt gerelateerd 
aan de regionale nota. 
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Samenwerking jeugdgezondheidszorg en sociaal domein, gezondheidszorg en onderwijs  
JGZ zet extra in op kortdurende gezinsbegeleiding en individuele opvoedingsondersteuning – 
voortkomend uit vragen vanuit ’t Loket en vanuit samenwerkingspartners. Waar nodig consulteert ’t 
Loket jeugdartsen en Jeugdverpleegkundigen bij casuïstiek rondom jeugd. Er is extra aandacht voor 
zwangere vrouwen en jonge moeders. Verder wordt ingezet om de samenwerking met huisartsen te 
verbeteren o.a. door casuïstiek met elkaar te delen om van elkaar te leren. Zorgvragen vanuit school 
lopen via JGZ en door huisartsen wordt doorverwezen naar de jeugdarts voor vraagverheldering en in 
afstemming met school. Waar nodig vindt afstemming plaats met ‘t Loket.  JGZ sluit aan bij 
zorgteams op scholen. Voorschoolse voorzieningen, zoals kinderopvang, consulteren JGZ over 
casuïstiek, wanneer daar aanleiding toe is.  
 
Gezondheidsbeleid en -uitvoering op scholen  
De GGD motiveert scholen (vraaggericht) om expliciet aandacht te besteden aan de gezondheid van 
hun leerlingen. Aan de hand van de aspecten ‘(sociaal-emotionele) gezondheid’, ‘opvoeding en 
gezin’, ‘participatie’, ’schoolomgeving’ en ‘leefstijl’ kan men komen tot een schoolprofiel om 
vervolgens de thema’s te bepalen waarmee men aan de slag wil.  
 
Preventiemiddelen gebruik jongeren onder de 18 jaar (alcohol, drugs, roken)  
De werkgroep middelengebruik blijft ook in 2020 actief. De focus voor 2020 zal met name gericht zijn 
op het herijken van het preventie- en handhavingsplan samen met stakeholders. In de praktijk kan de 
uitvoer zijn: lokale inzet van landelijke campagnes, organiseren opvoed ondersteunende activiteiten 
en sportclubs motiveren om gezonde sportkantines te worden.  
 
Verkenning ketenaanpak preventie overgewicht en centrale zorgverlenersrol 
In 2020 zal worden verkend wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van een ketenaanpak 
rondom overgewicht jeugd. 
 
Mentale gezondheid en weerbaarheid bij jongeren 
GGD zet in op thema Weerbaarheid van de Gezonde School aanpak. Dit bestaat uit pesten, omgaan 
met sociale media, groepsdruk en seksuele weerbaarheid. De inzet hiervan is gedekt binnen 
“Gezondheidsbeleid – en uitvoering op scholen.  
 
Gezondheid in omgevingsvisie 
Positieve gezondheid wordt zoveel mogelijk meegenomen in ruimtelijke ordeningsplannen en krijgt 
een prominentere plek in de omgevingsvisie van de gemeente Goirle. De Brabantse omgevingsscan 
van de GGD biedt hiertoe handvatten, welke in 2020 vertaald worden naar de lokale situatie.  
 
Valpreventie ouderen  
In 2020 organiseert de GGD een drietal bijeenkomsten met het Lokaal Vitaal Team om het 
werkdocument verder te vullen met de ervaringen uit de praktijk en knelpunten en oplossingen in 
kaart te brengen en waar mogelijk in afstemming met elkaar op te pakken.  
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Gezondheidsbevordering statushouders 
2 workshops Gezondheidszorg in Nederland en 2 themabijeenkomsten. In samenspraak met 
ContourdeTwern en de gemeente zal nog gekozen worden voor de exacte insteek van de 
bijeenkomsten. 
 
Plustaken 
In samenspraak met gemeente en GGD is ervoor gekozen extra plustaken in te zetten voor 
statushouders, kwetsbare (potentiele) ouders, deskundigheidsbevordering jeugdverpleegkundigen 
Zorg voor onze kinderen, video home training en een activiteitenbudget.  
 
Met de lokale accenten geven we zoals eerder in dit stuk aangegeven specifiek richting aan datgene 
waar op dat moment in dat boekjaar behoefte aan is in Goirle.  
 
Goirle, 28-08-2020 
 
 


