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1. Vaststelling 

Onderliggend document omvat een omschrijving van de inzet van de GGD in 2022. Deze 

inzet wordt gefinancierd uit het basispakket van de GGD (inwonersbijdrage).  

 

Dit document is ambtelijk vastgesteld door de gemeente Goirle, 

 

Naam  : ___________________________________ 

Functie : ___________________________________ 

Datum  : ___________________________________ 

 

 

Handtekening : ___________________________________ 
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2. Inleiding 

Dit document omvat een omschrijving van de inzet van de GGD voor 2022. Deze inzet 

wordt deels gefinancierd uit het basispakket van de GGD (inwonersbijdrage) en deels uit 

plusgelden.  

Het basispakket bestaat uit de zogenaamde uniforme taken, die GGD-breed zijn 

vastgelegd en van toepassing zijn voor alle gemeenten. Daarnaast is er binnen het 

basispakket ruimte voor het lokaal accent, waarin de gemeente en GGD samen een 

keuze maken voor een aantal producten/diensten. 

Extra inzet valt onder de plustaken. Dat kunnen dus ook lokale accenten zijn waarvoor 

extra budget nodig is. Een beschrijving van alle GGD diensten is terug te vinden in het 

Productenboek GGD Hart voor Brabant 2020. Hieronder in tabelvorm een overzicht van: 

- het uniform deel van het basispakket: de taken uit de Wet publieke gezondheid, 

aan de hand van landelijke richtlijnen, die de GGD uitvoert voor alle gemeenten 

en de taken waartoe het algemeen bestuur heeft besloten.  

- de lokale accenten in het basispakket: gemeente en GGD overleggen over een 

deel van het basispakket: hoe voert de GGD het uit, in welke wijken, voor welke 

doelgroepen, etc.  

- de plustaken: wil een gemeente meer dan het basispakket, dan kan zij plustaken 

inkopen. Dat kunnen dus ook lokale accenten zijn waarvoor extra budget nodig is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ggdhvb.nl/werken-bij/-/media/ggdwebsites-2016/hvb/bestanden/pdf/productenboek-ggd-hart-voor-brabant.ashx
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3. Gemeentelijke afspraken 2022 

 

De lokale accenten in de gemeente Goirle voor 2022 zijn tot stand gekomen op basis van 

monitorcijfers van de GGD Hart voor Brabant, signalen vanuit de samenleving, de 

ambities uit de Regionale nota publieke gezondheid Midden-Brabant en de ambities uit 

het Nationaal Preventieakkoord.  

 

In de volgende hoofdstukken worden de doelen en resultaten voor 2022 omschreven 

voor de lokale accenten en per ambitie toegelicht, waaronder: 

• Lokale bijdrage aan uitvoering regionaal beleid  

• Beleidsadvisering 

• Samenwerking JGZ en sociaal domein  

• Samenwerking JGZ en gezondheidszorg  

• Samenwerking JGZ en onderwijs   

• VVE 

• Kortdurende begeleiding en opvoedondersteuning 

• Nu Niet Zwanger 

• Gezondheidsbeleid en uitvoering op scholen  

• Deelname dorpsteam 

 

4. Toelichting afspraken 2022: lokaal accent 

 

ALGEMEEN 

Lokale bijdrage aan uitvoering regionaal gezondheidsbeleid 

De negen Midden-Brabantse gemeenten en de GGD Hart voor Brabant hebben de 

regionale nota publieke gezondheid ‘Met Gezond Verstand’ voor de periode 2020-2023 

opgesteld. De ambities in deze nota zijn: 

• GEZONDE START: Elk kind groeit veilig, gelukkig en gezond op 

• GEZONDE LEEFSTIJL: De keuze voor een gezonde leefstijl is de makkelijkste 

keuze: wie en waar je ook bent! 

• GEZONDE GEEST: Onze inwoners voelen zich mentaal gezond en gelukkig 

• GEZONDE OMGEVING: Een gezonde, toegankelijke en uitnodigende omgeving 

voor jong en oud 

Om deze regionale ambities te realiseren is afgesproken om jaarlijks een gedeelte uit de 

lokale accenten te reserveren voor regionale samenwerking en ontwikkeling. De opbouw 

van dit bedrag staat omschreven in de nota zelf. Daarnaast is een activiteitenbudget 
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gereserveerd voor communicatie- en PR-materialen, het faciliteren van bijeenkomsten 

en het verzorgen van trainingen. Voor de lokale uitvoering, zoals interventies op scholen, 

sportverenigingen of in de wijken, is afgesproken dit te financieren uit het overig deel 

van het lokaal accent 2022 per gemeente. Voor de lokale uitvoering is geen 

activiteitenbudget opgenomen, afspraak is dat dit per activiteit vooraf wordt afgestemd 

met de inhoudelijk verantwoordelijke van de gemeente. 

 

Resultaten:  

- 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  

 

Beleidsondersteuning  

De GGD plant en faciliteert het Ambtelijk Overleg volksgezondheid Midden-Brabant en is 

inhoudelijk adviseur voor de gemeente Goirle. Daarnaast wordt deze ruimte ingezet voor 

vraaggerichte beleidsondersteuning gedurende het jaar. Daarnaast zal de GGD de 

samenwerking met Sterk Huis intensiveren. 

 

Resultaten:  

- De GGD plant en faciliteert het Ambtelijk Overleg volksgezondheid Midden-

Brabant (ongeveer 6 keer per jaar) en treedt op als inhoudelijk adviseur. 

- De GGD geeft (on)gevraagd beleidsadvies aan de gemeente Goirle. 

 

GEZONDE START 

Samenwerking JGZ en sociaal domein  

De JGZ wordt geconsulteerd door ‘t Loket wanneer er sprake is van (complexe) 

casuïstiek omtrent jeugd. Toegevoegde waarde is hier de deskundigheid op het vlak van 

gezond opgroeien en het bevorderen van een goed opgroeiklimaat voor een versterking 

in de basis van gezinnen, waar vaak andere problematiek op drijft (bijvoorbeeld bij 

psychische problematiek van ouders). 

Binnen het sociaal domein wordt er nauw samengewerkt tussen JGZ en ’t Loket binnen 

een afstemmingsoverleg. Vanuit de verpleegkundige ligt de nadruk op het ondersteunen 

en begeleiden in casussen die betrekking hebben op jeugd.  
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Resultaten: 

- Er zijn korte lijntjes en een goede communicatie als het gaat om consultatie van 

’T Loket -waar nodig- ondersteunt door jeugdartsen en -verpleegkundigen bij 

casuïstiek rondom jeugd; 

o JGZ sluit (ongeveer 6x per jaar) aan bij het afstemmingsoverleg met ‘t 

Loket.  

o Gedurende het jaar sluit JGZ aan bij diverse netwerkoverleggen ter 

bevordering van de samenwerking en verbinding met partners (denk aan 

samenwerkingsoverleg met o.a. schoolmaatschappelijk werk en 

netwerkbijeenkomsten) 

 

Samenwerking JGZ en gezondheidszorg 

Op individuele basis is er regelmatig contact tussen JGZ en huisartsen op casusniveau 

waarin samenwerking noodzakelijk is. Ook is er met regelmaat samenwerking met 

diverse paramedici, zoals o.a. diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, 

fysiotherapeuten, psychomotore therapeuten, kraamverzorgenden en verloskundigen. 

De jeugdarts sluit 2 keer per jaar aan bij overleg met de huisartsen in Goirle om de 

voortgang van de samenwerking te bespreken en casuïstiek met elkaar te delen om van 

elkaar te leren. Hierin is ook de afspraak vastgelegd dat zorgvragen vanuit school via 

JGZ lopen en door huisartsen wordt doorverwezen naar de jeugdarts voor verdere 

vraagverheldering in de ontwikkelingscontext van het kind en in afstemming met school. 

Dit loopt goed en hier wordt veel gebruik van gemaakt door huisartsen.  

Twee keer per jaar sluit de GGD aan bij het adhd-zorgpadoverleg. 

 

Resultaten: 

- JGZ en huisartsen en diverse paramedici werken samen op casusniveau wanneer 

dit noodzakelijk/wenselijk is. 

- Huisartsen in Goirle consulteren -waar nodig- jeugdartsen bij casuïstiek rondom 

jeugd. 

- De jeugdarts sluit twee keer per jaar aan bij overleg met de huisartsen in Goirle. 

- De jeugdarts sluit twee keer per jaar aan bij het adhd-zorgpadoverleg in Goirle. 
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Samenwerking JGZ en onderwijs 

Binnen deze inzet is de samenwerking met het primair onderwijs (8 basisscholen), het 

voortgezet onderwijs (Mill Hill college) en de 9 voorschoolse voorzieningen 

(kinderopvanglocaties) in de gemeente Goirle opgenomen. Deze inzet gaat over het 

aansluiten bij (gemiddeld 6x per jaar) zorgteams (en daaruit volgend de adviezen op 

maat en onderzoeken op indicatie voor leerlingen), de Multidisciplinaire Overleggen op 

het Mill Hill, de verzuimaanpak via M@ZL op het Mill Hill, contact op indicatie vanuit 

voorschoolse voorzieningen, gesprek naar aanleiding van de screening in de 2e klas van 

het voortgezet onderwijs en gesprekken aangaande de Gezonde School-aanpak 

(samenwerking tussen JGZ en afdeling collectieve preventie). Ook valt de advisering van 

IB’ers en zorgcoördinatoren over casuïstiek binnen deze inzet.  

Op vraag zet de jeugdverpleegkundige zich in voor casusbespreking of observaties op 

kinderdagverblijven, de peuteropvang en overige peuterspeelzalen en overlegmomenten 

op verzoek van het kinderdagverblijf met aandacht voor basiskracht. Deze kinderen 

worden met toestemming van ouders besproken en relevante informatie wordt 

vastgelegd in het Kinddossier. 

 

Resultaten: 

- JGZ sluit gemiddeld 6 keer per jaar aan bij de ondersteuningsteams op scholen (8 

locaties) en pakt vanuit dit overleg casuïstiek op.  

- Voorschoolse voorzieningen (9 locaties) consulteren JGZ over casuïstiek. 

- De GGD gaat in gesprek met het Mill Hill naar aanleiding van de screening in de 

2e klassen en bespreekt hier de Gezonde School-

aanpak/schoolgezondheidsbeleid. 

 

Inzet op VVE 

De GGD indiceert op basis van eigen of externe signalen en toetsen (via Van Wiechen 

Ontwikkelingsonderzoek en JGZ-richtlijnen van het NCJ) aan criteria VVE. 

JGZ zet in op de signalering en verwijzing van doelgroepkinderen in het kader van VVE 

(Voor- en Vroegschoolse Educatie) door de jeugdarts (vaak in gezamenlijkheid met 

ouders en school op de schoollocatie) en de warme overdracht door de 

jeugdverpleegkundige en andersom. Opvolging vindt plaats tijdens de standaard 

contactmomenten. Tussentijdse monitoring middels extra contactmomenten gebeurt 

alleen indien daar dringende redenen toe zijn. Er zijn op dit moment twee VVE-

peuterspeelzalen in Goirle. Er zijn meer kinderen met een VVE-indicatie, maar die gaan 

niet naar een VVE-opvang. Wanneer naar 3 of 4 locaties gaat worden uitgebreid, zal 

opnieuw moeten worden bekeken welke inzet hiervoor nodig is. 
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De Kinderopvang indiceert zelf voor VVE als het gaat om de bekende concrete criteria 

zoals meertaligheid, spraaktaalachterstand in Nederlands en achtergrond van ouders. 

Vanuit JGZ wordt het opgepakt als er sprake is van minder concrete signalen zoals in 

verband met sociaal-emotionele ontwikkeling of de thuissituatie. In overleg met ouders 

doet JGZ de VVE-aanmelding met motivatie. 

Tijdens de spreekuren bij de kinderopvang en via indicatieconsulten op het 

consultatiebureau volgt JGZ de voortgang bij deze kinderen. De warme overdracht 

gebeurt rechtstreeks tussen school en kinderopvang; de JGZ heeft hierin geen grote rol 

maar brengt dit ter sprake en kan adviseren op inhoud.  

 

Een keer per 6 weken is er overleg met het ondersteuningsteam VVE peuteropvang. Hier 

komen vaak zaken naar boven die door de jeugdarts of -verpleegkundige op moeten 

worden gepakt, zoals doorverwijzingen of verder onderzoek. Dit betekent vaak extra 

gesprekken met bijvoorbeeld de arts of of de ouders. Vaak betreft het ouders met een 

niet-Nederlandse achtergrond waardoor de gesprekken meer tijd vragen ivm de taal- en 

cultuurbarriere. Aandachtspunt betreffende de VVE peuteropvang is of de doelstelling 

van VVE reeds is behaald of wordt behaald. De jeugdverpleegkundige van de GGD neemt 

deel aan de VVE-werkgroep die vanuit de gemeente is opgezet. 

 

Resultaten:  

- JGZ signaleert en verwijst doelgroepkinderen in het kader van VVE, volgt deze 

kinderen blijvend via periodiek contact met de voorschoolse voorzieningen en 

ondersteunt zo nodig bij een (warme) overdracht naar school. Ook kinderen die 

niet naar voorschoolse voorzieningen gaan en tot de VVE-doelgroep behoren 

worden blijvend gevolgd.  

- De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de werkgroep VVE en het MDO. 

- JGZ pakt vragen/casuistiek op die uit het 6-wekelijks overleg met het 

ondersteuningsteam VVE Peuteropvang komen. 

- JGZ benadert alle overige locaties pro-actief met als doel:  

Het bereik VVE kinderen gaat van 3 naar 5 % in 2022; hiervoor zoekt GGD ook 

de samenwerking met partners op.  

 

Kortdurende begeleiding en opvoedondersteuning 

JGZ zet extra in op kortdurende gezinsbegeleiding en individuele 

opvoedingsondersteuning door middel van huisbezoeken met de inzet van de Triple P-

methodiek. Via deze methode zet de jeugdverpleegkundige in op een positief 

opvoedklimaat. We zien een toename in het aantal gezinnen dat deze extra 
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ondersteuning nodig heeft. De doelgroep is divers: een gedeelte van deze gezinnen 

betreft statushouders en nieuwkomers. Hier is meer tijd nodig dan normaal gesproken 

omdat de intake meer tijd vraagt, er vaak complexe hulpvragen en problematiek spelen 

op meerdere leefgebieden en de kinderen uit deze gezinnen vaak meer 

gezondheidsrisico’s hebben. Daarnaast zijn er gezinnen met een minder gemakkelijke 

start die een steuntje in de rug nodig hebben. Hierbij is inzet nodig om ernstige 

opvoedproblemen te voorkomen. De GGD zet hier bij voorkeur de effectieve interventie 

Stevig Ouderschap voor in. Omdat daar in 2022 vanuit de gemeente Goirle geen ruimte 

vanuit plusfinanciering beschikbaar voor is, is gekozen om vanuit JGZ deze extra inzet te 

plegen. Deze inzet is slechts een fractie van wat er soms echt nodig is om de ouder(s) 

van het kind goed te ondersteunen. Hetzelfde geldt voor het niet in kunnen zetten van 

de interventie Voorzorg. We merken dat met het ontbreken van deze trajecten, er aan 

de voorkant veel meer extra (reguliere) inzet nodig is. De doorontwikkeling van het 

voorliggend veld zal er mogelijk toe bijdragen dat hier een deel van de oplossing te 

vinden is. Of dit voldoende is, zal blijken uit eventuele af- danwel toename van 

hulpvragen en vooral de intensiteit daarvan. We zullen dit in 2022 nauwlettend 

monitoren. 

 

Resultaten:  

- JGZ heeft ruimte om extra kortdurende begeleiding en opvoedondersteuning (van 

3 uur) te bieden aan de gezinnen die dat nodig hebben. Er is een schatting 

gemaakt dat het in 2022 ongeveer 17 gezinnen betreft.  

 

Nu Niet Zwanger  

Ook in 2022 brengen we NNZ onder in het lokaal accent. Een klein deel van deze kosten 

(€1.135) is echter uitvoeringsbudget voor de anticonceptiemiddelen (spiraaltje (prik)pil 

etc.) en kan niet in het lokaal accent onder worden gebracht, omdat deze kosten 

financieel gezien niet uit de inwonersbijdrage kunnen worden betaald. De afspraken 

rondom Nu Niet Zwanger zijn regionaal gemaakt en onderdeel van de Regionale Nota 

publieke gezondheid 2020-2023; hierin hebben alle Midden-Brabantse gemeenten zich 

gecommitteerd aan de financiering van NNZ. 

 

GGD Hart voor Brabant is de coördinerende partij voor de structurele implementatie van 

het programma Nu Niet Zwanger. De bijbehorende taken zijn: 

• Aanspreekpunt zijn voor regionale programma aanpak Nu Niet Zwanger in 

Midden-Brabant 

https://www.ncj.nl/stevigouderschap/
https://www.ncj.nl/voorzorg/
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• Het organiseren van intervisie 4 x per jaar en scholing voor alle (ongeveer 80) 

aandachtsfunctionarissen 

• Beschikbaar zijn voor het oppakken van complexe casuïstiek aangeleverd door 

betrokken ketenpartners (opschalen van casussen). Uitgaande van 100 casussen 

per jaar op regionaal niveau 

• Aanspreekpunt zijn voor huidige ketenpartners (en eventueel nieuwe partners) 

over inbedding van het programma in de diverse organisaties. Bijvoorbeeld 

meedenken over en faciliteren van het geven van invulling aan interne 

bijscholing, registratie, beschikbare voorlichtingsmaterialen 

• Up to date houden van het netwerk van huisartsen, gynaecologen en GGD-artsen 

voor snelle doorverwijzing en realisatie van anticonceptie 

• Beschikken over en beheren van financiële middelen voor toepassen van 

anticonceptie 

• (Zo nodig) organiseren van moreel beraad om juridische/ethische vraagstukken 

te bespreken 

• Zorgdragen voor jaarlijkse planning en verantwoording ten aanzien van de 

gemeenten 

• Coördinatie van registratie casussen en opvolging 

 

Daarnaast zijn er kosten voor middelen voor duurzame anticonceptie en registratie 

(technisch beschikbaar stellen van de tool, inrichting tool voor die specifieke 

ketenpartner, juiste machtigingen/inlog etc., training/instructie van gebruikers, 

genereren gegevens/opstellen factsheet, ontwikkelen app). Zie bijlage I voor 

onderliggende begroting Nu Niet Zwanger. 

 

Financiering vindt plaats op basis van inwonersaantal. In 2022 is door een eenmalige 

compensatie van het Rijk, het bedrag iets lager uitgevallen dan aanvankelijk begroot. Bij 

de implementatie van NNZ in Goirle is extra aandacht voor de doelgroep van Eritrese 

statushouders die binnen Sterk Huis gehuisvest zijn. 

 

Resultaat: 

- De GGD voert de coördinatie zoals hierboven beschreven uit in 2022 

 

  



  

 
Inzet van de GGD in de gemeente Goirle in 2022 · Pagina 12 van 14 
  

 

GEZONDE LEEFSTIJL 

Gezondheidsbeleid en -uitvoering op scholen 

De scholen in Goirle (primair en middelbaar onderwijs) worden structureel gemotiveerd 

om expliciet aandacht te besteden aan gezondheid. Dit gebeurt op een vraaggerichte 

manier, via de landelijke aanpak van de Gezonde School, waarbij school, GGD en 

gemeente gezamenlijk kiezen met welke thema’s de scholen aan de slag gaan en 

mogelijk naar een vignet Gezonde School wordt toegewerkt. In 2022 zal de GGD een 

wervingsactie uitzetten richting alle basisscholen in Goirle, waarbij scholen het aanbod 

wordt gedaan om een schoolprofiel uit te voeren en/of te ondersteunen vanuit de 

Gezonde School-aanpak op de diverse thema’s (zoals o.a. welbevinden, mediawijsheid 

en relaties en seksualiteit). Scholen blijven autonoom in de keuze of ze meedoen met de 

Gezonde School-aanpak en voor welke thema’s ze kiezen. 

 

Het Mill Hill College heeft een vignet op het thema Welbevinden (geldig t/m 18 april 

2022) en zal ondersteund worden in het verlengen van het vignet voor 3 jaar. Dit sluit 

direct aan op de aanpak Young Minds Matter waarin het Mill Hill deel neemt als een van 

de pilotscholen in de regio. 

 

Resultaten:  

- De GGD zet een wervingsactie bij alle scholen uit met als doel om meer scholen 

in 2022 te ondersteunen om een Gezonde School te worden. 

- De GGD ondersteunt het Mill Hill college bij het verlengen van hun Gezonde 

School-vignet. 

 

 

Preventie middelengebruik 

De preventie van middelengebruik bij jongeren onder de 18 jaar (alcohol, drugs, roken) 

is tijdelijk ondergebracht in het Lokaal Preventieakkoord. De uitvoering van dit akkoord 

loopt van 2021 – 2023. Hierdoor is er tijdelijk binnen het lokaal accent (meer) ruimte 

voor andere zaken. 
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GEZONDE OMGEVING 

Gezondheid in Omgevingsvisie Goirle 

(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 is in 2021 opnieuw 

uitgevoerd en biedt hiertoe handvatten. Hierdoor is de inzet vanuit de GGD voor 2022 

lager dan die voor 2021. Mocht vanuit de uitvoeringsagenda omgevingsvisie nog extra 

advies nodig zijn van de GGD, dan zullen deze uren hiervoor ingezet worden.  

 

 

5. Monitoring  

De monitoring van de voorliggende afspraken en de tevredenheid van de gemeente 

wordt ieder kwartaal besproken. Op deze manier kunnen de afspraken -waar nodig- 

tijdig worden bijgestuurd.  
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Bijlage 1 

 

Begroting Nu Niet Zwanger 2022 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering Discipline tarief per fte fte/kosten totaal

Inhoudelijke coördinatie Jeugdverpleegkundige € 113.160,00 0,56 € 63.369,60

Projectleiding/ Inhoudelijke coördinatie junior projectleider € 148.118,00 0,44 € 65.171,92

secretariaat ivm intervisie en scholingen 80 aandachtsfunctionarissen managementassistente € 89.197,00 0,11 € 9.811,67

duurzame anticonceptie € 15.000

regiestratiesysteem € 7.000

1/4de van bedrag landelijk wordt besteed aan doorontwikkeling NNZ 2022 kwaliteit & registratie € 11.250 (wordt vergoed door landelijke subsidie)

Gemeente Inwonersaantallen Kosten per gemeente 

AC Middelen/ 

Epi/factsheets

teruggave landelijke 

bijdrage

totale 

kosten per 

gemeente

Dongen 26372 € 7.857,10 € 1.249 € 1.916,67 € 7.189,82

Gilze Rijen 26742 € 7.967,34 € 1.267 € 1.943,56 € 7.290,69

Goirle 23948 € 7.134,91 € 1.135 € 1.740,50 € 6.528,96

Heusden 45008 € 13.409,39 € 2.132 € 3.271,10 € 12.270,57

Hilvarenbeek 15698 € 4.676,96 € 744 € 1.140,90 € 4.279,76

Loon op Zand 23504 € 7.002,63 € 1.114 € 1.708,23 € 6.407,91

Oisterwijk 32373 € 9.645,00 € 1.534 € 2.352,81 € 8.825,88

Tilburg 221930 € 66.120,39 € 10.514 € 16.129,47 € 60.504,95

Waalwijk 48801 € 14.539,46 € 2.312 € 3.546,77 € 13.304,65

totaal 464376 € 138.353,19 € 22.000 € 33.750,00 € 126.603,19


