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Aanleiding
Wij hebben vandaag besloten om in te stemmen met de offerte ‘Inzet van de GGD in de gemeente 
Heusden 2020’ en daarmee de lokale inzet van de GGD voor 2020 vast te stellen. Met deze 
raadsinformatiebrief informeren we u graag, conform onze toezegging tijdens de 
informatievergadering op 5 maart 2020, over de gemaakte afspraken voor dit jaar. 

Informatie
De GGD Hart voor Brabant (hierna: GGD) is een gemeenschappelijke regeling (GR) en voert in 
opdracht van de deelnemende gemeenten taken uit op het gebied van gezondheid. Over een deel van 
deze taken worden per gemeente lokale afspraken gemaakt. 

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van al onze inwoners, waarbij er speciale 
aandacht is voor risicogroepen. Dit doet de GGD met name door het uitvoeren van de taken uit het 
basispakket, dat wordt betaald uit de gemeentelijke bijdrage per inwoner (de inwonerbijdrage). Het 
basispakket bestaat uit een uniform deel, waarin de activiteiten staan die de GGD voor alle 
gemeenten uitvoert. Er is binnen het basispakket ook ruimte voor lokale accenten. Het uitvoeren van 
de lokale accenten is wettelijk verplicht, maar gemeenten mogen, in tegenstelling tot het uniforme 
deel, zelf weten hoe ze deze uitvoeren. Binnen de lokale accenten is er dus vrijheid om zelf te kiezen 
voor bepaalde doelgroepen, thema’s en methodes. Het is ook nog mogelijk om extra taken bij de GGD 
weg te leggen, aanvullend op de lokale accenten. Dit kan door middel van plustaken. Ook hier heeft 
elke gemeente de vrijheid om te kiezen of en welke plustaken worden ingezet.

De lokale inzet van de GGD in 2020 is beschreven in het bijgaande afsprakendocument ‘Inzet van de 
GGD in de gemeente Heusden 2020’. Voor zowel de inzet van de lokale accenten als voor de 
plustaken, wordt hierin aangesloten op de speerpunten en ambities uit de regionale nota publieke 
gezondheid Midden-Brabant ‘Met gezond verstand 2020-2023’. Deze nota is door de raad op 
17 december 2019 vastgesteld. De nadruk ligt op zo veel mogelijk vraaggericht werken. De in de 
lokale afspraken opgenomen ureninzet is dan ook flexibel en inzetbaar op de gebieden waar de 
behoefte ligt. De regionale en lokale ambities uit de gezondheidsnota 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.

In onze gemeente wordt het grootste deel van de lokale accenten en plustaken binnen het 
samenwerkingsverband O3 (ContourdeTwern, MEE, Farent en GGD) uitgevoerd. Het gaat hier veelal 
om preventieve activiteiten met als doel onze inwoners langer gezond te houden. De GGD zorgt 
binnen O3 voor de verbinding tussen gezondheid en het sociaal domein. Zo zijn de 
jeugdverpleegkundigen onderdeel van de wijkteams en wordt de expertise van de GGD binnen O3 

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Heusden/385fd97a-9eac-481b-9c8b-7dff7a37f30e


ingezet op de preventieve wijkplannen en in de werkgroep alcohol en drugs. Hiermee sluit de inzet 
van de GGD aan bij de opdracht die O3 van de gemeente heeft. Dit onderdeel van de lokale inzet 
wordt dan ook gefinancierd vanuit de reguliere subsidie aan O3. 

Naast de partijen uit O3, wordt er door de GGD ook intensief samengewerkt met andere lokale partijen 
zoals het onderwijs en Stichting de Schroef voor het project ‘scoren voor gezondheid’, Stichting de 
Schroef bij de ‘ketenaanpak gecombineerde leefstijl interventie’ en de wijkteams van Bijeen voor het 
maken van wijkanalyses. De GGD is daarmee een belangrijke partner in onze gemeente.

In tegenstelling tot vorig jaar, zijn er dit jaar geen nieuwe projecten opgenomen in de offerte. Wel is er 
voor 2020 nog extra inzet nodig voor de wijkanalyse (wijkfoto). In 2019 is ingezet op het 
ontwikkelingen van een gezamenlijk wijkanalyse volgens de scrum1 methode. Dit product is nog niet 
afgerond, waardoor in 2020 ook nog inzet hierop nodig is. De verwachting is dat de wijkanalyse medio 
2020 wordt opgeleverd. De GGD draagt in 2020 bij aan het opstellen van wijkpreventieplannen en het 
uitvoeren van preventieve activiteiten in de verschillende kernen. Dit gebeurt vanuit de brede visie van 
positieve gezondheid, zoals ook in de regionale nota publieke gezondheid wordt omschreven.

Met de lokale inzet op het gebied van preventieve gezondheidszorg draagt de GGD, samen met de 
partners uit het voorliggend veld, bij aan gezondere inwoners. Met name op het gebied van preventie 
en vroegsignalering voorkomen we met de inzet van de GGD zwaardere, complexere en daarmee 
duurdere ondersteuning.

Bijlage(n):
 Inzet GGD gemeente Heusden 2020

1 Scrum is een effectievere en flexibelere manier van werken die het voor een team mogelijk maakt om projecten op een 
productievere manier op te leveren.
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1. Vaststelling 

Onderliggend document omvat een omschrijving van de inzet van de GGD in 2020. Deze inzet wordt deels 

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

 

Dit document is ambtelijk vastgesteld door de gemeente Heusden, 

 

Naam  : ___________________________________ 

Functie  : ___________________________________ 

Datum  : ___________________________________ 

 

 

Handtekening : ___________________________________ 
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2. Inleiding 

Dit document omvat een omschrijving van de inzet van de GGD voor 2020.  

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. Extra 

inzet valt onder de Plustaken. Dat kunnen dus ook lokale accenten zijn waarvoor extra budget nodig is. 

Hieronder in tabelvorm een overzicht van het uniform deel van het basispakket, de lokale accenten in het 

basispakket en de plustaken. Een beschrijving van alle GGD diensten is terug te vinden in het 

Productenboek GGD Hart voor Brabant 2020. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ggdhvb.nl/werken-bij/-/media/ggdwebsites-2016/hvb/bestanden/pdf/productenboek-ggd-hart-voor-brabant.ashx
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3. Uniform basispakket Jeugdgezondheid 

Het uniforme basispakket Jeugdgezondheid bevat de taken uit de Wet publieke gezondheid, en bestaat 

uit onderstaande producten:  

 

 

• Rijksvaccinaties, oa kinkhoestvaccinatie bij 8 maanden zwangerschap 

• Prenataal huisbezoek 

• Gehoorscreening en hielprik  

• Intakegesprek (2 weken of bij nieuwkomers) 

• Consultatiebureau (1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 15 maanden, 2 jaar, 3½ jaar, 5/6 jaar en 9/10 jaar) 

• Inloopspreekuur consultatiebureau voor ouders 

• Contact op indicatie: huisbezoek of consulten op het consultatiebureau of op school, telefonische 

consulten, digitaal contact, etc;  

• Jongeren 13/14 jaar: meten van lengte en gewicht en afnemen van vragenlijst over psychosociale 

gezondheid. Op indicatie is er daarna een afspraak met de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige die 

zo nodig kort ondersteunt of doorverwijst naar passende hulp 

• Depressiepreventie jongeren 12-14 jaar 

• Onderzoek speciaal onderwijs 

• Ziekteverzuimbegeleiding voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs: zo nodig toeleiden 

naar zorg en hulp door andere instellingen.  

• Samenwerken in het sociaal domein: Afstemming over gezinnen en deelname aan wijkteams.  

• Samenwerken met scholen: De jeugdarts of de jeugdverpleegkundige neemt deel in de interne 

ondersteuningsstructuur van (voor)- scholen, zoals de zorgteams. Ondersteunen van de school in de 

begeleiding van individuele kinderen en gezinnen en passend onderwijs, onderzoek op verzoek en 

advies op maat. Groepsvoorlichtingen en ondersteunen en stimuleren van het Gezonde schoolbeleid. 

• Samenwerken met de gezondheidszorg; Samenwerken voor, bij en na de geboorte, o.a. door het 

maken van samenwerkings- en verwijsafspraken. Overleg met verloskundigen, huisartsen, kraamzorg 

en specialisten in de ziekenhuizen 
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4. Gemeentelijke afspraken 2020 

 

PRODUCT OMSCHRIJVING UREN FUNCTIE TARIEF LOKAAL ACCENT PLUS 

            
ALGEMEEN           

Regionale nota publieke 
gezondheid 

          

Bijdrage uitvoer  nvt   nvt € 29.395,00   

Activiteitenbudget  nvt   nvt   € 783,00 

            

Beleidsondersteuning 50 Functionaris 
gezondheidsbeleid 

€ 
118,50 

€ 5.925,00   

            

Inzet O3           

Deelname wijkteams 324 Verpleegkundige € 82,00   € 26.568,00 

Collectieve preventie 27 GVO-medewerker € 82,00   € 2.214,00 

Collectieve preventie 27 Functionaris 
gezondheidsbeleid 

€ 
118,50 

  € 3.199,50 

Activiteitenbudget nvt       € 7.000,00 

            

GEZONDE START           

Nu niet zwanger: uitvoer nvt nvt nvt € 10.253,46   

Nu niet zwanger: 
materiaalkosten  

nvt nvt nvt   € 1.859,04 

            

Extra inzet VVE  30 Verpleegkundige € 82,00 € 2.460,00   

            

Extra inzet Jeugdarts 
indicatieconsulten + 
complexe 
jeugdproblematiek Zorg 
en Veiligheid 

215 Arts € 
123,50 

€ 26.552,50   

            

GEZONDE LEEFSTIJL           

Overgewicht           

Collectieve preventie: 
Gezonde kantine, 
beweegvriendelijke 
schoolpleinen, coördinatie 
Scoren voor Gezondheid 

70 GVO-medewerker € 82,00 € 5.740,00   

Collectieve preventie: 
uitvoer interventies 
overgewicht, oa Scoren 
voor Gezondheid 

20 Gezondheidsvoorlic
hter 

€ 72,00 € 1.440,00   
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Verkenning ketenaanpak 
overgewicht en centrale 
zorgverlenersrol 

20 Functionaris 
gezondheidsbeleid 

€ 
118,50 

€ 2.370,00   

            

Middelengebruik           

Coördinatie werkgroep 
Middelengebruik + uitvoer 
interventies Alcohol, 
Drugs, Roken  

80 GVO-medewerker € 82,00 € 6.560,00   

            

Gezonde school           

Begeleiding scholen 
schoolgezondheidsbeleid 
(PO + VO) 

100 GVO-medewerker € 82,00 € 8.200,00   

            

Wijkfoto + 
wijkpreventieplannen 

          

Doorontwikkeling wijkfoto 135 Epidemioloog € 
118,50 

  € 15.997,50 

Input wijkplannen en 
uitvoer wijkgerichte 
preventieactiviteiten 

65 GVO-medewerker € 82,00 € 5.330,00   

        
 

  

GEZONDE OMGEVING       
 

  

Flexibele inzet Gezonde 
omgeving 

20 Functionaris 
gezondheidsbeleid 

€ 
118,50 

€ 2.370,00   

    of Epidemioloog   
 

  

KWETSBARE BURGERS       
 

  

Wijk-GGD'er 1620 Verpleegkundige € 82,00 € 16.154,00 € 116.686,00 

Beleidsondersteuning 
Wijk-GGD'er 

50 Functionaris 
gezondheidsbeleid 

€ 
118,50 

 
€ 5.925,00 

        
 

  

Voorlichter eigen taal en 
cultuur 

          

Flexibele inzet, oa 
Turks/Marokkaans/Status
houders 

120 Gezondheidsvoorlic
hter 

€ 72,00 € 4.320,00 € 4.320,00 

            

        € 127.069,96   

Beschikbaar 
   

€ 127.059,00   

teveel ingezet 
   

€ 10,96 € 184.552,04 

           (uit 
inwonersbijdrage

) 

  

N.B. De plusafspraken dienen voor definitieve verzending naar de gemeente te 
worden getoetst op BTW plicht  
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5. Toelichting Lokaal accent en Plustaken 

ALGEMEEN 

Bijdrage uitvoer regionale nota publieke gezondheid 

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

publieke gezondheid ‘Met Gezond Verstand’ 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 Regionale nota publieke gezondheid ‘Met Gezond Verstand’ 2020-2023. Daarnaast is 

een activiteitenbudget 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 2020.  

 

Beleidsondersteuning  

De GGD plant en faciliteert het Ambtelijk Overleg volksgezondheid Midden-Brabant en treedt op als 

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

vraaggerichte beleidsondersteuning.  

 

Inzet O3 

De inzet van de GGD binnen O3 staat beschreven in de begroting van O3 voor 2020.  

Individuele inzet op psychosociaal vlak zoals opvoed- en opgroeiondersteuning (Videohometraining, 

Stevig Ouderschap, etc) kan vraaggericht ingezet worden. De GGD is vrij om inwoners, jeugdigen en 

gezinnen hier naar door te verwijzen.  

 

GEZONDE START 

Nu Niet Zwanger 

GGD Hart voor Brabant is de coördinerende partij voor structurele implementatie van het programma Nu 

Niet Zwanger. De bijbehorende taken zijn: 

• Aanspreekpunt zijn voor regionale programma aanpak Nu Niet Zwanger in Midden-Brabant. 

• Het organiseren van intervisie 4 x per jaar voor alle aandachts- functionarissen. 

• Beschikbaar zijn voor het oppakken van complexe casuïstiek aangeleverd door betrokken 

ketenpartners (opschalen van casussen, uitgaande van 100 casussen per jaar 

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

van het programma in de diverse organisaties. Bijvoorbeeld meedenken over en faciliteren van 

interne bijscholing, registratie en voorlichtingsmaterialen.    

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

doorverwijzing en realisatie van anticonceptie. 
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• 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. 

Financiering vindt plaats op basis van inwonersaantal. Een gedeelte van het totaalbedrag is bedoeld voor 

anticonceptiemiddelen, en het technisch beschikbaar stellen van de tool, training/instructie van 

gebruikers, en het ontwikkelen van de app. Deze kosten zijn opgenomen in de plusfinanciering.  

 

Extra inzet VVE 

Activiteiten in het kader van VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) bestaat uit het signaleren van een 

potentiële taalachterstand, het indiceren, het extra motiveren van ouders, het verwijzen, een warme 

overdracht en het actief volgen van VVE kinderen en het monitoren van het bereik van de doelgroep. De 

GGD werkt hierbij samen met netwerkpartners zoals kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen, het 

welzijnswerk, en bibliotheek, en ondersteunt hen bij hun vragen over de ontwikkeling van kinderen. 

 

Extra inzet Jeugdarts  

Door verbeterde samenwerking verwijzen scholen en huisartsen sneller door naar de Jeugdarts voor een 

indicatieconsult. Ook komen er veel aanvragen van fysiotherapeuten en logopedisten. Hiermee worden 

zwaardere zorgvragen bij de 2e lijn voorkomen, maar het gevolg is een toename van het aantal 

indicatieconsulten van de Jeugdarts. Daarnaast sluit de Jeugdarts maandelijks aan bij het overleg met alle 

medewerkers die betrokken zijn bij Veilig Thuis om tot een goede afstemming te komen. 

 

GEZONDE LEEFSTIJL 

 

Overgewicht  

Om aan te sluiten bij de regionale ambitie om ‘Van de gezonde keuze de makkelijkste keuze te makken’, 

zet de GGD vooral in op de omgeving. Dit gebeurt door het stimuleren van gezonde voeding in school- en 

sport- kantines, stimuleren van water drinken, aandacht voor voeding en bewegen in het 

schoolgezondheidsbeleid, inrichting van beweegvriendelijke schoolpleinen, en het verhogen van 

opvoedvaardigheden van ouders. 

Verder zal de GGD ook weer het project Scoren voor Gezondheid organiseren, voor alle groepen 6. Scoren 

voor Gezondheid bestaat uit een bijeenkomst voor leerkrachten over gezondheidsbeleid van de school, 

voorlichting over voeding voor leerlingen (oa dmv een supermarktspeurtocht, opdrachten en een 

scholenchallenge) en verschillende beweegclinics. Ouders zijn afgelopen jaar betrokken door 

thuisopdrachten te koppelen aan het lesprogramma, dit heeft tot goede resultaten geleid, en zal daarom 

een vervolg krijgen. 

Daarnaast zal de GGD in 2020 verkennen wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van een 

ketenaanpak rondom overgewicht en het inzetten van de centrale zorgverlenersrol door JGZ in de 

gemeente Heusden. Uitgangspunt hierbij is het landelijk model ketenaanpak voor kinderen met 

overgewicht en obesitas. De GGD doet dit in samenwerking met JOGG Nederland. De doorontwikkeling 

van de Gecombineerde Leefstijlinterventie ‘Heusfit & In Balanz’ wordt hierin meegenomen. 

Ten slotte kan de GGD ingezet worden bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten in kader van het 

Lokale Sportakkoord. 

https://www.ketenaanpakovergewichtkinderen.nl/ketenaanpak/inhoud-ketenaanpak
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Middelengebruik 

De werkgroep Middelengebruik, bestaand uit gemeente (veiligheid en handhaving), Novadic Kentron, 

Halt, Politie, Horeca, ContourdeTwern en GGD, blijft ook in 2020 actief. GGD is de kartrekker van deze 

werkgroep. GGD is verantwoordelijk voor het voorzitterschap en het maken van agenda en notulen. In 

2020 zullen ook de thema’s drugs en roken opgepakt worden door deze werkgroep. Samen met de 

samenwerkingspartners voert de GGD diverse activiteiten uit op het gebied van alcohol, drugs en roken. 

Om ervoor te zorgen dat er minder jongeren onder de 18 alcohol drinken ligt de focus op de omgeving 

van de jongeren: het stimuleren van een alcoholvrije sport- en schoolomgeving. Richting ouders 

organiseert de GGD ouderavonden (incl webinars) om opvoedvaardigheden te versterken en de sociale 

norm te vergroten dat alcoholgebruik onder de 18 jaar echt niet meer kan. Extra aandacht is hierbij voor 

risicovolle evenementen zoals Carnaval, Feestdagen, Zomervakantie. De GGD voert landelijke campagnes 

zoals NIX18 en NIXzonderID lokaal uit.   

Om het alcoholgebruik onder volwassenen af te laten nemen wordt ingezet op bewustwording van eigen 

drinkgedrag en bijbehorende risico’s, het versterken van de sociale norm dat het ook normaal is om geen 

of minder alcohol te drinken. Dit gebeurt o.a. door volwassen te stimuleren deel te nemen aan de IKPAS 

challenge. 

Om jongeren weerbaarder te maken tegen de verleidingen van drugs, zet de GGD samen met de 

samenwerkingspartners in op schoolprogramma’s, het versterken van opvoedvaardigheden van ouders, 

en begeleiden van sportclubs, scholen en ouders, zodat zij beter in staat stellen om drugsgebruik op tijd 

te signaleren. 

Mbt roken ligt de grootste focus op het stimuleren van een rookvrije omgeving (bij scholen, 

sportverenigingen, openbare ruimtes). De GGD stimuleert rokers te stoppen door campagnes zoals 

Stoptober lokaal in te zetten. 

 

Gezonde School  

De scholen in Heusden worden gemotiveerd om structureel aandacht te besteden aan de gezondheid van 

hun leerlingen. Dit gebeurt op een vraaggerichte manier, via de landelijke Gezonde schoolaanpak, waarbij 

school en GGD gezamenlijk kiezen met welke thema’s de scholen aan de slag gaan. De GGD werkt 

hiervoor op bovenschool niveau samen met Stichting Scala. De GGD zal in 2020 de mogelijkheid om een 

profiel Gezonde School op te laten stellen extra onder de aandacht brengen.  

 

Wijkfoto en wijkpreventieplannen 

Samen met de gemeente en de Bijeen partners heeft de GGD in 2019 een wijkfoto ontwikkeld. Deze 

wordt in 2020 doorontwikkeld. Zo wordt er extra data van overige partijen en meer data op buurtniveau 

toegevoegd, en worden er nog een aantal technische aanpassingen gedaan aan de lay out. De GGD is 

beheerder van de data, en zal deze 1x per jaar updaten. Verder zal de onderzoeker van de GGD de Bijeen 

partners helpen met het duiden van de cijfers door een aantal keer aan te sluiten bij de verschillende 

wijkteams. De GGD kan de wijkteams ook ondersteuning bieden bij het aangaan van de dialoog met 

burgers, het doorvoeren van kwalitatieve data die hieruit voortkomt, en bij het opstellen van  

wijkpreventieplannen.  

Ten slotte zal de GGD preventieve activiteiten uitvoeren die voortkomen uit de verschillende  

wijkpreventieplannen. Vanuit een brede visie, positieve gezondheid, voor alle doelgroepen, zowel voor 

jeugd als voor de doelgroep ouderen.  
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GEZONDE OMGEVING 

De Omgevingswet biedt kansen om onze leefomgeving gezonder in te richten. Er is ruimte opgenomen 

voor een beleidsadviseur en/of epidemioloog om verder mee te denken op welke manier gezondheid een 

plek kan krijgen in ruimtelijke vraagstukken en de Omgevingsvisie.  

 

KWETSBARE BURGERS 

 

Wijk GGD’er 

De wijk-GGD’er gaat op basis van signalen en meldingen uit de wijk af op personen met verward gedrag 

om escalaties te voorkomen. De wijk-GGD’er treedt op als verbindingsofficier en werkt nauw samen met 

professionals uit de zorg en veiligheid. Samen wordt bepaald welke aanpak en zorg iemand nodig heeft. 

De wijk-GGD’er monitort de interventie(s) en schaalt op wanneer dat nodig is 

De inzet van de Wijk- GGD-er is gebaseerd op 36 uur per week. De wijk GGD-er wordt ondersteund door 

een beleidsmedewerker vanuit de GGD die zorg draagt voor schriftelijke evaluatie, terugkoppeling aan de 

gemeente en aan andere partners en die eventuele werk- en beleidsafspraken met 

samenwerkingspartners vastlegt.      

 

Voorlichter Eigen Taal en Cultuur (VETC) 

Een VETC is een gezondheidsvoorlichter, meestal van niet-Westerse afkomst, die goed op de hoogte is 

van de cultuur en de taal spreekt van zijn/haar moederland. De VETC kan professionals van JGZ en Bijeen 

ondersteunen. Ondersteuning kan bestaan uit:  

- het overbruggen van een cultuurkloof: de VETC geeft aan wat er in Nederland gebruikelijk is en 

stimuleert de allochtone burger om zich daaraan aan te passen  

- het organiseren van een goede toeleiding naar de zorg: de VETC geeft de allochtone burger uitleg over 

het Nederlandse zorgsysteem en onderwijssysteem. De inzet van een VETC helpt een vertrouwensband te 

creëren bij de allochtone burger en de drempel om hulp te accepteren, te verlagen.  

- het toelichten van verschillen in wet- en regelgeving: zijn vaak verschillen in het beleid van vaccinaties, 

ziektekostenverzekeringen, financiële regelingen, bijstand et cetera. Door deze uitleg worden de 

Nederlandse systemen voor de allochtone burger overzichtelijk en begrijpelijk. 

- collectieve preventie: bij het voorkomen van ziekte en ongezondheid is collectieve preventie belangrijk 

om gedragsverandering tot stand te brengen. In samenwerking met organisaties zoals Contour de Twern 

en Vluchtelingenwerk worden bijvoorbeeld voorlichtingen over gezonde voeding, opvoeding, bewegen en 

diabetes aangeboden. Voor statushouders wordt zowel de basisworkshop “Gezondheidszorg in 

Nederland” gegeven, als verdiepende themabijeenkomsten. Ook neemt de VETC-er structureel deel aan 

de gemeentelijke Projectgroep Vluchtelingen.  

 

6. Evaluatie 

De tevredenheid van de gemeente (beleidsmedewerkers volksgezondheid en jeugd) zal tweemaal per 

jaar worden gemeten tijdens het voor -en najaarsgesprek, waarna de afspraken eventueel bijgesteld 

kunnen worden. 

 


