
Beste Raadsgriffiers,

Het Webinar dat op 11 mei jl. door de GGD Brabant-Zuidoost gehouden is voor raadsleden heeft 
veel belangstelling gekregen. Ca 60 raadsleden namen live aan het Webinar deel en in de week 
daarna is het Webinar via Youtube nog eens door ca 240 personen teruggekeken.
Er zijn veel vragen tijdens en na het Webinar gesteld. Alle vragen en antwoorden vind u in 
bijgaande Q&A. Ik verzoek u vriendelijk om bijgaande Q&A door te sturen naar uw raadsleden. 
Mochten raadsleden nog vragen hebben, over de onderwerpen die tijdens het Webinar aan de 
orde zijn geweest, dan kunnen die aan mij gesteld worden. Ik zal dan zorgen voor een 
antwoord.
Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Pim Lamers 
Bestuurssecretaris 
Aanwezig: ma di wo do vr

T: 088 0031 201 
E: p.lamers@aadbzo.nl

SĚIÍH
B r a ba nt-Zu Idūùŭi

Postbus 8684 
5605 KR Eindhoven 
www.ggdbzo.nl



Brabaiflf-Zuidoost

Q&A Webinar bestuursopdracht GGD 11-5-2020

Bestuursopdracht GGD

Nr. Vraag Antwoord

1. Is de basis op orde qua ondersteuning? Nee nog niet, maar we zijn met de LEAN 
filosofie hard aan het werk om de processen 
beter op orde te krijgen. Daarnaast hebben 
we van de gemeenteraden 750.000C (C1,- 
per burger) gekregen om eenmalig een 
injectie te doen om processen te 
optimaliseren en fundamenteel het DNA van 
de GGD te veranderen. Dit doen we door het 
inhuren van externe expertise die onze eigen 
mensen leert om continu te verbeteren. 
Daarnaast is er ook uitbreiding van 
ondersteunende functies nodig (de GGD 
groeit volgend jaar van 500 naar ongeveer
730 medewerkers).

2. Kan de GGD zoveel veranderingen aan? De veranderbereidheid van medewerkers is 
groot. Medewerkers worden nauw betrokken 
bij de realisatie. We zijn er klaar voor. Dit 
hebben we al bewezen in hoe we momenteel 
de Coronacrisis aanpakken. We zijn in staat 
om dingen anders en beter te doen. Het 
urgentiebesef van de bestuursopdracht is 
aanwezig. Daarnaast zijn we blij dat 
medewerkers en cultuuraspecten van
ZuidZorg en Zorgboog naar de GGD komen. 
Andere bedrijfsfilosofieën zijn nl. ook helpend 
in cultuur- en gedragsveranderingen.

3. Arbeidskrapte: waar is de grootste behoefte 
aan?

Er is voor diverse medische functies een 
tekort op de arbeidsmarkt. Dit is een landelijk 
probleem. De grootste krapte is er bij 
verpleegkundigen ambulancezorg, artsen 
infectieziekten bestrijding, forensische artsen, 
jeugdartsen, artsen medische milieukunde en 
TBC-artsen. Voor deze specialistische functies 
gelden lange opleidingstrajecten.

Integrale JGZ

Nr. Vraag Antwoord

4. Gaat er werkgelegenheid verloren? Wat gaat 
er gebeuren met de medewerkers die nu bij 
ZuidZorg en De Zorgboog werken?
Er wordt aangeven managers eruit, 
professionals erin. Wat betekent dit 
bijvoorbeeld voor de managers van De 
Zorgboog en Zuidzorg?

Nee, de integratie JGZ betekent een overgang 
van onderneming. Dat betekent dat de 0-4 
medewerkers van ZuidZorg JGZ en de
Zorgboog mee over komen en in dienst 
komen van de GGD, dit geldt ook voor de 
managers van Zuidzorg JGZ en de Zorgboog.
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5. Een punt was het verschil in EKD 
(Elektronisch Kinddossier) tussen GGD en 
ZuidZorg/Zorgboog. Is dit nu geregeld? Is de 
integrale aanpak afhankelijk van een goed 
doorlopend digitaal kinddossier 0 - 18 jaar? 
Wordt hieraan gewerkt?

De integratie is niet afhankelijk van het 
kinddossier, maar 1 kinddossier is wel 
helpend. Het digitaal dossier is een van de 
deelprojecten waar onderzocht wordt hoe we 
zo spoedig mogelijk kunnen overgaan naar 1 
dossier en of er al dan niet aanbesteed moet 
gaan worden. Van belang is, en dat is ook 
een van de gestelde uitgangspunten, dat we 
gaan werken met een en hetzelfde 
kinddossier.

6. Er zijn altijd gezinnen die niks te maken 
willen hebben met bemoeienis van de GGD.
Wat doe je om deze groep al vroeg in beeld 
te krijgen en te houden?

De vanzelfsprekendheid van de JGZ onder 
ouders verschuift t.o.v. vroeger. Het is 
daarom van belang om daar aanwezig te zijn 
waar het van belang is. We worden 
regelmatig geconfronteerd met het 
spanningsveld tussen bijv. gescheiden ouders 
die er een verschillende mening op nahouden 
t.a.v. de JGZ of vaccinaties. Voor de 0-4 
organisaties is er naast de reguliere 
consultatiebureaus in de regio ook een 
kinderspreekuur in Eindhoven voor ouders die 
een andere mening/visie hebben waar we bij 
aangehaakt zijn. Voor de 4-18 jarigen hebben 
we ook contacten met antroposofische artsen. 
We zoeken actief contact met kinderopvang, 
peuterspeelzalen en scholen en er is er een 
kinderraad waardoor kinderen ook zelf 
betrokken worden. Voor de wat oudere 
kinderen geldt dat zij niet alles met hun 
ouders willen delen maar bijvoorbeeld wel 
met een vertrouwenspersoon. We zijn daarop 
ingericht om op school via digitale 
vragenlijsten te achterhalen met welke 
kinderen we contact moeten opnemen

7. Loopt de overgang van JGZ nog steeds 
volgens planning?

Ja, het project omvat 7 deelprojecten waar 
deadlines zijn benoemd en waar goed op 
gestuurd wordt. We werken met virtuele 
teams en tot op heden loopt alles volgens 
planning dus we verwachten dat 1-1-2021 
haalbaar is.

8. Gaat u zaken anders aanpakken dan de 
Zorgboog en ZuidZorg?

We willen vooral het beste van de drie 
werelden bijeen brengen en van elkaar leren.

9. Een punt van zorg is het doorbetalen van 
medewerkers ZuidZorg die mogelijk 
buitenspel komen te staan door deze 
overdracht van taken. Kunt u deze zorg 
beamen of is deze uitgesproken zorg totaal 
niet van toepassing?

Deze zorg is niet nodig. Omdat het een 
overgang van onderneming betreft, gaan de
0-4 medewerkers van Zorgboog en ZuidZorg 
JGZ mee over naar de GGD en komen zij in 
dienst van de GGD. Er gaat geen 
werkgelegenheid verloren.

10. Wat betekent het straks voor de locaties waar 
de zorg verleend wordt?

Een van de uitgangspunten die vooraf gesteld 
is, is dat we per 1-1-2021 de locaties die we 
nu hebben, continueren. Hierdoor bieden we 
ook duidelijkheid voor ouders.

11. Wat vinden jullie belangrijk in de weg naar de 
integrale JGZ m.b.t medewerkers?

We willen het beste van de 3 organisaties 
benutten.
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Iedere organisatie heeft zo zijn eigen 
kwaliteiten en dat geldt ook voor de 
medewerkers. Door hen al in een vroeg 
stadium te betrekken bij de integratie en al 
voor 1-1-2021 teams samen te stellen, 
benutten we kennis en kunde maar ook de 
verschillende cultuuraspecten optimaal.

12. Wat merken ouders en kinderen straks van 
het feit dat de zorgaanbieder verandert?

Ouders krijgen te maken met een andere 
organisatie als ze het consultatiebureau 
bezoeken. Dat is het. De locaties blijven in 
principe behouden. Ook de medewerkers 
zorgen voor een herkenbaar gezicht, omdat 
we teams niet volledig door elkaar gaan 
halen. Zo blijft de expertise ook vanaf
1-1-2021 op een goede manier geborgd. Een 
voordeel voor ouders is dat er geen 
dossieroverdracht meer hoeft plaats te vinden 
als het kind 4 jaar is. Ook zullen de voordelen 
van 1 kind, 1 gezin, 1 plan voor ouders en 
kinderen merkbaar zijn.

13. Is deze verandering een landelijke GGD 
verandering, of enkel voor Brabant-Zuidoost?

Landelijk gezien is de regio Brabant-Zuidoost 
met ingang van 1 januari 2020 één van de 
weinige regio's in Nederland die geen 
integrale JGZ organisatie heeft. Het ligt 
gezien alle samensmeltingen die er in het 
land al zijn geweest voor de hand dat de 
jeugdgezondheidszorg van 0 tot 18 jaar 
toekomstbestendiger en goedkoper kan 
worden georganiseerd vanuit één organisatie. 
Met de decentralisaties van zorgtaken hebben 
gemeenten slagen gemaakt. Op diverse 
gebieden is gebleken dat een integrale 
aanpak effectief is en efficiëntie voordelen 
heeft. Ook voor de jeugdgezondheidszorg 
wordt steeds nadrukkelijker deze integrale 
aanpak besproken waarin het kind centraal 
staat en een grote mate van betrokkenheid 
van ouders vanuit de basis.

14. Kunt u aangeven hoe alle zorg aan de 
jeugdigen gecoördineerd en vastgelegd 
wordt?

Elke gemeente heeft zijn eigen structuur voor 
coördinatie van alle zorg aan jeugdigen. U 
kunt deze vraag het beste aan uw eigen 
gemeenten stellen. Sommige onderdelen van 
de zorg aan jeugd zijn op bovengemeentelijk 
niveau georganiseerd. JGZ sluit aan bij de 
zorgstructuren in gemeenten en in de 
zorgadviesteams op scholen.

15. Wat ik zelf uit ervaring heb gezien met mijn 
eigen dochter (16) dat er lange wachttijd is, 
maar daarnaast steeds verschillende mensen 
(therapeuten) in beeld komen, waardoor je 
steeds het verhaal opnieuw moet vertellen.
Dit kost voor een kind met problemen heel 
veel extra energie. Is hier een oplossing 
voor?

Het is niet duidelijk op welk deel van de 
jeugdzorg uw vraag betrekking heeft. JGZ
4-18 kent geen wachtlijsten. We kunnen niet 
overzien waar de oorzaak en de oplossing 
voor de wachttijd in dit individuele geval in 
schuilt. Indien er meerdere hulpverleners in 
beeld zijn dan is het van belang dat zij hun 
zorg/hulp op elkaar afstemmen en 
beschikbare informatie delen
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(met inachtneming van de privacyregels). In 
alle gemeenten is er een vorm van 
casusoverleg geregeld waar meerdere 
organisaties bij betrokken zijn.___________

Conceptbegroting 2021 GGD Brabant-Zuidoost

Nr. Vraag Antwoord

16. Is er een rijksbijdrage te verwachten ter 
compensatie van extra kosten als gevolg van 
de extra werkzaamheden van de coronacrisis?

Dat is wel de verwachting, maar in welke 
vorm en of dit alle kosten zal dekken is nog 
onzeker.

17. In hoeverre zitten de frictiekosten van de 
integratie JGZ in deze begroting?

Alle geraamde frictiekosten van de GGD zijn 
opgenomen in de begroting 2020 en 2021 
van de GGD.

18. Komt het geld ook 1 op 1 over van ZuidZorg 
en Zorgboog naar de GGD?

Ja, alleen voor de maatwerktaken kan een 
kleine aanpassing optreden.

19. Wanneer is er een eerste zicht op de extra 
kosten van de bestuursopdracht en de 
integrale JGZ?

De extra eenmalige kosten voor de 
verbetering van de bestuursvoering en de 
eenmalige extra project-kosten iJGZ worden 
opgenomen in de begrotingen 2020 en 2021 
en verantwoord in de tussenrapportages en 
jaarrekeningen. De uitwerking en detaillering 
van de projectkosten iJGZ vindt momenteel 
plaats en zal in juli voorgelegd worden aan 
het Algemeen Bestuur van de GGD.

20. Heeft de Coronacrisis financieel effect op de 
uitvoering van de bestuursopdracht en de 
integrale JGZ?

Per saldo zal dit nauwelijks een financieel 
effect hebben, er zal mogelijk wel een 
opschuiving van bepaalde activiteiten en 
kosten plaats vinden.

21. Worden de kosten i.v.m. Corona separaat 
gerapporteerd van de reguliere kosten van de 
GGD?

Ja, zal opgenomen worden in 
managementrapportages en jaarrekening.

22. Worden de extra kosten voor corona goed 
gedocumenteerd om deze later 
gecompenseerd te krijgen?

Ja, wij kennen bv integrale 
urenverantwoording, alle uren voor Corona 
worden dus afzonderlijk geregistreerd.
Uiteraard ook de materiële kosten.

23. Waaraan wordt de eenmalige bijdrage van 1 
euro per inwoner voor verbetering van de 
bedrijfsvoering besteed?

Dit incidenteel geld wordt in 2 jaar 
uitgegeven en moet gaan renderen in 
efficiency winst en organisatieverbetering 
voor de GGD conform de uitgangspunten in 
de uitwerking van de bestuursopdracht. De 
incidentele kosten worden gemaakt om 
organisatieverbeteringen structureel te 
kunnen borgen in de organisatie, zodat de
GGD een aantrekkelijke werkgever blijft met 
managers die faciliteren en maximale ruimte 
voor de professionals om in te werken. 
Tijdelijke inhuur derden moet leiden tot het 
borgen van de kennis van de ingehuurde 
professional in de organisatie, geleerde 
kennis zal in train de trainer sessies moeten 
leiden tot leren van en door collega's.
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Daarvoor zal fors geïnvesteerd worden in 
kennisontwikkeling, LEAN als beste manier 
van werken en de begeleiding van teams en 
managers naar zelforganisatie.
Resultaatsturing op output en outcome gaat 
plaatsvinden via nog te ontwikkelen 
management dashboards.

24. Is er nu al zicht op de financiële gevolgen van 
Corona op de GGD?

Zie vraag 16, 20, 21 en 22.

25. Gaat de inhuur i.p.v. inzet ggz capaciteit die 
Ellis (dit. GGD) noemt (i.v.m. coronacrisis) 
consequenties hebben voor de begroting van 
dit jaar c.q. volgend jaar?

Niet helemaal helder is wat met deze vraag 
wordt bedoeld, maar over specifieke effecten 
van de coronacrisis op de exploitatie van de 
GGD valt nu nog weinig te zeggen.

26. Betekent de reactie ook dat de C50.000,- 
inhuur derden verminderd worden?

Idem als bovenstaande vraag.

27. Zijn er extra bijdragen van gemeenten nodig 
aan GGD a.g.v. Corona?

Is nog ongewis; is afhankelijk van de 
vergoeding door het rijk. Als die onvoldoende 
is om alle kosten te dekken, dan ontkomen 
we niet aan extra bijdragen van gemeenten 
gezien de beperkte omvang van de algemene 
reserve.

28. Wat gaan jullie doen, of wat is nodig om het 
weerstandsvermogen weer op peil te krijgen?

Dat is juist één van de doelstellingen van de 
bestuursopdracht.

29. In de adviesnota van onze gemeente wordt 
aangegeven dat als het takenpakket 
substantieel wijzigt zal een 
begrotingswijziging plaatsvinden. Ligt het in 
de verwachting dat het takenpakket wijzigt?

Daar is nu nog geen concreet zicht heb, maar 
dat kan altijd, maar het is het 
bestuur/gemeenten die daar dan opdracht 
voor geven en/of mee in moeten stemmen.

30. Zorg voor 0 tot 4 jaar zou budgetneutraal 
overgaan van Zorgboog/ZuidZorg naar GGD.
Dit lijkt niet te lukken, waarom niet? Komen 
er nog meer financiële verrassingen?

Budgetneutraliteit is en blijft nog steeds het 
uitgangspunt. Zie ook vraag 2.

31. Loopt de overgang van 0 tot 4 jarige nog 
steeds volgens planning?

Ja. Zie ook vraag 7.

32. Zijn er extra bijdragen nodig vanwege 
corona, extra kosten dus?

Zie vraag 27.

33. Wat gebeurt er met het efficiency voordeel 
a.g.v. integrale JGZ?

Dat wordt conform de doelstelling van de 
bestuursopdracht ingezet om de GGD 
financieel stabiel en wendbaar te maken. 
Wendbaar betekent ook in kunnen spelen op 
behoeften van gemeenten.

34. In de begroting zie ik nergens een post voor 
het ontwikkelen van een doorlopend 
kinddossier.

Op dit moment zijn de deelprojecten een 
impactanalyse aan het maken van o.a. de 
financiële consequenties. Dit geld ook voor 
het deelproject Digitaal Dossier. In juli komt 
de aangepaste begroting en het advies over 
het digitaal kinddossier op de agenda van het 
Algemeen Bestuur van de GGD.
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Corona en dienstverlening GGD

Nr. Vraag Antwoord

35. Nu de scholen weer begonnen zijn 
verwachten jullie nu meteen meer 
hulpvragen? En is die capaciteit beschikbaar?

Ja, we verwachten meteen hulpvragen. We 
verwachten hulpvragen van scholen over bijv. 
hygiënevraagstukken waarmee zij i.v.m. de 
Coronacrisis te maken hebben. We 
verwachten ook vragen die betrekking 
hebben op de gezondheid van individuele 
kinderen. We zorgen ervoor dat er capaciteit 
is om deze hulpvragen te beantwoorden. Wat 
betreft hygiënevragen proberen we zoveel 
mogelijk collectief te beantwoorden via 
nieuwsbrieven en voorlichtingsmateriaal 
(factsheets, presentaties, poster ed.).

36. Heeft de GGD ook andere werkwijzen 
gebruikt in dit digitale tijdperk die 
efficiënter/beter werken die na de 
coronacrisis gebruikt blijven worden?

Ja we hebben tijdens de Coronacrisis 
noodgedwongen onze werkwijze moeten 
aanpassen op diverse terreinen 
(infectieziekten bestrijding, 
jeugdgezondheidszorg, ambulancezorg, 
vergaderen, thuiswerken ed.). We zullen deze 
nieuwe werkwijzen evalueren. Daarbij zullen 
we ons ook de vraag stellen of c.q. in 
hoeverre we de andere werkwijze na de 
coronacrisis gaan voortzetten.

37. Welke kansen biedt Corona voor GGD als 
aantrekkelijke werkgever?

Door de Coronacrisis is de GGD vaak en 
meestal positief in beeld geweest. In zijn 
algemeenheid kun je stellen dat het werken 
in de gezondheidszorg door de Coronacrisis 
meer aandacht en waardering heeft 
gekregen.
De komende tijd zal moeten uitwijzen of dat 
leidt tot meer personen die graag bij de GGD 
willen komen werken.
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