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: Organisatorische vormgeving Integrale JGZ 0 - 19 Regio Twente

Samenvatting
Vanaf 2004 is in Twente door de GGD Regio Twente samen met de betrokken thuiszorgorganisaties
gewerkt aan de vormgeving van een doorgaande lijn in de jeugdgezondheidszorg. Als sluitstuk van dit
proces heeft de Bestuurscommissie OGZ 7 mei jl. een besluit genomen betreffende de
organisatorische vormgeving Integrale Jeugdgezondheidszorg 0-19 Regio Twente.
Dit besluit heeft consequenties op het terrein van personele aangelegenheden die niet tot de
bevoegdheid van een bestuurscommissie behoren, maar tot die van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur heeft daarom in de vergadering van 11 mei jl. besloten om het voorstel aan de
Bestuurscommissie OGZ over te nemen en ter vaststelling voor te leggen aan de Regioraad.
Aan de regioraad,
In 2004 is met het vaststellen van de kadernotitie ‘Naar een integrale JGZ voor 0-19 jarigen in Twente’
richting gegeven aan de vormgeving van een doorgaande lijn in de jeugdgezondheidszorg. De
afgelopen jaren zijn, in nauwe samenwerking met de thuiszorgorganisaties, vanuit de inhoud stappen
gezet om deze zorg verder te verankeren. In 2006 hebben de gemeenten er voor gekozen om de
bestuurlijke verantwoordelijkheid 0-19 neer te leggen bij GGD Regio Twente. Tevens is toen besloten
de staffuncties 0–4 en 4–19 te integreren bij de GGD.
Een logische vervolgstap van deze operatie is het onderbrengen van de integrale JGZ 0-19 in één
organisatie. Eén organisatie biedt de mogelijkheid van een heldere en eenduidige aansturing waarbij
het onderscheid tussen 0-4 en 4-19 verdwijnt. Jeugdigen en hun opvoeders mogen geen last
ondervinden van het feit dat de zorg voor 0-4 (voornamelijk via de consultatiebureaus) en 4-19 jarigen
(voornamelijk via de scholen) door verschillende organisaties wordt verleend.
Bij één organisatie voor integrale JGZ is geen sprake meer van overdracht tussen organisaties.
Gegevens over kinderen zijn daardoor altijd beschikbaar en ondergebracht bij één organisatie.
Kinderen kunnen dan ook beter gedurende een langere leeftijdsperiode worden gevolgd.
Op lokaal niveau dienen gemeenten in 2011 Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) te hebben
gerealiseerd. In het basismodel voor CJG zoals die door het programmaministerie Jeugd en Gezin is
vastgesteld, is de jeugdgezondheidszorg kernpartner in het CJG. Met de bovengenoemde voordelen
van de integrale jeugdgezondheidszorg in één organisatie is de jeugdgezondheidszorg een sterkere
partner in het CJG dan wanneer de uitvoering van de JGZ bij meer organisaties is ondergebracht.
Daarmee kunnen ook taken op bijvoorbeeld het terrein van zorgcoördinatie optimaal uitgevoerd
worden in samenwerking met ketenpartners.
De Bestuurscommissie Openbare Gezondheidszorg (BC OGZ) heeft op 11 december 2008 besloten
om de zorg voor 0 tot 19-jarigen onder te brengen in één organisatie, namelijk bij de GGD Regio
Twente. Dit moet gestalte krijgen per 01-01-2010.
Gegeven dit besluit heeft de GGD een projectstructuur opgezet voor de organisatie van de overgang
van de activiteiten. Het DB van de Regio heeft op 9 februari 2009 kennis genomen van het besluit van
de BC OGZ.
De ingestelde Stuurgroep integrale JGZ (iJGZ) heeft zich allereerst gericht op de wijze waarop het
onderbrengen van de uitvoering JGZ 0-4 -en daarmee de integratie JGZ 0-19 - binnen de GGD plaats
dient te vinden. In de vergadering van de Bestuurscommissie OGZ van 7 mei jl.. is het bijgevoegde
voorstel betreffende de Organisatorische vormgeving Integrale JGZ 0 - 19 Regio Twente behandeld.
De Bestuurscommissie OGZ heeft daarbij conform het voorstel het volgende besloten:
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1. voor het onderbrengen per 01-01-2010 van de integrale Jeugdgezondheidszorg voor 0 - 19jarigen bij GGD Regio Twente te kiezen voor het scenario waarbij de afdeling JGZ van GGD
Regio Twente wordt uitgebreid.
2. de Stuurgroep iJGZ opdracht te geven dit scenario nader uit te werken, de
Bestuurscommissie OGZ periodiek te informeren en voorstellen te doen voor implementatie.
3. Het dagelijks bestuur te verzoeken dit voorstel over te nemen en ter vaststelling voor te
leggen aan de Regioraad
Het dagelijks bestuur heeft in de vergadering van 11 mei jl. op basis van het bijgevoegde voorstel
besloten om het onder 3. genoemde advies als besluit over te nemen en dit ter vaststelling voor te
leggen aan de Regioraad. Personele aangelegenheden behoren namelijk niet tot de bevoegdheid van
een bestuurscommissie, maar tot die van het dagelijks bestuur.
Voorstel
Het door de Bestuurscommissie OGZ in haar vergadering van 7 mei 2009 genomen besluit
betreffende de Organisatorische vormgeving Integrale JGZ 0 - 19 Regio Twente over te nemen.

Enschede, (24 juni 2009)
Dagelijks bestuur,
secretaris,

voorzitter,

dr. J.M.E. Traag

P.E.J. den Oudsten
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