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Betreft : Brief aan inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Aan : Leden van de commissie Sociaal Domein 
T.b.v. : Vergadering Cie SD 22 juni 2021 
Van : Maarten Hoelscher 
Behandelaar: Elsemieke Giezen 
Datum : 11 juni 2021 

 
Geachte leden van de Commissie Sociaal Domein, 

 
In verband met aanhoudende personeelskrapte bij Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek, heeft de 
manager Jeugd en Gezin Regio Gooi en Vechtstreek de werkwijze moeten aanpassen totdat de 
vacatures weer zijn ingevuld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is hierover op 27 mei jl. schriftelijk 
geïnformeerd via bijgevoegde brief. Ook alle verantwoordelijke wethouders in de Regio zijn hierover 
geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
Maarten Hoelscher 



Jeugd en Gezin 
Gooi en Vechtstreek 

Datum 27 mei 2021 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
Kenmerk 21.0003958 Dhr. dr. F.J.M. van Leerdam 
Inlichtingen Joek Boomsma Postbus 2518 
Telefoon (06)22737564 6401 DA Heerlen 

Onderwerp Afwijking Landelijk 
Professioneel Kader 

Geachte heer Van Leerdam, 

Via deze brief wil ik u informeren over de huidige personeelskrapte bij Jeugd en Gezin Gooi en 
Vechtstreek. AI geruime tijd is er sprake van een hoog ziekteverzuim, waarvoor vervang niet of minimaal 
to vinden is. Zeker voor de formatie jeugdartsen is dit een groot probleem. Dit is een kwestie dat in veel 
regio's speelt en waar wij ons landelijk als JGZ-organisaties over buigen. Als Jeugd en Gezin hebben wij 
recent het besluit genomen om in de komende tijd to werken met een aangepaste werkwijze. 

Ons uitgangspunt bij deze werkwijze is om zoveel als mogelijk volgens het Landelijk Professioneel Kader 
to blijven werken. En om binnen de beschikbare formatie de hoogst mogelijke kwaliteit aan zorg to blijven 
bieden. De focus ligt daarbij op de zorg voor kwetsbare kinderen/gezinnen. Voor deze werkwijze is 
gekozen in nauw overleg met jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en de staf. 

De aangepaste werkwijze is als volgt: 
• Het consult rond de leeftijd van 14 maanden, dat normaal gesproken door de jeugdarts wordt 

uitgevoerd, wordt vervangen door een kort consult bij de jeugdverpleegkundige. Na het wegen en 
meten door de cb-assistent, bespreekt de jeugdverpleegkundige de groei, gaat in op vragen van 
ouders en geeft de vaccinaties volgens RVP. 

• De consulten rond de leeftijd van 3, 5 en 10 jaar worden op indicatie uitgevoerd. Dit gesprek gebeurt 
op initiatief van de jeugdverpleegkundige (risicotaxatie) of op verzoek van de ouder(s). De 
jeugdverpleegkundige bepaalt op basis van een dossiercheck of het kind in aanmerking komt voor 
een consult. In dat geval wordt het kind actief uitgenodigd. Als er geen sprake is van een risico, 
ontvangen de ouders een brief. Daarin wordt uitgelegd dat de ouders zelf een afspraak kunnen maken 
als zij vragen of zorgen hebben over hun kind en/of de opvoeding, en daarover in gesprek willen met 
een jeugdverpleegkundige. 

Wij proberen op korte termijn de vacatures op to vullen en streven ernaar om zo snel mogelijk de 
gebruikelijke werkwijze to hervatten. Wij informeren de betrokken gemeenten ook over deze aanpasing. 

Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u met mij contact opnemen. 

;~IVlet e delijke groet, 
------------- 

/~ .- oe Boomsma 
-~' Manager Jeugd en Gezin Regio Gooi en Vechtstreek 

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek ~ Postbus 251, 1400 AG Bussum 
Burgemeester de Bordesstraat 80,1404 GZ Bussum ~ T: (035) 692 63 50 ~ info@jggv.nl 
KvK 32170415 I IBAN NL40 BNGH 0285 0321 94 ~ BIG BNGHNL2G I BTW NL 0019.37.194.601 

voor inwoners, met gemeenten 


