Algemeen bestuur
Vergadering
Agendapunt
Onderwerp

4 oktober 2018
9
Voorstel inwerkprogramma leden DB/AB

Korte samenvatting onderwerp:
Om de bestuurders meer inzicht te geven in de werkzaamheden van de GGD en kennis te laten
maken met de organisatie en medewerkers, wordt de leden van DB en AB een inwerkprogramma
aangeboden.
In het inwerkprogramma wordt een onderscheid gemaakt in taken die lokaal worden vormgegeven
(GGD in de gemeente) en taken die regionaal worden vormgegeven. Als bestuursleden interesse
hebben voor modules zal dit in afstemming met het bestuurssecretariaat worden gepland. In geval
van regionale modules streeft de GGD naar een combinatie van geïnteresseerde wethouders. Als er
aanvullende wensen zijn, kunnen deze vanzelfsprekend kenbaar worden gemaakt.
De GGD in de gemeente
In gesprek met gezondheidsmakelaar, gezonde schooladviseur, jeugdarts/jeugdverpleegkundige,
Veilig Thuis-medewerker
-

-

Inzicht wordt gegeven in de gezondheidsgegevens van de gemeente en de samenhang
tussen gemeentelijk beleid en de ondersteuning van de GGD. Hoe sluit de GGD aan op uw
inhoudelijke prioriteiten?
De GGD in het lokale netwerk: u wordt meegenomen in de werkwijze van
gezondheidsmakelaar in het sociale domein, de werkwijze van de gezonde schooladviseur
en jeugdgezondheidszorg en desgewenst Veilig Thuis in relatie tot het gemeentelijk beleid
en de sociale wijkteams.
Desgewenst kunt u meelopen met onze medewerkers.

De GGD regionaal
1. Infectieziektenbestrijding en Preventie van infectieziekten
a. We zijn bijna vergeten hoe bedreigend infecties kunnen zijn. Intussen wordt
antibioticaresistentie een steeds groter volksgezondheidprobleem. In een korte
‘crash course’ gaan we in op infectieziekten en het belang van
infectieziektenbestrijding en preventie. Hoe voorkomen we dat infecties ontstaan
en zich kunnen verspreiden? Wat doet de GGD als een pandemie dreigt? Hoe lopen
de bestuurlijke hazen?
b. Seksuele gezondheid. Ga in gesprek met onze medewerkers: u krijgt inzicht in de
werkzaamheden van de GGD voor verschillende doelgroepen – jongeren,
sekswerkers, MSM (mannen die seks hebben met mannen). Hoe zit het met PreP
(pil ter preventie van HIV)?
c. Bezoek en/of help mee op een van de vele groepsvaccinaties. Deze vinden het
gehele jaar door in alle delen van de regio.
2. Bijzondere Zorg
a. U wordt meegenomen in het werkveld van Bijzondere Zorg, waar zorg en veiligheid
elkaar ontmoeten. De wereld van zorgmijders, personen met verward gedrag – hoe
gaan we er mee om? Welke zorg hebben ze nodig, welke gemeentelijke
ondersteuning? Hoe borgen we de veiligheid voor henzelf en de omgeving? Hoe
voorkomen we dat deze kwetsbare mensen tussen wal en schip vallen? Hoe vinden
ze de weg naar herstel en naar functioneren binnen hun woonomgeving? Wat doet
het meldpunt Bijzondere Zorg? Ga in gesprek met het interventieteam Sluitende
Aanpak.
b. U kunt ook mee met onze SPV-ers; hoe ziet hun werk op straat eruit. Kijk mee in
de maatschappelijke opvang, praat met onze straatdokters. Hoe is de
samenwerking met politie, met wijkteams?

3. Veilig Thuis
a. Kijk en luister mee met het werk in de front office waar de meldingen binnen
komen. Ga in gesprek met onderzoekers, vertrouwensartsen. Hoe maken zij hun
afwegingen? Hoe borgt Veilig Thuis de veiligheid van cliënten?
b. Kijk mee met het routeeroverleg waar het Veiligheidshuis met de verschillende
partners casuïstiek bespreekt/verdeelt.
c. Wilt u aansluiten bij een moreel beraad waar meerdere partners met elkaar in
gesprek gaan?
N.B:

Bovenstaand voorstel voor een inwerkprogramma kan desgewenst aangepast
(ingekort/uitgebreid) en op maat gemaakt worden.

Voorstel te beslissen:
1. Instemmen met het inwerkprogramma voor leden DB en AB.

