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Nieuwsbrief DG&J – 16 juli 2020   
 

De laatste 
In de afgelopen weken hebben wij u via deze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de manier 
waarop wij onze reguliere werkzaamheden voortzetten, naast het COVID-19 gerelateerde werk. 
Voor veel bestuurders voorzagen we daarmee in een informatiebehoefte, zo hoorden we terug. 
Sommige lezers lieten ons weten de nieuwsbrief te gebruiken voor het informeren van hun raad. 
Een enkeling gaf aan de informatiestroom te omvangrijk te vinden.  
 
Inmiddels zijn we gepokt en gemazeld in het COVID-19 gerelateerde werk. De hoeveelheid 
besmettingen in onze regio is op dit moment laag en de versoepeling van COVID-19 maatregelen 
maakt dat we ons reguliere werk in toenemende mate kunnen oppakken. Dat doen we dan ook.  
 
We maken van de nieuwe omstandigheden gebruik om ons werk zoveel mogelijk te normaliseren. 
Een uitvoeringsorganisatie COVID-19, met een flexibele schil, krijgt op dit moment vorm. Daarmee 
zijn we klaar voor een eventuele snelle opschaling als dat nodig is en kunnen we ook snel weer 
afschalen, zonder de kwaliteit van ons werk in het geding te laten komen.  
Buiten de uitvoeringsorganisatie maken we weer voldoende personeel vrij om onze corebusiness te 
verzorgen vanuit de GGD, Veilig Thuis en Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten.  
 

Toch op de hoogte blijven? 
Het normaliseren van de situatie maakt een einde aan de noodzaak van deze nieuwsbrief.  
Uiteraard blijven we u via andere kanalen op de hoogte houden van ons reguliere werk. 
Een overzicht van andere nieuwsbrieven vindt u hieronder. 
 
 
Ik wens u een fijne en vooral gezonde zomer toe. 
Met vriendelijke groet, 
 
Karel van Hengel 
Directeur Publieke Gezondheid ZHZ 
 

Andere Nieuwsbrieven 
 

Samen voor Gezond 
Betere gezondheid, voldoende veerkracht, meer kansen. Daar zet het team Samen voor Gezond 
zich voor in. We werken samen met gemeenten, partners en inwoners in de regio om leefstijl en 
leefomgeving te verbeteren. Het magazine komt twee keer per jaar uit. 
https://samenvoorgezondmagazine.nl/ 
 

Gezond Thuis 
De reeks Gezond Thuis hebben we afgelopen weken al in de nieuwsbrief met u gedeeld. Hoe kom 
je deze ongewone periode zo gezond mogelijk door? Onze adviseurs en partners delen tips.   
https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiek-thema/hero/samen-voor-gezond 
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MatchMakers 
De MatchMakers ondersteunen jongeren in een kwetsbare positie bij het vinden van werk, school of 
een combinatie hiervan. Ook leiden zij jongeren toe naar zorg. De MatchMakers gaan actief op zoek 
naar jongeren in hun eigen woonomgeving. 
https://mailchi.mp/a47ef053b94f/nieuwsbrief-matchmakers-juni-2020 
 

Nieuws uit de GGDGHOR ZHZ 
De tweede nieuwsbrief van de GGDGHOR is uitgekomen. Ook in deze nieuwsbrief kijken we vanuit 
de GGDGHOR nog een keer terug naar de werkzaamheden van een aantal partners tijdens de 
coronacrisis. Zij nemen je mee naar de uitdagingen in hun sector en vertellen ze over hun missies, 
angsten en wensen. Tijdens de hoogtijdagen van de crisis had Karel dagelijks contact met Ben de 
Haan. Ben geeft een kijkje in de keuken van onze crisisorganisatie. Ook kijken we vooruit aan de 
hand van scenario's. Rian vertelt over het bron- en contactonderzoek. En last but not least hebben 
we ook een update van de tijdlijn gemaakt.  
https://bit.ly/2DPBaAB 
 
 
 

 
 
 

Terugblik en vooruitblik LVS in Coronatijd 
 
Op 16 maart 2020 werd besloten dat de scholen dicht moesten om het coronavirus te stoppen. Dit 
betekende voor LVS dat de werkzaamheden gedeeltelijk wegvielen. In overleg met het 
management werd besloten om consulenten en ondersteuners in te zetten in de crisisorganisatie. 
We kunnen niet anders zeggen dat de collega's dit de afgelopen periode fantastisch gedaan 
hebben. Ondertussen liepen werkzaamheden bij LVS door en is hier goed op ingezet door collega's 
met onder meer een belactie naar de basisscholen en het in beeld hebben van kwetsbare jongeren. 
Consulenten zijn vindingrijk geweest in het vinden en bereiken van jongeren en hun ouders. 
 
Op dit moment zijn de scholen bezig in de laatste week voor de zomervakantie en ziet het er naar 
uit dat vanaf het nieuwe schooljaar alles weer "normaal" zal zijn. Dit houdt in dat vanaf het nieuwe 
schooljaar alle consulenten en ondersteuners van LVS weer geheel beschikbaar zijn voor de 
kinderen, jongeren, ouders en samenwerkingspartners van Zuid-Holland-Zuid om leerplichttaken 
en werkzaamheden m.b.t. voortijdig schoolverlaten op te pakken.  
Het PO en V(S)O gaan na de zomervakantie volledig open. Het MBO krijgt  na de zomervakantie  
meer ruimte voor onderwijs op school.   
 
Vanaf 1 juli 2020 mag er onder voorwaarden weer gehandhaafd worden, zoals een verwijzing naar 
Halt of eventueel opmaken van proces-verbaal, mits de oorzaak niet corona gerelateerd is. 
Vanaf het schooljaar 2020-2021 geldt dat ongeoorloofd verzuim op de reguliere wijze worden 
gemeld, zowel voor leer- en kwalificatieplichtige jongeren, als jongeren tussen de 18 en 23 jaar die 
nog geen startkwalificatie hebben behaald.  
 
Ondertussen zitten we tot de start van het nieuwe schooljaar niet stil. De zomeractie is weer 
gestart om zoveel mogelijk met jongeren die dreigen uit te vallen in contact te komen. De 
Matchmakers hebben hun eerste deurbezoeken afgelegd en dit is zowel door de jongeren als de 
Matchmakers zelf als prettig ervaren. De Overstap van VMBO naar MBO wordt op de voet gevolgd 
om ook hier uitval direct op te vangen.  
 
 


