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Ontwikkelingen
• Maatschappelijke ontwikkelingen
- De bevolking verandert; druk op 

voorzieningen neemt toe
- Aanhoudende stijging in 

sociaaleconomische verschillen
- Nieuwe gezondheidsbedreigingen 

door klimaatverandering
- Toenemend belang van technologie

• Beleidsmatige ontwikkelingen
- Focus op zelfredzaamheid en  

eigen kracht 
- Eerder signaleren en meer  

aandacht voor preventie
- Extra aandacht voor de fysieke 

omgeving (omgevingswet)

GGD ZHZ
• Uitvoeren van het programma ‘Samen voor gezond’
• Uitvoeren van de publieke gezondheidsstrategie voor 

bereidheid tot vaccineren
• Start van het regionaal vaccinatie-expertisecentrum
• Ontwikkelen nieuw meerjarenbeleid infectiepreventie 

2020-2023
• Verbreden van het thema Seksuele gezondheid
• Uitbreiden van het aantal gemeenten in het programma  

‘Nu niet zwanger’
• Programma’s voor voor- en/of prezorg aan kwetsbare 

zwangere vrouwen
• Gezondheid betrekken bij de regionale klimaatopgaven
• Uitvoeren van de aanpak ‘Voorbereiding op de 

omgevingswet’
• Uitvoeren van het regionaal basispakket JGZ in  

elke gemeente
• Samenwerking JGZ binnen de brede zorg voor jeugd
• Uitvoeren integrale aanpak voor kwetsbare ouderen
• Preparatie op incidenten met maatschappelijke impact
• Uitvoeren van het kennisprogramma 2020-2023
• Meer uniformiteit en kwaliteit brengen in het toezicht 

kinderopvang
• Uitvoeren van de ontwikkelagenda Personen met  

verward gedrag
• Ontwikkelen van het toezicht op de WMO

Leerplicht en Voortijdig 
Schoolverlaten ZHZ
• Investeren in het voorkomen en  

verminderen van verzuim
• Regionale afspraken om thuiszitten te voorkomen
• Gezamenlijke aanpak om het aantal vrijstellingen 

leerplicht te verminderen
• Monitoren van jongeren met een afstand tot de 

arbeidsmarkt
• Regie voeren op de aanpak MatchMakers voor  

kwetsbare jongeren
• Ontwikkelen van het regionaal plan voortijdig 

schoolverlaten 2020-2024

Veilig Thuis ZHZ
• Versterken van de ketensamenwerking met de jeugd-  

en sociale wijkteams
• Uitvoeren actieplan vrouwenopvang
• Pilot voor passende hulp bij complexe scheidingen
• Meer aandacht geven aan ouderenmishandeling
• Uitvoeren van de ontwikkelagenda ‘Veiligheid voorop’

Bestuurlijke Opgaven 

De DG&J kiest voor een opgave 
gerichte werkwijze. De opgaven 
versterken de integrale blik 
en de samenhang tussen de 
organisatieonderdelen. Hiermee 
sluit de DG&J aan op de noodzaak 
bij gemeenten om samenhangend 
beleid te voeren. De opgaven 
geven geen blauwdruk, maar 
vormen een helder doel in de 
verte. Regelmatige evaluatie 
van de manier van werken en 
de bijdrage die de DG&J levert 
is nodig, zodat de koers -indien 
gewenst- bijgestuurd kan worden.

1.   Gezond en veilig opgroeien
2.   Iedereen doet mee
3.   Vitaal ouder worden
4.    Gezonde leefomgeving,  

gezonde mensen
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Inleiding 
De Dienst Gezondheid & Jeugd biedt 
gemeenten een stevige basisvoorziening 
voor publieke gezondheid, onderwijs-
deelname en huiselijk geweld en 
ouderen- en kindermishandeling en helpt 
inwoners mee te doen aan een gezonde en 
sociaal veilige samenleving. De interventies 
en acties van de DG&J zijn daarop gericht, 
waarbij (veer)kracht, eigen regie en het 
welbevinden van mensen centraal staat. 
Samen met de gemeenten is de DG&J 
permanent op zoek naar een goede 
aansluiting bij de lokale vraagstukken en 
innoveert de DG&J haar dienstverlening. 
De DG&J is naar buiten toe zichtbaar en 
herkenbaar in drie organisatieonderdelen: 
GGD ZHZ,  LVS ZHZ en VT ZHZ

De DG&J is onderdeel van de gelijknamige 
Gemeenschappelijke regeling. 

Het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 
bevat het meerjarenbeleid van het 
organisatieonderdeel DG&J. Het MJP is het 
strategisch beleidskader van de DG&J en 
geeft inzicht in de ontwikkelingen, opgaven 
en prioriteiten voor de komende vier jaar.  
Het algemeen bestuur stelt daarom het  
MJP vast.
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Gemeenschappelijke regeling

Dienst gezondheid & Jeugd SOJ
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Financiën en organisatie 
Sturen
Het MJP is een basis voor de 
planning- & controlcyclus van de 
DG&J. De opgaven en prioriteiten 
worden jaarlijks vertaald in concrete en 
haalbare ambities die in de begroting, 
organisatieplan en clusterplannen 
worden opgenomen. Na twee jaar 
wordt (de uitvoering van) het MJP 
tussentijds geëvalueerd.

Maatwerk
Het uitgangspunt is dat binnen 
de basisdienstverlening zoveel als 
mogelijk wordt aangesloten bij de 
lokale behoefte en maatwerk wordt 
geboden. Indien bij individuele 
gemeenten behoefte bestaat aan extra 
advies en ondersteuning (bovenop 
de basisdienstverlening) een aparte 
dienstverleningsovereenkomst  
worden gesloten. 

Financiën
Het MJP leidt niet tot een wijziging van 
de begroting. De uitwerking kan wel 
leiden tot een financiële vertaling en 
vraag naar extra middelen. In dat geval 
ontvangt het bestuur hiervoor een 
voorstel.

Prioriteiten 2020-2023


