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Ongevraagd advies ‘Pilot wijk-GGD’.

Geacht college,
Geachte mevrouw Horck,
In onze vergadering van 6 februari jl. werden wij geïnformeerd door mw. Kasper (wijk-GGD-er) in
aanwezigheid van mw. Horck over de “Pilot wijk-GGD” , zoals deze in Haaksbergen tot eind 2018 is
verlopen.
Op ons verzoek kregen wij daarna het “Evaluatierapport Pilot wijk-GGD” (oktober 2018) ter
bestudering toegestuurd.
Na bespreking van deze rapportage tijdens onze vergadering op 6 maart jl. brengen wij (ongevraagd)
het volgende advies uit:
1.

Breng alsnog / nogmaals (de hoofdpunten uit) dit rapport breder onder de aandacht;
Toelichting:
Het rapport is duidelijk in de beschrijving van doelstellingen, uitvoering en de resultaten. Er blijkt alle
reden toe om de wijk-GGD te continueren. Ook met minder formatie zou het een belangrijke bijdrage
kunnen blijven leveren aan de bestaande zorg. Door middel van aandacht hiervoor in de (diverse)
media lijkt het ons noodzakelijk alsnog / nogmaals de inzet van de wijk-GGD zo breed mogelijk onder
de aandacht te brengen van de bevolking en daarmee ook de daarbij horende organisaties op het
gebied van zorg en ondersteuning. Ook volgens de wijk-GGD’ers zelf zijn er in Haaksbergen vooral nog
partijen buiten de Noaberpoort die onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden om de wijkGGD in te zetten (pag. 23 rapport.).De wijk-GGD’ers wordt geadviseerd zich te beraden op de vraag
hoe en wie zij nog eens expliciet van hun mogelijkheden op de hoogte willen brengen;

2. Werk de aanbevelingen en tips vanuit de kwalitatieve gesprekken uit en met name met
betrekking tot preventie en jongeren;
Toelichting:
Gelukkig verliest het rapport zich niet in allerlei theoretische noties, maar geeft het juist aandacht aan
de ervaringen en vooral ook aanbevelingen van partners en praktische tips. Het moet voor de
samenstellers van deze rapportage een kleine moeite zijn om de aanbevelingen en tips uit dit rapport
die (nog) niet zijn uitgewerkt te inventariseren en na te gaan hoe uitvoerbaar deze aanbevelingen zijn.
Ons was al opgevallen dat er van de wijk-GGD kennelijk weinig inzet werd gevraagd met betrekking tot
gezinsproblematiek met daarin de positie van kinderen. Zonder hierover een verklaring te hebben, lijkt
het ons heel zinnig ons aan te sluiten bij de tip van de politie om als wijk-GGD meer in te gaan zetten

op jongeren en daar voegen wij ‘kinderen’ aan toe (pag. 33 rapport). Concreet is voorgesteld:
deelnemen aan overleggen zoals Zorg Advies Team (ZAT) van scholen, intensivering van overleg met
Domijn, verbinding zoeken met de Moskee, samenwerking met Vluchtelingenwerk enz.

3. Continueer de manier van monitoring van het werk van de wijk-GGD en rapporteer aan het
eind van het jaar over 2019;
Toelichting:
Dit evaluatierapport kan als nulmeting gelden. Door vast te houden aan de huidige manier van
verslaglegging kan beter worden gevolgd wat er wordt bereikt met de inzet van de wijk-GGD. Vooral
ook wat er eventueel ter verbetering daarvan nodig is in het belang van preventie en vroegsignalering
met betrekking tot de zorgbehoefte van mensen die in eerste instantie niet zelf om hulp vragen.

Met vriendelijke groet,
Leendert van Herk,
Voorzitter Participatieraad Haaksbergen.

