
Sfeerimpressie kennismakingsbijeenkomst  
Algemeen Bestuur GGDrU, 15 juni, 22 juni 2022 en 7 september
Op 15 juni, 22 juni 2022 en 7 september vonden de kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe bestuursleden 
van GGDrU plaats. Doel van deze bijeenkomsten was een eerste kennismaking met de werkzaamheden van 
de GGDrU voor de nieuwe bestuurders. Onderstaand een sfeerimpressie van deze bijeenkomsten. 

Inleiding
Het programma van de bijeenkomsten 
bestond uit verschillende presentaties en 
pitches over de verschillende taakvelden 
van de GGD. De ochtend begon met een 
korte introductie van de Directeur Publieke 
Gezondheid (DPG) Nicolette Rigter waarin 
zij kort uiteen zette waar GGDrU voor 
staat en aan werkt; Voor de inwoners van 
regio Utrecht en toekomstige generaties, 
samen met anderen, wordt gewerkt aan 
een gezond en veilig leven. De GGD werkt 
aan een samenleving, waarin iedereen 
wordt uitgenodigd om mee te doen en 
gezonde keuzes te maken, en waarin 
gezondheidsbedreigingen alert worden 
gesignaleerd. Gezondheid en preventie zijn 
daarbij de sleutelwoorden in alles wat de 
GGD doet.   

GGD in vogelvlucht
 
De bestuurders werden in 
kleine groepen rondgeleid 
langs verschillende pitches 
en presentaties. 

Voor meer informatie 
klik op het pijltje en 
kom meer te weten 
over dit onderwerp. 

Blik op de toekomst
Een korte vooruitblik naar de 
komende periode met oog op 
de bestuursconferentie op 5 
oktober 2022. 

Voor meer informatie 
klik op het pijltje en 
kom meer te weten 
over dit onderwerp. 



GGD in vogelvlucht
De bestuurders werden in kleine groepen rondgeleid langs verschillende pitches en presentaties. In vogelvlucht werden zij 
meegenomen in de gemeenschappelijke regeling, een dag bij gezondheidsbescherming, de casuïstiek van de Jeugdgezondheidzorg, 
de taken van de GGD bij rampen en crisis, best practices van gezondheidsbevordering en zijn de bestuurders op date gegaan 
met de toezichthouders van de kinderopvang, Wmo en tattoo en piercing.   

Kansrijk opgroeien: 
Jeugdgezondheidzorg  

Aan de hand van verhalen uit de 
spreekkamer werd het werk van 
de jeugdgezondheidzorg toegelicht 
door Rianne Giezeman, Susan van 
Bommel en Annet Roose van Leijden. 
Met als belangrijke boodschap aan 
de bestuurders: Nu investeren in de 
publieke gezondheid voor jeugd zorgt 
voor gezonde generaties in de toekomst. Gezonde leefomgeving & gezondheidsbescherming   

De bestuursleden werden meegenomen in de 
gezondheidsbescherming en het belang van 
een gezonde leefomgeving door Putri Hintaran, 
Monique Pasnagel, Maaike van Zijverden en Mieke 
Doesburg. Aan de hand van krantenkoppen zijn de 
diverse werkzaamheden toegelicht van medische 
milieukunde en infectieziektebestrijding. zoals één 
van de aanwezige bestuurders samenvatte:  ‘het is 
belangrijk dat gezondheid meeweegt bij het nemen 
van besluiten’.   

Op date met toezicht  

De toezichtstaken werden kort toegelicht aan de hand 
van een korte pitch over de Wmo, Kinderopvang en 
tattoo en piercing waarna de bestuurders in gesprek 
gingen met de toezichthouders Jelle Kol, Margaux 
Vanoni, Rianne Kooman, Susan Koet, Nicolette van 
Empel en Ester Hendrikx. Onderwerpen van gesprek 
waren o.a. de samenwerking met gemeenten en het 
belang van handhaving.  



Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGZ) 

Ook zijn de taken die de GGD uitvoert voor 
gemeenten op het gebied van de OGGZ aan bod 
geweest. Larissa Helmhout en Saskia Grevink, 
beiden procesregisseurs, vertelden aan de hand 
van beelden uit de praktijk over de werkwijze van 
o.a. het meldpunt advies en bezorgd aanbod, de 
woon hygiëne problematiek en het belang van een 
goede samenwerking met bijvoorbeeld het sociale 
team in de gemeente.  

Gezondheidsbevordering: van wijkdata 
naar wijk doen 

De werkzaamheden op het gebied 
van gezondheidsbevordering zijn 
aangestipt door Carolien Plevier, Anne-
maaike Reitzema, Josien Felix en Anne 
Mulder. Zoals de gegevens die vanuit 
de epidemiologen worden verzameld op 
het terrein van gezondheid en welzijn. 
Hoe gemeenten deze informatie kunnen 
benutten om nog beter beleid te kunnen 
maken voor hun inwoners.  Ook werd een 
aantal wijkprofielen kort toegelicht en 
het principe van positieve Gezondheid. 
De rol van accounthouders werd 
toegelicht als schakel voor gemeenten 
alsook de meerwaarde van de gezonde 
schoolaanpak.  

Crisis! Publieke gezondheid bij crisis en incidenten  

Daarna werden de bestuurders 
geïnformeerd over de taken van 
de GGD bij rampen en crisis door 
Jim Kruger, Christel van Ooijen en 
Eliza Roozendaal. Aan de hand van 
een enkele voorbeelden, zoals de 
tramaanslag en een incident op school 
werden de verschillende rollen en 
taken besproken, zoals de piketfunctie 
als crisis coördinator, de medisch 
milieukundige zorg bij milieu-incidenten 
en/of rampen met gezondheidseffecten 
en de psychosociale hulpverlening 
op collectief niveau. Ook werden de 
bestuurders getoetst op hun kennis 
van crisisbeheersing en de taken van 
de GGD daarin.  



Blik op de toekomst

Tot slot is kort vooruit geblikt naar de komende periode met oog op 
de bestuursconferentie op 5 oktober 2022 waarin de contouren van de 
nieuwe bestuursagenda 2023-2023 zal worden besproken. Tijdens de 
kennismakingsochtenden hebben de aanwezige bestuurders ervaren 
welke essentiële adviserende en toezichthoudende rollen de GGDrU 
voor de gemeenten heeft. De aanwezige bestuurders uit de gemeenten 
Vijfheerenlanden, Nieuwegein, Amersfoort, Woerden, Houten, Lopik, 
Baarn, Renswoude, IJsselstein,  Eemnes, Soest, Leusden, Stichtse 
Vecht, Ronde Venen, Veenendaal, Zeist, Bunschoten, Bunnik, 
Utrechtse Heuvelrug, Montfoort en Woudenberg waren enthousiast 
over de ochtend en de inhoud van de presentaties. Het hoge tempo 
zorgde ervoor dat niet alles even uitvoerig aan de orde is gekomen; 
de ochtend was dan ook bedoeld als eerste kennismaking met de 
werkzaamheden. Graag komen de accounthouders en de DPG bij 
de verschillende gemeenten langs voor een verdiepend gesprek. 
De aanwezigen kregen een informatiepakketje mee met o.a. het 
overdrachtsdocument van het voormalige bestuur en het handboek 
voor nieuwe bestuursleden van de GGDrU.   
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