
 

 

 

 

 

 

Fractie: CU/SGP 

Naam: S. de Boer 

Onderwerp: Technische vragen inloopspreekuren/cursussen 

Datum indiening vragen: 13 maart 2017 

 

 

Als kersverse vader was me het volgende opgevallen. Als fractie hebben we een warm 

hart voor het gezin en onze jeugd, vandaar de volgende technische vragen: 

 

Inloopspreekuren 

Het jeugdconsultatiebureau - in de Noordoostpolder verzorgd door Zorggroep Oude en 

Nieuwe Land - verzorgt naast de standaardcontactmomenten ook inloopspreekuren. De 

inloopspreekuren worden op vaste tijden gehouden in één van de zorggebouwen van 

ZONL. Voor de gemeente Urk worden 7 inloopspreekuren verzorgd per week. Voor de 

gemeente Noordoostpolder (incl. dorpen) is dit 2 inloopspreekuren per week (1 voor 0-4 

jaren en 1 voor 0-19 jaren, die 1x per maand vervalt). 

Hoewel Urk relatief een kinderrijke gemeente is, kent de Noordoostpolder in absolute 

aantallen veel meer jeugdigen (zie CBS Statline) 

 

.  

Financiering van consultatiebureau (JGZ) vindt plaats vanuit het gemeentefonds 

(Basistakenpakket JGZ voor 0-19 jarigen). 

 

Vraag 1: 

Ik heb de indruk dat er meer vraag is naar inloopspreekuren. Klopt dit en is het mogelijk 

meer inloopspreekuren te realiseren in NOP? En/of is het bijv. mogelijk dat inwoners uit 

NOP inloopspreekuren in naburige gemeenten bezoeken als ze een acute vraag hebben 

die niet kan wachten tot een volgend contactmoment? 

(wat zijn evt. financiële consequenties hiervan en is dit een politieke keuze?) 

Antwoord: 

 Er is op dit moment in Noordoostpolder geen vraag naar meer 

inloopspreekuren van de jeugdverpleegkundige. Wel is er vraag naar een 

spreekuur met de jeugdarts. Daarom heeft de jeugdarts vanaf 1 februari 

2017  1x per 2 weken spreekuur en er loopt een pilot met een 2-wekelijks 

spreekuur logopediste. Voor (acute) vragen hoeven ouders nooit te wachten 

tot een volgend contactmoment of inloopspreekuur. (Acute) vragen kunnen 



dagelijks worden gesteld bij het consultatiebureau. Dat kan via de app, per 

mail (mails worden 2x per dag beantwoord) maar ook kan er dagelijks 

telefonisch contact opgenomen worden met de jeugdverpleegkundige. 

Indien nodig wordt direct overlegd met de jeugdarts. 

 Het is niet wenselijk dat inwoners vanuit NOP de inloopspreekuren in 

naburige gemeenten bezoeken omdat daar geen gegevens niet beschikbaar 

zijn. Acute vragen kunnen altijd gesteld worden bij het consultatiebureau in 

NOP. 

 
Cursussen voor ouders 

In een gesprek met een wijkverpleegkundige werd me er op gewezen dat Urk meer 

opvoedcursussen heeft dan de NOP. Het komt regelmatig voor dat ouders uit de NOP 

aankloppen voor een cursus op Urk en niet mee kunnen doen. Als ik de websites van 

beide CJG's raadpleeg (CJG Urk en CJG NOP), lijkt het inderdaad zo te zijn dat CJG Urk 

meer cursussen aanbiedt. 

Dit verschil rechtvaardigt zich niet vanuit de statistieken (NOP kent tov Urk procentueel 

meer eenoudergezinnen, jongeren met jeugdhulp, meldingen kindermishandeling,meer 

jeugdzorgcontracten jeugdhulp zonder verblijf, meer kinderen met kans op armoede, 

meer kinderen in een uitkeringsgezin, meer relatief schoolverzuim, etc). 

Meer opvoedcursussen als preventief middel zou een bijdrage (al is deze klein) kunnen 

betekenen in preventieve zin. 

 

Vraag 2: 

Klopt het dat er minder cursussen voor ouders worden aangeboden? Zo ja, is het 

mogelijk het cursusaanbod uit te breiden? 

(wat zijn evt. financiële consequenties hiervan en is dit een politieke keuze?) 

Antwoord: 

 De vraag van ouders in Noordoostpolder voor opvoedcursussen is gering. Er 

zijn in NOP allerhande initiatieven die aansluiten bij de behoefte van ouders: 

zo is er een Facebookpagina voor ouders met jonge kinderen; Moeders 

Ontmoeten Moeders (MOM) is een netwerk van onervaren en ervaren 

moeders. En er zijn programma’s zoals Stevig Ouderschap, Homestart, 

 Nannys en Thuisbegeleiding die ouders helpen/ondersteunen bij het 

opvoeden van hun kinderen. 

 Ouders zijn van harte welkom om deel te nemen aan cursussen op Urk. Bij 

voldoende vraag van ouders in NOP dan organiseert het consultatiebureau 

een cursus. 

 Het aantal ouders in Nop dat gebruik maakt van het contactmoment is veel 

groter dan op Urk.  

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 20 maart 2017 

Contactpersoon: Ali Pubben 

E-mail adres:  a.pubben@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-48134681 

 


