AB 2015/004 bijlage

Competentieprofiel
Directeur Publieke Gezondheid

GGD Haaglanden
Januari 2015

Inleiding
Op 1 januari 2012 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid (WPG) en
de Wet Veiligheidsregio (WVR) ook wel genoemd de “tweede tranche “ in werking getreden.
Deze wetswijziging heeft tot gevolg dat het aantal GGD’en is teruggebracht tot werkgebieden
die overeenstemmen met de veiligheidsregio’s. Tevens is de functie van directeur publieke
gezondheid (DPG) geïntroduceerd.
Als gevolg hiervan hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten
Delft, Den Haag, Leidschendam- Voorburg , Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk,
Wassenaar, Westland en Zoetermeer een Gemeenschappelijke regeling vastgesteld voor een
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden.
De Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden is vastgesteld op 15 oktober 2013 en regelt
de afspraken juridisch tussen de deelnemende gemeenten voor het in stand houden van een
Gemeentelijke Gezondheidsdienst per 1 januari 2014.
De taken en bevoegdheden van de directeur publieke gezondheid (DPG) zijn vastgelegd in het
“Directiestatuut Directeur publieke gezondheid GGD Haaglanden” Dit statuut is door het
algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Haaglanden vastgesteld op 7 maart 2014.
Het doel van de functie directeur publieke gezondheid is het realiseren van integrale sturing op
de reguliere en opgeschaalde publieke gezondheid waardoor het bevoegd gezag verzekerd is
van integrale advisering namens de “witte kolom”.
Dit document beschrijft het competentie profiel voor de directeur publieke gezondheid GGD
Haaglanden.
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1. Overwegingen bij het profiel

De functie acteert in een politiek bestuurlijk complexe omgeving. In deze bestuurlijk complexe
omgeving zoekt de directeur samenwerkingspartners voor GGD Haaglanden waaronder in de
curatieve zorg en op andere gemeentelijke beleidsterreinen om namens en in nauwe
samenwerking met de gemeenten de koers voor de publieke gezondheidszorg uit te zetten en
maatschappelijke doelen te realiseren. De directeur PG heeft hierin een leidende rol.
De directeur PG is directeur van de zorginstelling GGD Haaglanden. De directeur PG is tevens
(sector) directeur GGD Haaglanden bij de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de Gemeente
Den Haag. De directeur heeft in deze gecombineerde functie te maken met de besturen van de
onderdelen die samen de gezondheidsdienst en GHOR vormen: het bestuur van de GGD
Haaglanden bestaat uit wethouders volksgezondheid, en het bestuur van de veiligheidsregio,
bestaat uit burgemeesters. Deze beide besturen opereren binnen de specifieke eigen wettelijk
kaders (WPG en WVR) die voor hen als gemeentebestuurder gelden. De directeur PG werkt
tevens als (sector) directeur GGD Haaglanden vanuit de context van het gemeentebestuur,
wethouder zorg van de gemeente Den Haag en de lokale politieke afwegingen die daarin voor de
beleidskaders zorgen.
De directeur PG heeft ook te maken met de landelijke maatschappelijke doelstellingen waartoe
de Minister van VWS ingevolge de WPG en de Minister van V&J ingevolge de WVR kan
besluiten. De DPG is met zijn dienst daarin adviseur van de gemeenten van de regio
Haaglanden, en tegelijk ook afhankelijk van de gemeenten en het bestuur van de
veiligheidsregio (dat naast de gemeentelijke financiering ook een rijksbijdrage ontvangt) voor
financiering van de activiteiten en de dienst.
Voor zaken die niet door de gemeenten of uit de rijksbijdrage worden gefinancierd zal de
directeur andere wegen moeten vinden om financiering te krijgen of om de activiteiten op een
andere manier onder te brengen, mogelijk bij andere organisaties of partners. Daarin betrekt de
directeur organisaties in de directe gezondheidszorg, maar ook in (kennis)instellingen, scholen
en particuliere instellingen en verzekeringen.
De DPG is daardoor niet alleen directeur van een grote organisatie met directe gezondheidsbevorderende taken, maar vooral ook aanjager in een netwerkorganisatie die in een
bestuurlijk complexe omgeving zijn weg moet vinden. Daarbij is de DPG intermediair in de
zorgketen en adviseur voor het lokaal bestuur. De netwerkorganisatie moet bronnen voor
financiering of uitvoerders dan wel partners vinden van activiteiten die door de organisatie in de
beleidsvorming worden geïdentificeerd als benodigd om aan de strategische doelstellingen te
realiseren. Voor de uitvoering van de functie van directeur PG betekent dit bestuurlijke
kwaliteiten, en leiderschap in de strategische plan- en besluitvorming.
De DPG Haaglanden is als directeur GHOR/Regionaal Geneeskundig Comandant ook betrokken
in de directie van de veiligheidsregio. Anders dan in de GGD situatie is de samenwerking hier
nog breder met partners uit het domein veiligheid, brandweer en politie. Ook het netwerk op
het gebied van de acute gezondheidszorg is omvangrijker (vanwege ROAZ).
Het betreft hierbij kennis van de procedures en operationele planvorming, maar vooral ook
vaardigheden om onder hoge druk in rampsituaties leiding te geven aan de crisisbeheersingsorganisatie van de „witte kolom‟.
Een bijzonder belangrijke rol is het geven van adequate ondersteuning en advisering in het
beleidsteam aan de burgemeester c.q. de voorzitter van de veiligheidsregio als bevoegd gezag
bij rampen en crises.
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Deze adviesrol en operationeel leidinggevende rol van de DPG heeft overigens niet alleen
betrekking op GHOR-taken, maar ook op GGD-taken zoals de infectieziektebestrijding,
psychosociale hulpverlening, gezondheidskundige advisering gevaarlijke stoffen,
gezondheidsonderzoek na rampen en ook maatschappelijke onrust bijvoorbeeld bij gezinsdrama
‘s of misbruik.
De DPG kan daarbij te maken krijgen met verschillende bevoegde gezagen, zowel decentraal
(burgemeester, voorzitter veiligheidsregio en wethouder volksgezondheid) als nationaal
(minister VWS, minister V&J, minister ELI). Het vervullen van de rol van GHOR directeur in
crisissituaties vereist andere competenties dan als directeur GHOR of directeur GGD in de
netwerkorganisatie in een reguliere situatie. In crisissituaties zal de rol van GHOR directeur
meer belang hebben bij de competenties van stressbestendigheid (besluitvorming onder hoge
druk) en adviesvaardigheid (aan de burgemeester) en optreden als voorzitter van een
beleidsteam.
De functie vergt daarmee een kerncompetentie om integer en adequaat sterk te kunnen
schakelen tussen, en acteren binnen verschillende rollen, met soms tegenstrijdige belangen en
verantwoordelijkheden, ook daar waar een zeer heldere scheiding tussen
verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de diverse setting van de functie in het
geschetste complexe werkveld niet zonder meer te maken valt.
De combinatie van functies en taken zijn in het profiel opgenomen.
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2. Functie profiel
Functie titel
Directeur Publieke Gezondheid
Doel
Het doel van de functie is het ontwikkelen, positioneren, optimaliseren en realiseren van de
doelstellingen op het terrein van publieke gezondheid ten behoeve van de gemeenten, die deel
uitmaken van de regio Haaglanden om de (volks)gezondheid te beschermen, te bewaken en te
bevorderen. Voorts aanjager gezondheidswinst, en het mede ontwikkelen van fysieke en sociale
veiligheid.
Tevens omvat de functie in geval van rampen en crises de operationele leiding over de
geneeskundige keten en GGD, alsmede de advisering van verschillende bevoegde gezagen.
2.1 Context
De taken worden uitgevoerd op basis van twee wetten, die zijn belegd bij twee aparte
gemeenschappelijke regelingen: de GGD Haaglanden en de Veiligheidsregio (waaronder de
GHOR valt).
De GGD Haaglanden is een gemeenschappelijke regeling van gemeenten in de regio. De GGD
heeft zijn grond in de wettelijke verplichting aan B&W om een GGD op te zetten en te onderhouden voor de uitvoering van de wettelijke taken. De Directeur Publieke Gezondheid heeft
voor de taken in het kader van de WPG mandaat van, en legt verantwoording af aan het Bestuur
van de Gemeenschappelijke regeling GGD, dat bestaat uit een Dagelijks Bestuur en een
Algemeen Bestuur. Het Bestuur bestaat uit wethouders van de deelnemende gemeenten. Door
het directe belang in de uitvoering van gemeentelijke taken en opdrachten, is er ook sprake van
directe verantwoording aan de gemeentebesturen.
De directeur PG Haaglanden draagt de verantwoordelijkheid voor de GHOR, en voor een deel
ook van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), waarvoor specifiek wetgeving geldt (de
Tijdelijke Wet Ambulancezorg. De RAV is een afzonderlijke rechtspersoon met een eigen
bestuur. De GHOR is met Brandweer en de gemeenschappelijke meldkamer onderdeel van de
Veiligheidsregio, die intensief samenwerkt met onder andere de gemeenten, Politie en het
Openbaar Ministerie in planvoorbereiding, oefening en uitvoering. De directeur PG is lid van de
directie van de veiligheidsregio. Deze veiligheidsdirectie legt verantwoording af aan het Bestuur
van de Veiligheidsregio, dat bestaat uit een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Het
Bestuur bestaat uit Burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De voorzitter van de
veiligheidsregio heeft specifieke wettelijke bevoegdheden. (WVR).
De Directeur PG is tevens (sector) directeur GGD Haaglanden bij de gemeente Den Haag. In de
hoedanigheid van DPG heeft de directeur een rechtstreekse zelfstandige verantwoordelijkheid
en bevoegdheid richting de colleges van B&W en heeft deze rechtstreekse toegang dus ook tot
het College van B&W om gevraagd en ongevraagd advies te geven.
De Directeur PG kan onderdeel zijn van een meerkoppige directie PG. De directie stuurt de
integraal managers aan van de sectoren, de stafmedewerkers en ondersteunende diensten. Op
01 januari 2015betrof dit voor de GG Haaglanden in totaal circa 450 FTE’s en een begroting
van circa € 45 miljoen. De GGD Haaglanden kent heeft een hoofdvestiging in Den Haag en
satelliet vestigingen in Zoetermeer en Delft.

5

3. Resultaatgebieden
Strategie
Het ontwikkelen van visie, het in overleg met de portefeuillehouders (zowel binnen de publieke
gezondheid als de openbare orde en veiligheid) formuleren van strategische doelen, het
formuleren en realiseren van beleid.










Ontwikkelt respectievelijk onderhoudt visie op maatschappelijke en bestuurlijke
ontwikkelingen en deelt deze met de partners;
Ontwikkelt een visie op de publieke gezondheid in relatie met de daarmee samenhangende
specifieke zorg wetgeving;
Ontwikkelt een visie over de maatschappelijke rol voor de publieke gezondheidszorg en de
daarmee samenhangende verantwoordelijkheden voor het publieke domein;
Ontwikkelt een visie over de maatschappelijke rol van de GGD en GHOR binnen het domein
van de veiligheidsregio en fysieke veiligheid;
Vormt een strategie en werkt dit uit in beleid en jaarplannen en zorgt voor draagvlak bij de
bestuurlijke partners en aansluiting en verbinding met samenwerkingspartners in
verschillende ketens, binnen en los van de overheid;
Zoekt en vindt waar nodig nieuwe samenwerkingspartners om de strategie mee te
realiseren.
Geeft leiding aan de realisatie van de strategie en jaarplannen;
Evalueert en legt verantwoording af over het gevoerde beleid.

Organisatie
Het aansturen en het bewaken van de ontwikkeling van de GGD als zorgorganisatie en als
onderdeel van de zorgketen voor uitvoering van de taken op korte en op lange termijn. Tevens
het aansturen van de GHOR en MKA als onderdelen van de Veiligheidsregio Haaglanden.








Ontwikkelt het organisatiemodel, realiseert dit en past het aan ontwikkelingen aan;
Draagt zorg voor de personele ontwikkeling, loopbaanmogelijkheden en transparantie van
rechtspositionele verschillen;
Draagt zorg voor inbedding van kwaliteiten voor interne en externe communicatie in de
organisatie;
Draagt zorg voor het management van GGD Haaglanden als zorginstelling binnen de kaders
van de zorgwetgeving;
Voert het management van het bureau GHOR en de MKA gericht op de coördinatie,
aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en de advisering van andere
overheden en organisaties op dat gebied;
Is verantwoordelijk voor de afstemming van GGD- en GHOR taken in de uitvoering van
zowel de reguliere als opgeschaalde publieke gezondheidszorg;

Exploitatie
Het aansturen van de financiële, administratieve en materiële bedrijfsvoering.


Draagt zorg voor de ontwikkeling en continuïteit van inkomsten en uitgaven van financiële
middelen, waarbij de vaste financiering voor minimale wettelijke taken een onderdeel is van
financiering van de totale financieringsbehoefte van de uitgebreidere doelstellingen in
onder meer de preventieve zorg die met gemeentelijke en andere overheden wordt
afgesproken, desgewenst aangevuld met financiering van derden op projectbasis;
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Draagt direct of indirect zorg voor de ontwikkeling en continuïteit van de huisvesting,
administratieve, materiele en informatieve voorzieningen;
Legt verantwoording af over de exploitatie aan de diverse bestuurlijke gremia van de GGD
Haaglanden en de Veiligheidsregio Haaglanden.

Veiligheid
Het aansturen van de GHOR, regisseren van de voorbereiding van de geneeskundige keten op
rampen en crises en het leidinggeven aan de daadwerkelijke geneeskundige hulpverlening bij
grootschalige incidenten.








Stuurt de GHOR aan als directielid van de Veiligheidsregio;
Is lid van de Veiligheidsregio Haaglanden;
Draagt zorg voor het bij de ketenpartners bevorderen van goede preparatie en oefening,
het liefst in ketensamenhang;
Draagt zorg voor en neemt deel aan oefenprogramma’s, rampenoefeningen en draagt zorg
voor deskundigheidsontwikkeling;
Draagt zorg voor de eigen voorbereiding van de GGD Haaglanden op rampen, waaronder de
opgeschaalde infectieziektebestrijding, gezondheidskundige advisering gevaarlijke stoffen,
psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek bij rampen;
Draagt zorg voor het vastleggen van samenwerkingsafspraken namens het bestuur
van de veiligheidsregio met de geneeskundige ketenpartners (waaronder de GGD
Haaglanden) op grond van de daartoe strekkende wettelijke voorschriften (WVR);
Toetst de kwaliteiten van de voorbereiding van de geneeskundige keten en adviseert over
verbeteringen.

Operationeel directeur PG
Treedt op als operationeel leidinggevende over de geneeskundige hulpverlening tijdens een
ramp of crisis binnen het (gemeentelijk of regionaal) beleidsteam:






Geeft in formele zin leiding aan de uitvoering van de operationele processen van de GHOR
en GGD Haaglanden;
Bewaakt de voortgang van de uitvoering;
Analyseert en beoordeelt crisissituaties op basis van aangeleverde mono- en
multidisciplinaire situatierapporten;
Geeft op basis van de strategische beleidsbeslissingen van het beleidsteam, in afstemming
met de Operationeel Leider, opdrachten aan het Hoofd Sectie GHOR.
Stemt op beleidsniveau af met de GHOR-ketenpartners en geeft (via het Hoofd Sectie
GHOR) opdrachten c.q. aanwijzingen.

Treedt in het (gemeentelijk of regionaal) beleidsteam op als adviseur van het bevoegd gezag ten
tijde van rampen en crises:
 Rapporteert aan het beleidsteam over de voortgang van de uitvoering van de operationele
processen van de GHOR en de GGD (Geneeskundige zorgketen);
 Analyseert en beoordeelt crisissituaties op basis van aangeleverde mono- en
multidisciplinaire situatierapporten;
 Adviseert het beleidsteam vanuit het perspectief van publieke gezondheid (GHOR en GGD)
over strategische beleidsbeslissingen;
 Laat zich door het Hoofd Sectie GHOR en deskundigen (o.a. GAGS, infectieziekte arts)
informeren over de veiligheidssituatie van het GHOR- personeel, de bevolking en adviseert
het beleidsteam over de te nemen strategische beleidsbeslissingen hieromtrent
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Het onderhouden van contacten en netwerken
Vertegenwoordigt de GGD en GHOR bij klanten en openbaar bestuur met als doestelling
ketenregie. Dit vanuit de intermediair functie tussen het lokaal openbaar bestuur en de
zorgketen.
 Overlegt periodiek met het Bestuur van de GGD en van de Veiligheidsregio Haaglanden;
 De Directeur Publieke Gezondheid maakt voor het openbaar bestuur het zorgsysteem
tussen de diverse organisaties geschikt om een effectieve Publieke Gezondheid te
realiseren.
 Overlegt met bestuurders en beleidsbepalers van gemeenten;
 Overlegt met bestuurders en beleidsbepalers van het rijk, Veiligheidsregio en andere ketenen crisisbeheersingspartners;
 Bouwt een netwerk op met de keten van de witte kolom (Ziekenhuizen, Huisartsen,
Slachtofferhulp, welzijnsinstellingen, traumacentrum enz.) op een zodanige wijze dat
gezaghebbend de noodzakelijke inzet en medewerking van betrokken ketenpartners kan
worden gevraagd bij crises, rampen en calamiteiten;
 Onderhoudt een netwerk aan contacten met diverse veiligheids-, brandweer- en
gezondheidsorganisaties en de brancheorganisaties.
 Onderhoudt een netwerk aan contacten met de curatieve gezondheidszorg en zorgverzekeraars.
 Overlegt met adviseurs en leveranciers van diensten.
Vereisten
Opleidingsniveau:
 WO
Kennisgebieden:
 Bedrijfskunde
 Publieke Gezondheid
 Organisatie van de gezondheidszorg
 Organisatie van de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing
 Organisatie van de acute zorgketen
 Decentrale en nationale verdeling van bevoegdheden
 Public Relations
Competenties:
 Visie
 Strategische sturing
 Leiderschap
 Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 Verbinden
 Maatschappelijk ondernemerschap (vanuit publieke verantwoordelijkheid voor de
collectieve gezondheid met een ontbrekende zorgvraag).
 Organisatie vermogen
 Stressbestendigheid
 Adviesvaardigheid
 Besluitvaardigheid
De functie Directeur Publieke Gezondheid is een combinatie functie met de functie Directeur
GGD Haaglanden bij de Gemeente Den Haag. Specifiek voor deze combinatie functie geldt dat
de Directeur Publieke Gezondheid het zorgsysteem toegankelijk c.q. beschikbaar (available)
maakt voor het Openbaar Bestuur.
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Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag heeft nadere eisen
gesteld aan het profiel van directeuren die zijn vastgelegd in het Haags Leiderschapsprofiel. Het
competentie profiel voor directeur GGD Haaglanden is deels overlappend, deels gelijk is aan de
functie Directeur Publieke Gezondheid.
Het Haags Leiderschapsprofiel omvat de competenties:
 Omgevingsbewustheid
 Resultaatgericht en doortastendheid
 Verbindt en inspireert
 Visie heeft en deze overtuigend weet uit te dragen
 Zichzelf door en door kent en vanuit authenticiteit handelt
Specifiek voor het resultaat gebied “operationeel directeur PG” zijn nadere eisen gesteld in de
ministeriële regeling behorend bij het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s met daarbij een
afwijkende competentiematrix. Omdat het hier gaat om wettelijke normering voor een
specifiek deelgebied van de functie van DPG is ervoor gekozen voorliggend competentie profiel
en het wettelijke kwalificatiedossier naast elkaar te laten bestaan.

Relevante documenten:
 Overzicht van de bij de WPG opgedragen taken aan de Colleges van B&W;
 De Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden;
 Directiestatuut directeur publieke gezondheid GGD Haaglanden
 Wet Publieke Gezondheid
 Wet Veiligheidsregio’s
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