Samenvatting Werkagenda Transformatie
jeugdhulp gemeente Groningen 2019 – 2020
Inleiding
Iedere gemeente is in regionaal verband én lokaal samen met de lokale teams en jeugdhulpaanbieders bezig met de transformatie van de jeugdhulp. Halverwege 2018 hebben de Groninger gemeenten samen met jeugdhulpaanbieders en onderwijs een Kadernotitie Transformatieagenda jeugdhulp 2018 – 2020 vastgesteld. In de regionale Transformatieagenda zijn 5
ontwikkellijnen benoemd, gekoppeld aan de regionaal benoemde resultaten. Ook lokaal
wordt hard gewerkt aan het op gang krijgen van de transformatie.

Lokale Transformatieagenda jeugdhulp
Om al deze activiteiten in beeld te krijgen en te kunnen monitoren is een werkagenda opgesteld. Dit is een operationeel document waarin per ontwikkellijn de activiteiten en inspanningen van de gemeente Groningen en haar partners zijn benoemd, zo veel mogelijk met
trekkers erbij. Dit is een dynamisch document. De lokale werkagenda transformatie jeugdhulp is opgebouwd langs de ontwikkellijnen van de regionale Transformatieagenda.

Inhoud lokale werkagenda
In de agenda wordt een opsomming gegeven van de gemeentelijke inspanningen en activiteiten op het gebied van de transformatie jeugdhulp. Een globale doorsnede van de activiteiten per ontwikkellijn:
1. Betere toegang tot (jeugd)hulp voor kinderen en gezinnen: zichtbaarheid Stichting
WIJ Groningen in de wijk, effectieve samenwerking aan de voorkant, inzet Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) als verbinding tussen huisartsen en WIJ, integrale aanpak veiligheidsketen, casustafels jeugd in WIJ, kennis en vaardigheden teams en verwijzers;
2. Alle jeugdigen krijgen de kans zich positief te ontwikkelen: verbetering samenwerking onderwijs en jeugdhulp en ontwikkeling (collectieve) onderwijs-zorg arrangementen, Thuiszitterspact, 18-/18+;
3. Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien: voorkomen en verminderen verwijzingen naar verblijfsfuncties (welke concrete actie?), ontwikkeling aanbod kleinschalige voorzieningen, JIM-aanpak, invoering Beschermingstafel, actieplan pleegzorg;
4. Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt: gemeentelijke aanpak kindermishandeling, Geweld hoort nergens thuis, MDA++ en Intensief casemanagement huiselijk geweld, aanpak vechtscheidingen;
5. Investeren in vakmanschap (leren en ontwikkelen): leer- en verbetercyclus vanuit
behoefte om eenduidig te werken (learn&share bijeenkomsten, leercycli etc.).
Bij een aantal van deze activiteiten is de scheidslijn met de regionale agenda niet duidelijk
aan te geven omdat de gemeentelijke inspanning zich op beide richt. Bij ontwikkellijn 2 staan
activiteiten en projecten die ook in de regionale agenda zitten (zoals de ontwikkeling van
collectieve ondersteuning in het onderwijs). Dit is een dynamisch document waar in de loop
van de tijd activiteiten aan kunnen worden toegevoegd.

Om een rangorde te kunnen aangeven is een onderscheid gemaakt in 3 categorieën. Daarbij
is leidend: wat is er nu anders dan 5 jaar geleden, wat is wezenlijk anders in het systeem en
de aanpak:
a. De basis op orde: zaken als (effectieve) samenwerking, deskundigheid van de teams
en andere verwijzers, zichtbaarheid en laagdrempelige aanpak;
b. Enigszins transformatief: bijv. integrale domeinoverstijgende aanpak, versterken samenhang in de keten, ontwikkeling gezamenlijke taal;
c. Echte transformatie: versterking eigen kracht en sociaal netwerk, gezamenlijke domeinoverstijgende visieontwikkeling, collectivering van individuele arrangementen.

Uitvoerende partijen
Zo veel mogelijk is bij de doelen en activiteiten benoemd wie trekker is en wie meewerkt in
de uitvoering. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende partijen:
Intern gemeentelijk
- DMO beleid: medewerkers van positief opgroeien, jeugdhulp, Zorg en Veiligheid en
Openbare Orde en Veiligheid;
- DMO Contractering;
- DMO projectteams: aanpak kindermishandeling, Taskforce Jongerenaanpak, Geweld
hoort nergens thuis;
Externe partijen
- Stichting WIJ Groningen (WIJ-teams en WIJ-academie);
- Uitvoerende instellingen zoals Humanitas;
- Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs VO Stad, MBO, PO.

Bestuurlijk traject
De lokale transformatieagenda is besproken met portefeuillehouder jeugd (Afstemmingsoverleg, 6 mei 2019) en benoemd in de collegebrief aan de raad over ontwikkelingen jeugdhulp (mei 2019).

