
RAADPLEGING JEUGDZORG GRONINGEN 

 

Groningen, 31 oktober 2019.  

Uitnodiging deelnemers tafels jeugdzorg.  

 

 

Geachte Raadsleden,  

 

 

De afgelopen weken is een werkgroep van gemeenteraadsleden bezig geweest met het organiseren van een 

raadpleging over de jeugdhulp. Deze raadpleging vindt plaats op 28 november 2019 om 19:30 (Inloop vanaf 

19:00). De locatie is bij Humanitas, Akerkhof 22, Groningen. U bent alle van harte uitgenodigd.  

 

Jeugdzorg is een onderwerp dat de gemoederen flink bezig houdt. De gemeenteraad wordt geconfronteerd met 

flinke tekorten. Maar hoe werkt het systeem nu in de praktijk?  

 

Aanleiding:  

In 2015 heeft de overheveling (transitie) van de jeugdzorg naar de gemeente plaatsgevonden en heeft de 

gemeenteraad voor een andere werkwijze (transformatie) gekozen. De volgende uitgangspunten werden daarbij 

gehanteerd:  

✓ Voorkomen van het ontstaan van problemen door een sterke focus op lokale samenlevingen en 

samenwerking in de buurten. Dit wordt ook wel gebiedsgericht werken genoemd.  

✓ Een samenhangende aanpak met het principe van: ‘Een gezin, een plan en een regisseur’. 

Resultaatgerichtheid en het zoeken naar de vraag achter de vraag staan daarin centraal.  

✓ Uitgaan van de eigen kracht en de kracht van het sociale netwerk.  

✓ Ruimte voor de generalistische professional.  

✓ Het toelaten van marktwerking. 

✓ Vanaf 2018 grotendeels werken met het inkoopprincipe van ‘open house’.   

 

Vraagstelling raadpleging: 

Om de raadpleging succesvol te laten verlopen staan er een aantal vragen centraal. De volgende vragen staan 

centraal:  

1. In hoeverre zijn de uitgangspunten van de gemeente Groningen in de praktijk gerealiseerd? 

2. Welke belemmeringen komt u in de praktijk tegen?  

3. Op welke manier zouden de belemmeringen geslecht kunnen worden?  

4. Wat zijn de oorzaken van de groeiende vraag naar (zwaardere) vormen van jeugdhulp?  
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5. Wat zijn de oorzaken van de stijgende tekorten in de jeugdhulp?  

 

Opzet raadpleging:  

De raadpleging begint met een theoretische kijk op de jeugdhulp. Ieder van die sprekers krijgt tien minuten de 

tijd om zijn of haar verhaal te houden. Na afloop zullen de sprekers zich terugtrekken om samen te komen tot 

suggesties voor de toekomst van de jeugdzorg. Dit alles gebaseerd op de eigen opvattingen en ervaringen.  

 

Na het theoretisch kader is er een korte koffiepauze en dan wordt de ruimte verdeeld in drie thematafels. De 

raadsleden verspreiden zich over de thematafels en gaan daar in gesprek met de werkvloer. Na een halfuur 

wisselt iedereen door totdat alle thematafels aan bod zijn geweest (drie keer een halfuur).  

De thematafels bestaan uit de volgende drie thema’s:  

- Uitvoerende werkers. 

- Huisartsen/Indicatiestellers. 

- Jongeren (ervaringsdeskundige).  

 

In het afsluitende deel zullen de theoretische sprekers terugkeren naar de zaal om hun suggesties met de zaal te 

bespreken. Daarna is er ruimte voor vragen. De dagvoorzitter sluit de dag als geheel af en geeft een 

samenvatting van de avond.   

 

Afwikkeling:  

Er wordt een verslag van de bijeenkomst gemaakt die gedeeld wordt met alle deelnemers. Medio 2020 zal in de 

raadscommissie O&W en de gemeenteraad het gesprek over de toekomst van de jeugdzorg plaatsvinden. 

Gemeenteraadsleden zullen daarbij ingaan op wat hun tijdens de raadpleging ter ore is gekomen.  

 

Wij hopen u van harte te mogen verwelkomen op de raadpleging.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de raadscommissie raadpleging jeugdzorg,  

 

Wim Koks,  SP Groningen   Marjet Woldhuis,  100% Groningen   

Jasper Boter,  VVD Groningen   Femke Folkerts,  GL Groningen 

Wesley Pechler, PvdD Groningen   Krista Boogaard,  PvdA Groningen 


