
 

Initiatiefvoorstel 

Voor een nieuwe organisatiewijze van de jeugdhulp in 

Groningen. 

27 oktober 2020 

Sinds 2015 geeft de gemeente Groningen samen met de overige gemeenten in de provincie de 

jeugdhulp vorm. In de wetenschap dat op 1 januari 2022 de afspraken met de huidige 

zorgorganisaties aflopen heeft de SP fractie haar opvattingen over de jeugdhulp in onze gemeente na 

2022 op papier gezet in dit initiatief raadsvoorstel. 

Onze opvattingen zijn gebaseerd op onze contacten met ouders, jeugdigen en uitvoerders in de 

jeugdhulp onder andere via de twee raadspoelgingen die het afgelopen jaar georganiseerd zijn. Ook 

zoeken we aansluiting bij de ambities en principes in het Koersdocument Jeugdhulp dat het college in 

juni 2021 heeft vastgesteld. En natuurlijk is dit voorstel een weerslag van de wijze waarop de SP naar 

de samenleving en daarbinnen de positie van jeugdigen kijkt. 

Jaarlijks gaat er binnen de gemeente Groningen 70 miljoen euro aan jeugdhulp om waarvan zo’n 6% 

via de stichting WIJ die werkzaam is middels wij teams in alle Groninger wijken. Rond de 9% van 

jeugdigen krijgt de een of andere vorm van ondersteuning via de het jeugdzorgbudget. Meer dan 200 

organisaties en bedrijven voeren de jeugdhulp uit. De overheveling van de verantwoordelijkheid van 

de jeugdhulp van de provincies naar de gemeente is indertijd gepaard gegaan met een bezuiniging 

van 15%. Nu vijf jaar later hebben veel gemeenten, ook Groningen te maken met forse tekorten in de 

jeugdhulp. Deze worden voor een deel veroorzaakt door die rijks bezuinigingen maar zeker ook 

doordat de huidige wijze van organisatie van de jeugdhulp naar de mening van de SP fractie de 

kosten opjaagt. Die kosten  is tot daar aan toe. Erger is dat de kwaliteit van de jeugdhulp lijdt onder 

dit systeem 

Een systeem dat samenwerking tegen gaat, dat procedures stelt boven passende hulp, dat 

medicalisering van de zorg in de hand werkt, dat privacy een belemmering laat zijn op effectieve 

ondersteuning, dat een groot verloop onder medewerkers veroorzaakt, dat versnippering cultiveert, 

dat omvang en zwaarte van de indicaties stelt boven daadwerkelijke ondersteuning. 

In 2014  heeft de raad het beleidsdocument “Vernieuwing sociaal domein” vastgesteld. De SP fractie 

is van mening dat van de mooie teksten toentertijd niet veel in de praktijk terecht is gekomen. Veel 

wat toen als toekomstrichting is vastgesteld komt met wat andere woorden terug in het 

Koersdocument waarmee het college de jeugdhulp na 2022 wil inrichten. Over het algemeen 

onderschrijft de SP dit Koersdocument, net zo als in 2015. Wij willen voorkomen dat we over vijf jaar 

wederom de conclusie moeten trekken dat het bij mooie woorden is gebleven. Daarom maakt de SP 

fractie concreet waar een nieuw systeem voor de jeugdhulp op gebaseerd moet zijn om de 

voornemens van het college in de praktijk te brengen. Een tienpuntenplan dat wij het college mee 

willen geven om jeugdhulp zo vorm te geven dat daadwerkelijk jeugdigen en hun gezinnen helpt de 

individuele talenten te ontwikkelen en een passende plek in de samenleving te verwerven. Want 

daar gaat het uiteindelijk allemaal om. 

De tien punten moeten gezien worden als richtlijn waar vast nog veel aan fijn te slijpen valt. Wij gaan 

er van uit dat fracties het ontbreken van die uitwerking niet als reden aangrijpen om hun steun aan 

dit initiatief te onthouden. 



Het voorstel in grote lijnen van de SP-fractie. 

1.  we stappen af  van het open house systeem en beperken de marktwering. Geen winstoogmerk 

meer in de jeugdhulp maar daadwerkelijk de jeugdige centraal. Wij zijn voor  subsidiering van 

ondersteuning en hulpverlening en aanbesteding bij behandeling/specialistische jeugdhulp; 

2. de jeugdige en het gezin worden geholpen het dagelijks leven draaiende te houden en  leren 

omgaan met niet al te complexe gedragsproblemen. De uitvoering van deze ondersteuning en 

hulpverlening brengen we onder in de wijken bij WIJ-teams  Dan kan samenhang plaatsvinden met 

andere taken die door WIJ worden uitgevoerd zoals armoedebestrijding, huishoudelijke hulp en 

welzijn; 

3. als de WIJ organisatie daardoor te groot, onherkenbaar, bureaucratisch of log wordt zetten we 

stadsdeelsgewijze stedelijk samenwerkende organisaties op waar bewoners zeggenschap in hebben; 

4. ondersteuning en hulpverlening is indicatieloos beschikbaar op lumpsum basis en in omvang mee 

golvend met de wisselende ondersteuningsbehoefte van gezinnen en jeugdigen; 

5. behandeling, stedelijk of regionaal, brengen we onder bij een aantal, op een sociaal/psychische 

probleemgebied gespecialiseerde organisaties die op prijs en kwaliteit aanbesteden; 

6. een deel van het jeugdhulp budget maken we vrij voor preventieve (welzijns-) activiteiten voor 

jeugdigen en jongeren o.a. de risicogroepen in diverse wijken; 

7. herintroductie van de functie gezinsverzorging: praktische ondersteuning op diverse leefgebieden in 

gezinnen en er op gericht het “kunstje” over te dragen cq te leren aan gezinsleden; 

8. vertrouwen in de medewerker is pijler voor effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning en 

hulpverlening. Kennis van de lokale situatie is onmisbaar. Kennis en vertrouwen opbouwen kost tijd. 

Daarom gaan we snelle wisseling van medewerkers fors tegen. Dat geldt trouwens ook voor de 

wijkagent, onderwijzend personeel etc. Vertrouwde gezichten zijn de sleutel voor succes; 

9. registratie is bedoeld om de kwaliteit van werk te verbeteren. Verantwoording en afrekening is 

meegenomen en niet leidend in het registratieproces; 

10. afstemming en samenwerking tussen  jeugdhulp, onderwijs, schuldhulpverlening, activering, 

wijkaccommodaties of huisartsenhulp in wisselende combinaties is vaak te vrijblijvend of moeizaam. 

“Afdwingen” moet door de gebiedsteams gedaan worden waarbij WIJ leidend is. 

Dictum  
De raad van de gemeente Groningen, gezien het initiatiefvoorstel “voor een nieuwe organisatiewijze 

van de jeugdhulp in Groningen van de SP fractie Groningen, besluit het college van B&W de volgende 

opdrachten te geven:  

1. De inrichting van de jeugdzorg na 2021 volgens bovenstaand 10 puntenplan vorm te geven 

2. Indien op grond van juridische en/of praktische gronden een of meerdere punten meer tijd 

nodig is een overgangsperiode ion nacht te nemen 

3. De raad middels kwartaal rapportage in 2021 op de hoogte te houden van de voortgang in de 

uitvoering van dit initiatiefvoorstel. 

Wim Koks SP fractie Groningen 


