
Geachte raadsleden, 
 
Hierbij wil ik u van harte uitnodigen om op woensdag 21 oktober van 9:30 t/m 11:30 uur 
deel te nemen aan de evaluatiebijeenkomst over het Gebiedsondersteunend Netwerk, ook 
wel bekend als het GON. Op 1 januari 2019 is, zoals u ongetwijfeld weet, deze gewijzigde 
opzet voor de Wmo-begeleiding en sociale activering van start gegaan. 
 
In de collegebrief van 4 juni 2020 hebben we u al geïnformeerd over de stand van zaken 
omtrent het GON, maar we willen u graag de mogelijkheid bieden om ook zelf met de 
betrokken partijen in gesprek te gaan. Een vertegenwoordiging van de (hoofd)aanbieders, 
gebiedsteams, WIJ Groningen en de directie maatschappelijke ontwikkeling zal daarom 
aanwezig zijn om hun ervaringen met u te delen en vragen te beantwoorden. Heel graag 
hadden we er ook voor willen zorgen dat cliënten zelf ook deel hadden kunnen nemen, maar 
dit behoorde helaas niet tot de mogelijkheden. 
 
Oorspronkelijk had deze bijeenkomst al op 27 mei moeten plaatsvinden. Door de impact van 
corona kon dit toen geen doorgang vinden en ook nu is het devies om zoveel mogelijk thuis 
te blijven en overleggen indien mogelijk digitaal te doen. We kiezen er in overleg met de 
griffie voor om deze bijeenkomst wel door te laten gaan, vanzelfsprekend met volledige 
inachtneming van de RIVM richtlijnen. Mocht u het echter alsnog niet prettig vinden om op 
locatie aanwezig te zijn, dan kunnen we uiteraard regelen dat u de sessie digitaal kunt 
bijwonen. Graag dit in dat geval expliciet aangeven bij aanmelding. 
 
Tijdens de bijeenkomst komen de volgende thema’s aan bod: 

a. Samenwerking in de gebieden 
b. Sturing/grip en positie onderaanbieders 
c. Opdracht/transformatie 
d. Kostenbeheersing. 

In kleine groepen kunt u in vier rondes in gesprek over de bovenstaande thema’s 

Wilt u zich bij interesse uiterlijk 18 oktober aanmelden via griffie@groningen.nl? 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Inge Jongman 
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