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- Gebiedsgebonden aanpak
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Ambitie en veranderstrategie

� Basis in nota’s ‘Groningen voor Elkaar’, 
‘Met Elkaar voor Elkaar’ en ‘Meedoen 
maakt het verschil’

� Investeren in preventie en signalering

� Stimulering in zelfredzaamheid

� Eigen regie bij de mensen

� Ondersteuning waar nodig, dichtbij en op 
maat, vangnet

� Eenvoudiger



Financiering en bekostiging
� Lange termijn: 

– Maatschappelijke effecten koppelen aan 
bekostiging ofwel sturen op outcome (vanaf 2017)

– Op gebiedsniveau resultaten benoemen 
(wijkanalyses)

� Korte termijn verzilveringsstrategie

– Ruimte binnen budget om de voorkant te 
versterken (transformatie)

– druk op specialistische voorzieningen verminderen

– efficiency en effectiviteit kortingen



Transitie en Transformatie 
Jeugdzorg



Waarover gaat het?

• Transitie (1-1-2015)
– Jeugdzorg, jeugd-GGZ, jeugd-(l)vb, jb/jr, 

jeugdzorgplus, AMHK, AWBZ begeleiding en 
verzorging jeugdigen

• Transformatie  (tot 1-1-2018)
– Effectiviteit, efficiency, verlaging regeldruk

– Versterken eigen kracht en integrale hulp

– meer ruimte jeugdprofessional

• Bezuiniging



Cijfers Transitie & transformatie jeugdzorg 

Aantal personen dat op 1 januari 2013 gebruik maakte van 

Jeugdzorg. In absolute aantallen en als aandeel van de 

bevolking tot en met 22 jaar. 

 Aantal 

 

  

Perc. van bevolking 

AWBZ jeugd 1150 2,0% 

BJZ 1802 3,1% 

Zvw jeugd 2729 4,6% 

Totaal jeugd 4280 7,3% 
 



Jeugdwet

� Alle jeugdzorg taken tot 18 jaar

De korting loopt op tot 450 miljoen euro in 2017
Effect gemeente Groningen tot ± 4,2 miljoen euro

 Gem. Groningen 

Budget 2015 incl. korting 47,309 miljoen euro 

Rijkskorting  ± 3,0 miljoen euro 

 



GEZAMENLIJKE OPGAVEN 2014 

1. Pedagogische Civil Society

2. Goede en voldoende basisvoorzieningen

3. Signalering en opvolging  (ook AMK, huiselijk geweld en kindertelefoon)

4. Toegang voorzieningen en uitgangspunten

5. Specialistische zorg, gedwongen kader, gesloten jeugdzorg en 24 uur bereikbaarheid en 

crisisdienst

6. Contracteren van zorgvormen

7. Solidariteit

8. Kwaliteit, toezicht en prestatie-indicatoren

9. Afstemming  ontwikkelingen Passend Onderwijs



Uitgangspunten Transformatieagenda
� Visie en werkwijze: Groninger Functioneel model 

Jeugdstelsel
� Van curatie naar preventie, wijkgericht werken
� Integratie in de keten (verticaal) en tussen 

specialismen (horizontaal)
� Krimp en verplaatsing van capaciteit 

(boven)regionaal >>> lokaal
� Gemeenten maken eigen keuzes én werken 

samen
� Initiatief en samenwerking van aanbieders nodig
� Continuïteit van zorg, leveringszekerheid van 

aanbieders
� Beheerst veranderingsproces



Lokale en Provinciale opgave

� Lokaal bepalen van de beleidskaders en 
de invulling van hoe we uitvoering geven 
aan de zorg in de wijk (Met elkaar voor 
elkaar)

� Provinciale samenwerking op de inhoud in 
de transformatieagenda en wenselijk en/of 
verplicht op een aantal onderdelen.



RTA: middelen

• De middelen die we krijgen in 2015 
verdelen we als volgt:
– 3% versterking voorliggend veld

– 10% transformatie budget

– 3% uitvoeringskosten

– 84% voor directe zorg

Bezuiniging ten opzichte van 2014 zijn oplopend 
van 3,5% in 2015 tot ruim 12% in 2017



Inhoud RTA Functioneel model

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Het gewone opgroeien en opvoeden Opgroeien
en opvoeden
ondersteunen

Opvoeden
en opgroeien
met intensieve
ondersteuning
en zorg

Pedagogische civil society
Basisvoorzieningen

Basiszorg

Flexibele
zorg

(Hoog)
gespec.
zorg + JB
en JR  



Transformatie agenda

• Functioneel model vertalen naar concrete 
kwantitatieve uitwerking.

• Samen met instellingen en gemeenten 
bepalen welke kennis en kunde van welke 
omvang hebben we waar nodig.

• Samen met instellingen bepalen wie dit 
kan leveren.

• Als gemeenten bepalen wat we dus 
(inhoudelijk) moeten inkopen.



Relatie Passend Onderwijs
� Aansluiting tussen verantwoordelijk 

onderwijs en de gemeentelijke opgave
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

afstemming met voorzieningen buiten het 
onderwijs (gezondheidszorg, 
maatschappelijke ondersteuning, werk en 
inkomen). 

• Dat een kind bij voorkeur in de eigen 
omgeving kan opgroeien en onderwijs kan 
volgen. 

• Een kind, een gezin, een plan, een 
regisseur. 

• School de plek voor vroegsignalering. 



Mijlpalen gemeenteraad

� Juni Besluitvorming over welke 
taken we regionaal uitvoeren. 

� September Uitvoeringsplan, invulling van     
beleid, de omschrijving van het niveau 
van voorzieningen. 

� Oktober Verordening. 

� November Definitief vastleggen van de 
budgetten begroting 2015. 



Vragen?



WWB/Participatiewet 

& Armoedebeleid



Twee wetsvoorstellen

� Wet maatregelen WWB
Doel: activerender maken bijstand + 
aanpassingen op inkomen

� Participatiewet  
Doel: ook mensen met arbeidsbeperking  
aan de slag krijgen



WWB maatregelen

� Kostendelersnorm

� Intensivering armoedebeleid
-LDT wordt individuele inkomenstoeslag
-Collectieve Zorgverzekering en stadspas blijven 

� Algehele arbeids- en re-integratie verplichting

� Harmonisering diverse verplichtingen/sancties

� Verlaging uitkering bij ernstige misdragingen

� Tegenprestatie naar vermogen





Regionaal Werkbedrijf

� Inrichting regionaal Werkbedrijf 

� Afspraak over 125.000 banen creëren bij 
reguliere werkgevers voor mensen met 
arbeidsbeperking 

� Sociaal-maatschappelijk ondernemerschap 
stimuleren  

� Stok achter deur: Quotumwet



Financieel plaatje 2015 

� Ontschot Participatiebudget                                          
bij benadering € 47,1 mln.
(€ 17,7 Participatie en € 29,4 WSW)  

� Loonkosten WSW: € 36 mln.

� Tekorten WSW in 2015 afgedekt met 
gemeentelijke middelen      



Subsidie WSW

-

� Kosten WSW-plaats gemiddeld € 31.500,-

� Er is een structureel subsidietekort 

� Rijkssubsidie daalt in 6 jaar tijd van           
ca. € 26.000,- naar € 22.700,- p/p

� Dat is/blijft extra last voor gemeente, ook 
al wordt WSW-bestand kleiner 



Samenvattend  

� Nogal wat veranderingen 

� Nieuwe instrumenten/meer duidelijkheid

� Financiële opgave  

� Keuzes en opgaven rond enkele thema’s



Armoedebeleid: definities

� Armoede bestaat uit een combinatie van 
een (langdurig) laag inkomen, gebrek aan 
maatschappelijke deelname, en een 
achterstand binnen de beleidsterreinen 
onderwijs, huisvesting, gezondheid, 
veiligheid

� Armoedebeleid: armoede bestrijden en 
sociale uitsluiting voorkomen 
(armoedebeleid≠re-integratiebeleid)



Armoede in Groningen: de cijfers

� CBS: Groningen in top 3 armoedecijfers

� Ruim 17.000 minimahuishoudens

� 14% Groninger huishoudens arm

� 20% Groninger kinderen arm= 1 op de 5!

� Armoede concentreert zich in bepaalde 
wijken

� Oververtegenwoordiging één-
oudergezinnen onder minimahuishoudens



Groninger armoedebeleid

� Combinatie van vangnet en trampoline

� ‘Gekanteld’ armoedebeleid: zorgen voor →
zorgen dat

� Ontwikkeld samen met de Groninger 
minima en het maatschappelijk veld

� Uitvoering aan beleid gegeven d.m.v. 30 
tal projecten, samen met Groninger 
minima en veld



Vragen?



AWBZ/WMO



Decentralisatie - AWBZ
Wat komt er over naar gemeenten?

� Extramurale Begeleiding (Inclusief vervoer):
� Individueel

� Groep (=dagbesteding)

� Kortdurend verblijf

� beschermd wonen

� inloop GGZ

� Cliëntondersteuning (MEE)

� Algemene dagelijkse levensverrichtingen (5% 
PV)
NB: AWBZ jeugd valt onder de nieuwe Jeugdwet



Van AWBZ naar WMO 2015 

� Meer eigen verantwoordelijkheid, meer 
ondersteuning op maat om:

� Kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning 
aanpassen aan wens van mensen
� zo lang mogelijk thuis kunnen wonen

� regie op eigen leven behouden

� niet eenzaam zijn

� Betrokkenheid van mensen bij elkaar 
vergroten

� Verspilling tegen gaan



Zorgverzekeringswet

� Verpleging en verzorging in de wijk

� Wijkverpleegkundige

Wet langdurige zorg (WLZ)

� Intramuraal verblijf



Aantal gebruikers Gemeente Groningen

 

 
AWBZ functies die overkomen naar de gemeente. 

Functie 
 

Individueel 

 

Groep met 

vervoer 

 

Groep zonder 

vervoer 

 

Totaal 

unieke 

mensen 

Begeleiding 2842 757 558 3302 

Kortdurend verblijf     311 

Beschermd wonen    213 

Zorgzwaarte pakketten (ZZP’s)
*
    926 

Totaal AWBZ unieke personen    4271 

* Deze pakketten worden niet meer afgegeven per 1-1-2015. De 926 mensen komen niet over naar de gemeente, maar de 

nieuwe instroom zal onder gemeentelijke verantwoordelijkheid komen te vallen. 



WMO / AWBZ

Korting HH loopt op tot 610 miljoen euro vanaf 2017
Effect HH gemeente Groningen tot ± 8 miljoen euro 
in 2017

Géén rijkskorting op beschermd wonen en 
Inloopfunctie GGZ

 Gem. Groningen 

Budget 2015 incl. korting 103,982 miljoen euro 

Rijkskorting  15,2 miljoen euro 

 Huishoudelijke Hulp ± 5,6 miljoen euro 

 Nieuwe taken  ± 9,6 miljoen euro 

 



Van AWBZ naar WMO – Landelijk 

� Wettekst WMO 2015 ligt in Tweede Kamer

� Ledenraadpleging VNG 67% zegt nee tegen 
akkoord

� Definitief vervolg nog onduidelijk, met name 
financieel

� Aanname ingangsdatum om voor te bereiden 
1-1-2015



Doorkijkje onderwerpen AWBZ/WMO

� Continuïteit AWBZ

� PGB/ZIN

� Dagbesteding

� Huishoudelijke Hulp



Waarom continuïteit AWBZ

� Herziening langdurige zorg, decentralisatie 
AWBZ

� Per 1-1-2015 nieuwe WMO 2015 met 
overgangsrecht

� Zorgvuldig naar gebruikers, bestaande 
indicaties

� Transitie goed regelen, voorkomen “tussen 
wal en schip”

� Extra tijd voor transformatie/vernieuwing



Continuïteit & Planning
� Opdracht: maak plan om tot continuïteits-

arrangementen te komen i.o.m. aanbieders

� Basis voor de inkoop/ contractering per 1-1-
2015

� 24 April 2014 arrangementen bespreken in OOGO

� Mei 2014 vaststellen college en informatief raad

� Juni 2014 meicirculaire verwerken

� Juli/augustus 2014 contracteren

Nb parallel de besluitvorming in regio/provincie



PGB/ZIN- mogelijke keuzes

� Aanbod maatwerkvoorziening voor zowel PGB als 
ZIN: max. keuzevrijheid van de burger

� Betrokkenen zelf regie voeren

� Terugdraaien van verantwoording, protocollering, 
managementvoorschriften 

� Meer ruimte voor individueel maatwerk. 

� De PGB-regeling is zowel voor jeugd- als 
volwassenenzorg beschikbaar (trekkingsrecht)



Dagbesteding- mogelijke keuzes

� organiseer zo dicht mogelijk bij huis
� dagopvang is in principe een indicatieloze 

algemene vrij toegankelijke voorziening
� diversiteit voor en keuzevrijheid door de burger
� formuleer welke dagbestedingsactiviteiten er per 

gebied en stedelijk nodig zijn vanaf 2015. 



Huishoudelijke Hulp-huidige situatie

� 4700 cliënten

� 50% HH1/50% HH2

� 85% ZIN en 15% PGB

� Budget 15 miljoen

� Korting in 2015 € 5,6 miljoen tot € 8 
miljoen in 2017 (40%)



Uitgangspunten HH

� Integrale aanpak

� Sturen op het resultaat

� Onderscheid ‘met regie’ of ‘zonder regie’



Vernieuwing HH- mogelijke keuzes

� HH1 als algemene voorziening 

evt. via Bemiddelde hulp 

� HH2 schoonmaak met regie, zoveel mogelijk 
gecombineerd met begeleiding /PV

� Eventueel HH taken eruit halen, bijv. was- en 
strijkservice. Deze dan als algemene 
voorziening regelen. 



Vragen?



Naar een gebiedsgebonden aanpak
in Groningen





Groeistrategie GBA



FASE 3



Ontwikkelperspectief

� Vanaf 2018      GBA volledig operationeel en werken 

we met een wijkbudget

� 1 januari 2017 dekkend netwerk sociale wijkteams

� 1 januari 2016 dekkend netwerk sociale teams 

� 1 januari 2016 ingang geregeld voor alle cliënten op 

wijkniveau



Korte termijn acties tot 1-1-2015

� Van 4 naar 6 sociale teams  (HIB, Beijum, Lewenborg, 

Oosterpark, Vinkhuizen, Paddepoel/Selwerd)

� sociale team door ontwikkelen naar sociale wijkteam

(Beijum en nog nader te bepalen team)

� Centrale Backoffice ontwikkelen

� Tijdelijke Ingangteam(s) WMO/Jeugd voor nieuwe 

cliënten die instromen in 2015 opzetten. 

� Start integratie functie(s), STIP, CJG, Zorgloket en……

tot 1 wijkingang per GBA gebied 



Vervolg Vernieuwing Sociaal Domein

� 7 mei carrousel, met verdieping op de 
verschillende onderwerpen (wensen?)

� juni discussie, opmaat naar uitvoeringsplan

� Uitvoeringsplan: raad september 2014



www.voordejeugd.nl
www.tjzg.nl

www.invoeringwmo.nl
www.gemeente.groningen.nl/wmo

www.gemeente.groningen.nl/minimaloket
www.cedris.nl
www.divosa.nl

Websites



Vragen?


