
  

  
 

Grijpskerk, 6 december 2021 

 

Geachte gemeenteraad, geachte raadsleden, 

 

Naar aanleiding van de raadpleging op donderdag 2 december 2021 willen wij, vaktherapeuten 

werkzaam in de gemeente Groningen, de volgende punten bij u onder de aandacht brengen met 

betrekking tot het nemen van een besluit over de Regiovisie Jeugd Groningen. 

 

Beperking keuzevrijheid 

In de raadpleging was één van de onderwerpen die bij u onder de aandacht werd gebracht de 

beperking van de keuzevrijheid van de jeugdigen door het inzetten van één grote organisatie in 

het voorliggende veld. Keuzevrijheid van jeugdigen en ouders is een onderdeel binnen de 

Jeugdwet (artikel 2.3). Als wij kijken naar ons werkveld vinden we het voor het welslagen van de 

behandeling die we bieden van belang dat jeugdigen een klik hebben met hun behandelaar. Dit is 

waar wij naar streven en wat maakt dat deze keuzevrijheid zo belangrijk is. 

 

Samenwerking 

Daarnaast werd genoemd dat het prettiger werkt als duidelijk is naar wie verwezen kan worden: 

minder partijen geeft voor verwijzers een beter overzicht van de zorg die aanwezig is en draagt bij 

aan een goede samenwerkingsrelatie tussen gemeenten en jeugdzorgaanbieders. Wij herkennen 

deze visie en vinden samenwerking met andere zorgaanbieders belangrijk. Als kleinschalige 

zorgaanbieders hebben we een netwerk van zorgaanbieders om ons heen zodat we kunnen 

doorverwijzen indien nodig. Sinds 1 oktober 2021 hebben we ons verenigd in Coöperatie 

Zorgkracht12 en vanaf 1 januari 2022 werken we met één toegang. Uit ervaring weten we dat de 

samenwerking met andere aanbieders nodig is om de jeugdige snel te kunnen doorverwijzen als 

dit nodig is. We kennen de expertise van onszelf en van anderen en weten wanneer we een cliënt 

moeten doorverwijzen. Zelfreflectie is immers een essentieel onderdeel van ons beroep. De 

coöperatie faciliteert deze samenwerking en stelt kwalitatieve eisen die aansluiten bij de wens van 

de gemeente om de zorg naar een hoger niveau te tillen. 

 

Vaktherapie in de Jeugdhulp 

Als laatste punt willen we aan u voorleggen dat het een kritische blik vraagt om te onderscheiden 

wat onder lichte en zware jeugdzorg wordt verstaan. De productcode waar wij als vaktherapeuten 

nu zorg onder verlenen omvat niet de volledigheid van ons beroep. Als HBO opgeleide 

behandelaren leveren we in de provincie Groningen Specialistische begeleiding omdat er geen 

passend product is voor vaktherapie. Gevolg hiervan is dat gemeente Groningen kan beslissen dat 

begeleiding naar het voorliggend veld wordt verplaatst en dat vaktherapie daardoor niet meer 

toegankelijk is voor jeugdigen in gemeente Groningen. Vaktherapeuten werken van oudsher al 

binnen de jeugdzorg. Vaktherapie is te vinden in de actuele GGZ-standaarden Landelijke 

samenwerkingsafspraken jeugd (paragraaf 5.2 en 9.1.3) en Organisatie van zorg voor kinderen en 

jongeren met Psychische klachten (paragraaf 5.2). 

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/landelijke-samenwerkingsafspraken-jeugd-ggz/samenwerkingsafspraken/inleiding
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Vaktherapie onderscheidt zich van andere vormen van therapie door het ervaringsgerichte werken. 

Voor veel kinderen en jongeren is dit een laagdrempelige vorm van hulpverlening: daar waar ze 

vastlopen in verbaal-gerichte therapievormen kunnen ze zich verder ontwikkelen door te 

ontdekken, te ervaren en te leren door te doen. 

Vaktherapeuten kunnen als niet-geregistreerd SKJ-professional worden ingezet op basis van de 

‘tenzij-bepaling’ (bJW 5.1.1). Dit is met name aan de orde als zelfstandig gevestigde 

vaktherapeuten ingezet worden. Deze tenzij-bepaling staat in het Besluit Jeugdwet en mag daarom 

niet ter zijde geschoven worden. Vaktherapeuten worden expliciet genoemd omdat zij een eigen 

specialisme hebben en over specifieke expertise beschikken. Vaktherapie is een erkende vorm van 

jeugdhulpverlening en beschikt over een eigen Register Vaktherapie waarmee de kwaliteit bewaakt 

wordt. Een toelichting hierop kunt u vinden in de handreiking van Zorg voor de Jeugd (pagina 63-

64, 89). 

 

U kunt verandering bewerkstelligen en daarom richten we ons tot u. Wilt u kritisch kijken naar de 

plannen van de wethouder? Wilt u nagaan wat de jeugdigen nodig hebben, wilt u hun belang 

vooropstellen in het nemen van een besluit? Wij denken graag met u mee en staan open voor een 

gesprek om voorbeelden te geven en onze standpunten nader toe te lichten. 

 

Ondertekend,  

 

Mevr. R. Saathof – Eigenaar KleurSpel – Vaktherapie Specialistische Jeugdhulp 

 

Mede namens: 

Dhr. D. Kolkman – Kinderpraktijk Groningen - Dramatherapie 

Mevr. I. de Bel – Praktijk Speelkracht – Dramatherapie 

Mevr. A. Wielens – Speltherapie Louter Goud – Speltherapie 

Mevr. W. Borst – Muziekpraktijk Vivam – Muziektherapie 

Mevr. F. Russchen – FeraSofie - Speltherapie 

Mevr. N. v.d. Berg – Nelette van den Berg – Beeldende therapie 

Mevr. S. Luchtenburg – KleurSpel – Beeldende therapie 

Mevr. F. Fonk – KleurSpel – Psychomotorische therapie 

Mevr. E. de Haan – KleurSpel – Psychomotorische therapie 
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