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Geachte heer, mevrouw,

Het college heeft in zijn vergadering van 26 oktober 2021 het besluit genomen om de opdracht voor de inrichting van het Team Jeugd en Gezin aan de
Stichting WIJ Groningen (hierna: WIJ) te geven en hierover het gesprek met
WIJ en de ketenpartners te starten. Hierover willen we u met deze brief graag
nader informeren. Team Jeugd en Gezin was tot nu toe de werktitel; vanaf heden zullen we voor deze taak de naam SAMEN. gebruiken.
Onze visie en ontwikkeling Groninger model/taak jeugd en gezin
Op verschillende momenten hebben wij u het afgelopen jaar geïnformeerd
over de doorontwikkeling van de Jeugdhulp in onze regio en gemeente. Aan
de orde zijn geweest het Koersdocument met onze visie op de inkoop van de
jeugdhulp, de ontwikkeling van het Groninger model, de samenhang met de
regiovisie en de dynamiek in de regio en het jeugdhulplandschap.
Wij willen meer hulp en ondersteuning voor ouders en kinderen zonder indicatie beschikbaar maken en de jeugdhulp dichter bij de gezinnen, meer in de
eigen omgeving en kostenefficiënter organiseren: een landelijke beweging.
Uit ervaringen in den lande en uit onderzoek blijkt dat lokale teams succesvoller zijn als zij ook zelf jeugdhulp uitvoeren. Wij sluiten met onze inspanningen hierbij aan en we zetten nu een grote stap met de keuze om daadwerkelijk te starten met de implementatie van SAMEN.
Opdracht taak Jeugd en Gezin bij WIJ en onderzoek BMC
Bij de taak jeugd en gezin gaat het (in grote lijnen) om begeleiding en lichte
behandeling van gezinnen en kinderen. WIJ biedt op dit moment toegang tot
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de jeugdhulp, preventie, lichte begeleiding en overbruggingshulp als er
wachtlijsten zijn. Belangrijk uitgangspunt is dat er ondersteuning in de wijk is
en dichtbij aanwezig.
Gegeven de opdracht en sleutelrol die WIJ Groningen al heeft op het gebied
van jeugd als onderdeel van haar brede opdracht heeft BMC een onderzoek
uitgevoerd om de haalbaarheid van invoegen van SAMEN. bij WIJ te toetsen.
Dat koppeling van SAMEN. aan WIJ een logische keuze is, blijkt ook uit het
onderzoek van BMC.

BMC stelt dat we voortbouwen op de ingezette lijn van de hulp en ondersteuning in de wijken en het versterken van de toegang (één van de lokale en regionale transformatiedoelstellingen). Ook koppelen we hiermee de lichte begeleiding en behandeling aan de toegang jeugd die nu al bij WIJ ligt. Bovendien
versterkt het de samenhangende preventieve aanpak met betrekking tot jeugd
en wijkgericht werken en de taken die WIJ daarin op dit moment al heeft.
Toevoeging van SAMEN. aan WIJ betekent een flinke uitbreiding van de huidige opdracht, die de nodige organisatorische gevolgen zal hebben voor WIJ
(denk hierbij aan personele uitbreiding, huisvesting en ict). BMC concludeert
dat WIJ zich sterk ontwikkelt en steeds beter in control is. Ook WIJ zelf, dat
nauw bij het onderzoek betrokken is geweest, staat positief tegenover de
voorgenomen ontwikkeling. Zowel WIJ als de gemeente onderschrijven het
advies van BMC om een zekere fasering toe te passen bij de implementatie
van SAMEN., zodat tijdens dit proces de zorgcontinuïteit niet in het gedrang
komt.
De belangrijkste aanbeveling van BMC is om niet sec vanuit de gemeente een
opdracht aan WIJ te verstrekken, maar: doe het samen als gemeente en WIJ,
en richt je op een gezamenlijk gedragen resultaat.
Proces: opdrachtformulering, implementatieplan en informeren raad
De opdracht voor en inhoud van SAMEN. (wat is het, wat is de opdracht en
wie voert het uit?) is op dit moment globaal beschreven. Wij gaan vanaf nu
samen met WIJ en andere ketenpartners één en ander uitwerken in een opdrachtformulering en een implementatieplan dat moet leiden tot een operationeel SAMEN. op 1 juli 2022. Een hierop afgestemde governance is daar onderdeel van. Wij zullen uw Raad hierin, conform afspraak, op regelmatige basis meenemen.
Jeugdhulpaanbieders en verwijzers
De gemeente heeft uiteraard oog voor de impact die de invoering van SAMEN. heeft op het lokale zorglandschap. We zorgen voor een zorgvuldige informatievoorziening en gaan regelmatig het gesprek met het veld aan. In
maart en april hebben we al informerende bijeenkomsten voor het veld georganiseerd. Over de volgende stappen en de beoogde invoering van SAMEN.
informeren wij de aanbieders opnieuw op een bijeenkomst op 11 november
2021. Aanbieders en verwijzers, waaronder huisartsen, vragen wij mee te
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denken in de verdere uitwerking en concretisering. Het succes van de transformatie van de jeugdhulp is mede van hen afhankelijk.
Betrokkenheid inwoners en gebruikers
Met de Adviesgroep Sociaal Domein Groningen hebben wij een oriënterend
gesprek gehad over deze beweging en het betrekken van de inwoners en gebruikers hierbij. Wij hebben afgesproken dat wij de ASDG op regelmatige
basis gaan informeren en input ophalen.
Relatie met Regiovisie
Volgens afspraak kunnen alle Groninger gemeenten nu aan de slag om op lokaal niveau hun basis jeugdzorg te gaan inrichten. Daarnaast loopt met de andere gemeenten in de jeugdhulpregio Groningen het proces om samen – en
met aanbieders en andere betrokkenen – de Regiovisie op de specialistische
jeugdhulp te ontwikkelen. In dat document zullen wij de grote lijnen van de
ontwikkeling van het regionale Groninger jeugdhulplandschap schetsen. Om
het jeugdhulpstelsel in de regio optimaal door te ontwikkelen, is een goede
kwaliteit van de lokale toegang tot de jeugdhulp noodzakelijk.
De lokale teams zijn in toenemende mate een essentiële schakel in het zorglandschap. Dit geldt voor de samenwerking met het specialistische veld, de
samenwerking met de basisvoorzieningen (school/opvang etc.) en de (informele) netwerken in de wijken. Wanneer het lokale team zijn basis op orde
heeft, zal er minder vaak of te snel naar specialistische jeugdhulp worden verwezen.
In de regiovisie wordt een aantal ontwikkelpunten benoemd, zoals capaciteit
en personele continuïteit, eenduidige werkwijzen en jeugdhulp geboden vanuit de teams. Wij hebben er vertrouwen in dat een kwalitatief en goed georganiseerd SAMEN. aan deze ontwikkelpunten een essentiële bijdrage zal leveren. In november zal het college een besluit nemen over de regiovisie, waarna
deze aan uw raad zal worden voorgelegd.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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