
Als ik me niet vergis, gaat een deel van de werkzaamheden overgenomen van het RIGG 
worden door Samen. 

De werkzaamheden die worden overgenomen door SAMEN. betreffen een deel van de 
jeugdhulp door de jeugdhulpaanbieders die nu in de Open House op basis van producten 
wordt ingekocht door de RIGG. De RIGG blijft ook in de nieuwe situatie verantwoordelijk voor 
de inkoop van de jeugdhulp die niet over gaat naar SAMEN. en voor alle inkoop van 
jeugdhulp binnen de gehele regio. Er gaan dus geen werkzaamheden van de RIGG over naar 
SAMEN. 

Hoeveel mensen werken er nu bij het RIGG? 

De RIGG heeft 22 medewerkers 

Hoeveel daarvan zijn bezig met indicaties en triage voor onze gemeente? 

Deze taken worden niet door de RIGG uitgevoerd. De triage en indicatiestelling voor de 
jeugdhulp wordt in de gemeente Groningen uitgevoerd door WIJ Groningen. Daarnaast zijn 
er medewerkers bij de backoffice van de gemeente die indicaties verwerken in het systeem en 
beschikkingen naar inwoners versturen. 

Hoeveel daarvan gaan naar verwachting naar Samen.? 

Er gaan geen medewerkers van de RIGG over naar SAMEN. De medewerkers die nu 
werkzaam zijn bij WIJ Groningen en zich bezig houden indicatiestelling zullen dat voor een 
gedeelte blijven doen. ( een deel van de zorg blijft middels indicatiestelling toegankelijk). Een 
ander deel van de medewerkers van WIJ zal anders ingezet gaan worden met de komst van 
SAMEN. Het kan betekenen dat medewerkers van de backoffice ander werk krijgen, omdat er 
op termijn minder beschikkingen worden afgegeven. 

De grote instellingen, de zes, zijn toch eigenlijk 'concurrenten' van elkaar, behalve dat ze 
niet allemaal hetzelfde werkgebied hebben, of zijn er meer verschillen? 
De 6 grote instellingen zijn gedeeltelijk elkaars ‘concurrenten’ en verschillen in een aantal 
opzichten van elkaar, dat geldt zowel voor het aanbod dat ze bieden als voor de doelgroepen 
die ze bedienen.  

Accare is een grote aanbieder die in meerdere regio’s werkzaam is en zich richt op druk 
gedrag, angst, trauma’s, depressie en eetproblemen. Accare biedt diverse vormen van 
behandeling zowel ambulant als in een verblijfsvoorziening 

Molendrift is een middelgrote aanbieder in Noord Nederland en biedt hulp aan kinderen en 
pubers, maar ook op jongvolwassenen bij gedrag-, opvoed-, en leerproblemen. Molendrift 
biedt daartoe diverse vormen van ambulante behandeling 

Cosis is een grote aanbieder in Groningen en Drenthe, richt zich op het verstreken van de 
zelfstandigheid van kinderen en volwassenen , levert wonen, begeleiding en dagbesteding 
aan mensen met verstandelijke en/of psychische beperking.  



Lentis Jonx is een grote aanbieder in Groningen en Drenthe, waarvan het onderdeel jeugd 
relatief klein is. Jonx helpt kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek ( o.a. 
ADHD, Autisme spectrum stoornissen, Angst, … ) en hun ouders of verzorgers middels diverse 
vormen van ambulante behandeling 

Ambiq is een grote aanbieder, maar heeft in onze regio klein marktaandeel. Ambiq richt zich 
op behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met een licht 
verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. 

Zorgkracht 12 is een coöperatie van meerdere kleinere regionaal en lokaal werkzame 
aanbieders die zich hebben verenigd in een coöperatie. Zorgkracht 12 biedt verschillende 
vormen van jeugdhulp van ambulante tot verblijf 

 


