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Geachte jeugdhulpaanbieders,
Dank voor uw bericht van vrijdag 10 december, waarin u het college
verzoekt nogmaals helder te maken of het in onze plannen de bedoeling is
dat specialistische jeugdhulp in SAMEN. in de periode tussen nu en juli 2024
een plek zal krijgen. Daarnaast veronderstelt u dat de opdracht, waarbinnen
SAMEN. zal functioneren, een verruiming betekent ten opzichte van eerdere
berichten. Graag gaat het college op uw verzoek in om een en ander
nogmaals te verduidelijken.
Aanvankelijk was het inderdaad de bedoeling van de gemeente Groningen
om binnen de bekende ‘piramide van de jeugdhulp’ op lokaal niveau de basis
jeugdhulp (laag) met daaromheen een schil aan specialistische hulp
(midden) in een specialistisch jeugd team (hierna: SJT) te organiseren.
Gezien de discussie in de regio en met de diverse jeugdhulpaanbieders
(hierna: jha’s) heeft het college er al voor de zomer voor gekozen dit SJT te
laten vallen en op lokaal niveau alleen de basis jeugdhulp te gaan
organiseren. U bent hiervan in een aparte bijeenkomst in juni op de hoogte
gesteld. Toen was dus al duidelijk dat er nu geen specialistische hulp in het
lokale team georganiseerd zou worden. Die boodschap is door de gemeente
ook keer op keer uitgedragen.
Wel heeft de term specialistisch helaas al meermaals tot verwarring geleid.
Zoals u weet, is binnen de Inkoop Jeugd van de RIGG feitelijk alle ingekochte
hulp specialistisch. Om toch helder te duiden wat we daaronder ten aanzien
van SAMEN. verstaan, is dit in het memo van maandag 6 december
puntsgewijs verwoord: u verwijst daar ook naar in uw bericht.
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Binnen de basis jeugdhulp wil het college de hulp zo verstandig als mogelijk
inrichten, graag hebben we daarover met jha’s verdiepende gesprekken.
Daar zal van afhangen welke basis jeugdhulp producten daadwerkelijk naar
SAMEN. overgedragen zullen worden en welke alsnog via de RIGG ingekocht
zullen blijven worden: daarvoor gebruiken we de periode tussen nu en juli
2024.
In SAMEN. krijgt specialistische hulp nu dus geen plek. De hulp, die de lokale
basis jeugdhulp zal bieden, zal in het verlengde liggen van de
basisondersteuning, die WIJ Groningen al sinds haar oprichting biedt. Hier
moet overigens goed onderscheid gemaakt worden in wat er bij WIJ
Groningen met specialistisch wordt bedoeld. Daar zijn bijvoorbeeld de
HBO(+) geschoolde jeugd- en jongerenwerkers en opbouwwerkers ook
specialisten binnen een sociaal team. Hun ondersteuning is dus wel
gespecialiseerd, maar geen specialistische hulp in de binnen jeugdzorg
gebruikelijke terminologie.
Uw veronderstelling dat er sprake is van een verruiming van de opdracht aan
WIJ Groningen is onjuist. Die coördinatierol is eigenlijk een versmalling van
de opdracht. De rol, die een coördinerende gedragswetenschapper binnen
SAMEN. heeft, is in het huidige Professioneel Statuut WIJ Groningen
duidelijk omschreven, die zal in de nieuwe situatie niet veranderen.
In de verwachting u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Isabelle Diks, MA
wethouder gemeente Groningen
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