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Agenda

• Opdracht SAMEN.

• Terug- en vooruitblik

• Veranderstrategie

• Aanpak

• Risico’s 





Voortschrijdend inzicht
• Financiering en inkoop nodigen nu niet uit tot samenwerking
• Inzichten Hervormingsagenda 
• Regionale ontwikkelingen, Norm voor Opdrachtgeverschap en 

Regiovisie 

Nog steeds …
• Wachten veel jeugdigen en gezinnen te lang op 

passende ondersteuning
• Groeit het aantal jeugdigen in zorg en stijgen de 

kosten
• Wordt gemedicaliseerd in plaats van afgeschaald
• Wordt niet voldoende samengewerkt
• Zijn er te veel hulpverleners in één gezin
• Zijn werkwijzen star, complex en tijdrovend
• Zijn er wachtlijsten

De echte 
transformatie 

moet nog steeds 
op gang komen

Daarom deze beweging



Doel SAMEN. is:

1. Transformatie jeugdhulp verder vormgeven
2. Grip op financiën versterken



SAMEN. bij WIJ Groningen

• Lokale teams zijn succesvoller als zij ook zelf jeugdhulp 
uitvoeren (blijkt uit onderzoek)

• Sluit aan bij huidige brede opdracht WIJ; hulp laagdrempelig 
en in de buurt, in de leefwereld

• Koppeling met toegang tot jeugdhulp

• Hulp in samenhang met sociaal netwerk, onderwijs preventie 
en sociale basis



Vanaf januari 2023

Uitvoering

Monitoring

Bijsturing

September 2022

Implementatieplan 

Kaders opdracht en financiën

December 2021

Moties: BMC,

Kinderrechtentoets, 

Stakeholders

Oktober 2021

Collegebesluit SAMEN. bij 

WIJ Groningen

2020 – 2021 

Veldverkenning 

BMC-rapport

Gesprekken aanbieders

Juni 2020

Koersdocument inkoop 

jeugdhulp

Terug- en vooruitblik



• Hervormingsagenda en AMVB
• Ontwikkeltafels/ regiovisie
• Afbakeningsvraagstukken
• Regionale inkoop

Ontwikkelingenen context



Deze stukken liggen voor 

• Implementatieplan taak SAMEN.

• Kaders van de opdracht en financiën

• Brief aan de raad (wensen + bedenkingen)

• Advies ASDG + reactiebrief B&W

• Raadsvoorstel voorinvestering



Aanpak / veranderstrategie

• Start 1 januari 2023

• Bestaande indicaties lopen door, bij 
herindicatie wordt opnieuw gekeken, 
altijd maatwerk

• Eerst de verwijzingen vanuit WIJ 
Groningen en huisartsen

• Start met een stedelijk team met 
voldoende medewerkers

• Focus eerst op wat nu valt onder 
individuele- en gezinsbegeleiding 

• Open House als achtervang

• Stap voor stap

• Gezamenlijke ontwikkelopdracht

• Blijven betrekken van stakeholders

• Voldoende tijd

• Zorgvuldige communicatie per doelgroep



Fasering instroom vanuit verwijzers



Omvang van de taak SAMEN.

SAMEN.
23%

Overige 
- via 

Open 
House 
RIGG
77%

2650 unieke kinderen/gezinnen
15 miljoen euro



Financiën

• Lumpsum

• T/m 2025 geen besparingen op voorhand ingeboekt

• Voorinvesteringen en transitiekosten 2022 – 2025:    
4,6 miljoen euro

• Businesscase: voorinvesteringen kunnen vanaf 2026 
worden terugverdiend door besparingen vanwege 
SAMEN.



Een grote verandering, dus veel impact 
Dus ook risico’s

Risico’s 
• Werving personeel
• Dynamiek in het  

zorglandschap
• ICT
• Overige

Beheersmaatregelen
• Op voorhand niet weg 

te nemen
• Bekend en te 

beheersen
• Stuurgroep stuurt op 

hoofdlijnen en kaders



Governance

Huidige governance blijft intact, 
aanvullende programmastructuur

➢ Gemeente gaat over wat

➢ WIJ Groningen gaat over hoe

➢ Gezamenlijk over voortgang 
programma

Onderzoek governance WIJ 
Groningen



Contractuele relatie met WIJ

• SAMEN. is een taak

• Huidige subsidie met afdwingbare uitvoeringsovereenkomst

• Uitbreiding SAMEN.: aanvullende opdracht en (aparte) overeenkomst

• Wettelijke uitzonderingsgrond (enkelvoudig quasi-inbesteden mag)

• Op termijn beide opdrachten integreren

• Monitoring: verantwoorden, samen duiden en leren



Vragen?


