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Aanleiding beeldvormende sessie 22 juni

December 2021: Besluit om SAMEN. bij WIJ onder te brengen en de 
raad regelmatig te informeren over voortgang

Maart 2022

Routekaart
consultatie 
stakeholders

Dagmail 10 mei 
Stand van zaken

22 Juni
Collegebrief

22 juni
Beeldvormende 
sessie



Gespreksonderwerpen 22 juni 
Stavaza SAMEN: uitwerking opdracht en uitvoering moties

• SAMEN. bij WIJ Groningen

• Kinderrechtentoets

• Gesprekken stakeholders

• Pilot gezinsverzorging

• Vervolgtraject

• Vragen (gesprek)
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• Wat is SAMEN.?

• Omvang

• De gezamenlijke ambitie

• Opdracht SAMEN.

• Betekenis voor inwoners

• Aanpak



SAMEN.
Ondersteuning en basisjeugdhulp in de leefwereld

SAMEN. is de taak om 

de ondersteuning en de 
basisjeugdhulp voor 

kind en gezin in 
samenhang met het 

voorliggend veld, 
preventie en onderwijs 

uit te voeren

Doen wat nodig is,
Normaliseren

Van het bieden van 
hulp naar versterken 
leefwereld kind en 

gezin, ruimte voor de 
professional 

(transformatie)

WIJ Groningen

is de opdrachtnemer 
van deze taak



Omvang

2650 unieke kinderen/gezinnen
15 miljoen euro

SAMEN
23%

Overige -
via Open 

House RIGG
77%



Jeugdigen en gezinnen hebben toegang tot de 
samenleving en kunnen meedoen. Als dat niet 
vanzelf gaat, bieden we basisjeugdhulp tijdig, 
eenvoudig, dichtbij, in de eigen leefwereld, passend 
bij de situatie en aansluitend bij de specifieke 
kenmerken van de kinderen en het gezin.

Gezamenlijke 
ambitie

SAMEN. is een middel om onze ambitie en leidende principes 
waar te maken: kwalitatief goede ondersteuning en hulp, voor 

minder geld, uitgevoerd door betrokken en competente 
medewerkers in een omgeving waar aandacht is voor leren van 

en met elkaar.



Opdracht SAMEN.

1. Transformatie jeugdhulp verder vormgeven
2. Grip op financiën verhogen
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Van speciale voorzieningen ver 
weg, naar voorzieningen dicht 

bij huis.

Van praten naar doen wat nodig 
is.

Van praten over kinderen en 
ouders naar praten met 

kinderen en ouders.

Van hulp naar op eigen kracht 
(met ondersteuning).

Van doorverwijzen naar 
betrekken deskundigheid.

Van wat heeft dit kind, naar wat 
heeft dit kind nodig (context).

Van alles willen oplossen naar 
goed is goed genoeg.

Van toegang tot zorg naar 
meedoen in de samenleving.

Van problematiseren naar 
versterken van het gewone 

leven (normaliseren).

Van een indicatie voor een 
product naar vrij toegankelijk 

en doen wat nodig is.

Van aanbodgericht naar wat 
heeft dit kind nodig.

Van prijs per product naar een 
vast bedrag voor de uitvoering.

Betekenis voor inwoners



Aanpak

Start op 1 januari 2023 met 
ondersteuning aan kinderen en 
gezinnen met nieuwe hulpvragen. 

Bestaande indicaties lopen door, bij 
herindicatie wordt opnieuw 
gekeken.

• Stap voor stap

• Gezamenlijke ontwikkelopdracht

• Onderweg gezamenlijk bijsturen

• Ieder vanuit zijn eigen rol

• Blijven betrekken van stakeholders

• Voldoende tijd

Start met een stedelijk team van 
circa 50 medewerkers.

Focus ligt op dat wat nu middels 
individuele en gezinsbegeleiding 
wordt ingevuld en inwoners die 
zich bij WIJ Groningen melden. 



Kinderrechtentoets
Uitvoering motie gemeenteraad: niet over, maar met kinderen

Instrument kinderrechtentoets is bedoeld voor individuele besluiten

Toetsingsinstrument of er voldoende recht is gedaan aan de belangen van het kind: 
• Wat is de mening van het kind over de te bieden hulp? 
• Wordt de identiteit van het kind voldoende gewaarborgd?
• Heeft het besluit invloed op het onderwijs van het kind?
• Wat is het effect op de gezondheid van het kind?
• En op de veiligheid?

Conclusie: 
- Toets geen middel voor het implementatieplan
- Uitgangspunten toets sluit aan bij SAMEN.
- Dit is getoetst bij kinderombudsvrouw
- Kinderrechtentoets wordt opgenomen in de opdracht SAMEN.
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Gesprekken stakeholders

25+ stakeholders gesproken (o.a. onderwijs/huisartsen/ouders/ASDG)

• Thuisnabij, laagdrempelig, geen indicatie worden gewaardeerd

• Matched care boven stepped care (dus in één keer de goede hulp van de juiste 

zwaarte/specialisme)

• Deskundigheid voor een goede triage is daarvoor een voorwaarde

• OJG: positieve ervaringen (snel, dichtbij, praktisch)

• Uitvoering is soms nog persoonsafhankelijk (beschikbaarheid, expertise, leeftijd, 

werkdruk, ervaring, methodisch werken, …)
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Gesprekken aanbieders
35+  jeugdhulpaanbieders gesproken

• 11 november 2021 informatiebijeenkomst, daarna gesprekken

• Begrip voor ingezette beweging met kritische kanttekeningen

• Zorgen over concrete uitwerking SAMEN. en de snelheid waarmee 
de benodigde kwaliteit er kan zijn.

• Verlies omzet en markt en de gevolgen daarvan voor cliënten, 
eigen organisatie, personeel en zorglandschap.

• Aanbod om te blijven meedenken 
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Pilot Gezinsverzorgende
Uitvoering motie raad

• Praktische hulp aan kwetsbare gezinnen

• Inhoudelijke samenhang/overlap met de algehele opdracht WIJ /SAMEN.: 

• Gezinnen tijdelijk en laagdrempelig praktisch ondersteunen, 
brede blik op de problematiek, normaliseren, gewoon doen

• Twee jarige pilot, start 1 januari 2022

• 10 gezinnen in het eerste halfjaar 
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Proces en planning

Jan
2023

Nu: Voortgang 
delen met de raad

Sept ’22 Implementatieplan 
ter besluitvorming college & 
ter informatie aan de raad +
Voorstel voorinvestering ter 
besluitvorming aan de raad

Zomer 2022: Verdere 
uitwerking 
implementatieplan 
en advies ASDG 

Vanaf okt ‘22 
implementatie

Binnen een dynamische en complexe context (Hervormingsagenda, maakbaarheid en samenhang 
gehele sociaal domein). Het is dan ook een ontwikkelopdracht. 



Vragen en gesprek

• Impressies stakeholders zijn te 
vinden
op www.gemeente.groningen.
nl/doorontwikkeling-jeugdhulp

• Brief staatssecretaris 13 mei 
2022 hervormingen jeugdzorg  
https://www.tweedekamer.nl/
kamerstukken/brieven_regerin
g/detail?id=2022Z09385&did=
2022D18970

http://www.gemeente.groningen.nl/doorontwikkeling-jeugdhulp
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z09385&did=2022D18970

