
1. Is het de bedoeling dat wij in de gemeente ook een omgekeerde verordening krijgen. Ik lees 

wel dat omgekeerde toets verder wordt ingevoerd, maar niets over een verordening. 

 

We zijn in 2018 gestart met de omgekeerde toets voor casusoverleg. Op dit moment zijn we nog 

niet voornemens om ook een omgekeerde verordening in te voeren. 

 

2. Er wordt gezegd dat mobility mentoring verder wordt uitgerold over de gemeente. Maar hoe 

zijn de ervaringen met de huidige pilot in voormalig Menterwolde? 

 

Wij verwachten dit jaar het traject Mobility Mentoring (MM) te evalueren. Op grond hiervan wordt 

besloten of MM verder binnen de gemeente wordt uitgerold. De ervaringen tot nu toe zijn positief. 

Het bevordert de samenwerking tussen collega’s vanuit verschillende disciplines (met name Sociaal 

teams, GKB en BWRI). MM draagt positief bij aan de transformatie. De aanpak is er op gericht 

cliënten zelf aan het werk te zetten. Dit komt terug in het plan dat wordt opgesteld. De betrokken 

casemanagers geven aan dat de MM-aanpak hen wel meer tijd kost. Mede hierdoor hebben zij 

slechts een beperkt aantal cliënten die zij op deze wijze begeleiden. Daarnaast is niet elke cliënt 

geschikt voor MM en zijn er cliënten die zelf aangeven er niet voor te voelen. Het dwingt hen ook 

goed naar zichzelf te kijken. Sommige cliënten geven aan de aanpak te confronterend te vinden. 

 

3. Er wordt in de visie gesproken over een werkgroep om brieven begrijpelijker te maken, maar 

hoe wordt er in de toekomst daarnaast geïnvesteerd in de ambtenaren zelf om begrijpelijke 

brieven te produceren voordat ze bij de werkgroep belanden. Gaan er cursussen volgen of iets 

dergelijks? 

 

Wij zijn bezig met een schrijfwijzer voor de gemeentelijke organisatie. Deze schrijfwijzer heeft als 

doel om de medewerkers handvatten te geven voor heldere schriftelijke communicatie. 

 

4. In hoeverre zijn de sociale teams betrokken in een vorm van OGGZ overleg of een andere 

structuur waarbij integraal over een bepaalde risicovolle casus wordt gesproken waarbij alle 

disciplines zijn betrokken? 

 

In de sociale teams zijn OGGz-coördinatoren werkzaam die zicht hebben op complexe casuïstiek en 

daarin een rol als adviseur van de casemanager of als procesregisseur spelen (afhankelijk van de 

casus). Zij organiseren de noodzakelijke verbinding en het overleg met andere organisaties rondom 

de inwoner, zoals woningcorporatie, GKB, etc. Daarnaast is in Midden-Groningen het Tactische 

Veiligheidsoverleg (TVO) onder regie van het Veiligheidshuis, waarin de OGGz–coördinatoren zitting 

nemen. Dit is een multidisciplinair overleg waarin veiligheid (OOV, politie, justitie, OM) verbonden 

wordt met zorg. 

 

5. Hoe vaak is de “eigen kracht conferentie” nu daadwerkelijk uitgevoerd en wat zijn de 

ervaringen. Ik lees wel dat de ervaringen goed zijn, maar waar zijn die dan op gebaseerd? En 

wat is goed? 

 

Een Eigen Kracht conferentie (EK-c) is een bijeenkomst van mensen uit het sociaal netwerk rond 

een kind of gezin dat concrete oplossingen zoekt voor gerezen problemen. Het model is gebaseerd 

op de Family Group Conference uit Nieuw-Zeeland. Essentieel daarbij is de rol van een 

onafhankelijk coördinator en de besloten tijd voor mensen om hun plan te maken. In Nederland 

wordt er ruim 15 jaar met EK-c’s gewerkt.  Er is geen totaal aantal bekend van uitgevoerde EK-c’s 



maar het zullen er duizenden zijn. Vanaf het begin zijn er van de EK-c’s registratiegegevens 

bijgehouden en evaluatieonderzoeken uitgevoerd. De verzamelde informatie laat zien dat wanneer 

er een EK-c wordt georganiseerd er veelal een breed gedragen plan tot stand komt. Het vergroot de 

eigen regie van mensen. Het plan is van mensen zelf. De tevredenheid van gezinnen en de mensen 

in hun netwerk over deze aanpak is dan ook groot. 

 

6. Wat is op de moment de status van de 300 gezinnen aanpak? Zijn er al successen behaald of 

welke drempels zijn er juist? Graag een korte update. 

 

De eerste fase van dossieronderzoek is afgerond. De sociale teams zijn op dit moment bezig de 

gesprekken voor te bereiden en te voeren met de gezinnen over wat in de toekomst nodig en 

wenselijk is. We zullen de raad medio dit jaar uitgebreid informeren over de opbrengsten van de 

aanpak in een tussenevaluatie. 


