
Strategische visie sociaal domein Midden-Groningen 

Sociale Veerkracht in de Praktijk 
 

Inleiding 

In de gemeente Midden-Groningen krijgt 1 op de 6 jongeren (en zijn ouders/opvoeders) hulp bij het 

opgroeien van een professionele instantie. Voor een zesde van het totaal aantal jeugdigen in 

Midden-Groningen wil dat zeggen dat kinderen, ouders, school en de omgeving het opgroeien en 

opvoeden niet alleen afkunnen. Wat een uitzondering zou moeten zijn, is het nieuwe normaal aan 

het worden. En de groei houdt niet op: er wordt jaar na jaar meer hulp verleend. De steeds 

verregaandere professionalisering van de opvoeding willen we ombuigen, doorgaan met steeds 

meer professionele jeugdhulp is even onwenselijk als onbetaalbaar. Zeker omdat we weten dat de 

vraag naar curatieve zorg (zowel somatisch als psychisch) ook vanuit zorgconsumenten in principe 

oneindig is, omdat er geen verzadigingspunt is: meer lijkt altijd beter. 

 

Het lukt lang niet elke inwoner van Midden-Groningen om zelfstandig in het eigen levensonderhoud 

te voorzien. Ondanks omvangrijke en langdurige inspanningen in de afgelopen periode om mensen 

door allerlei trajecten toe te leiden naar betaald werk of door beschut werk of een andere vorm 

van participatie aan te bieden. Met het oog hierop willen we op zoek naar meer duurzame 

oplossingen. 

 

Het gaat ons als lokale samenleving niet lukken om de echte oorzaken weg te nemen waardoor 

mensen er op eigen kracht niet uitkomen: we kunnen de armoede niet 1,2,3 oplossen in  Midden-

Groningen. We kunnen lichamelijke of geestelijke beperkingen, aangeboren of op latere leeftijd 

ontstaan, niet wegnemen. Wel kunnen we ons maximaal inzetten om de samenleving zo te 

veranderen dat onze inwoners het heft weer meer zelf in handen kunnen nemen. We kunnen het 

leven in onze dorpen, wijken zo organiseren dat ook mensen met beperkingen zo zelfstandig 

mogelijk kunnen functioneren. We willen investeren in het sociaal en cultureel kapitaal van onze 

inwoners. Dat gaan we doen. Anders gezegd: we gaan op zoek naar meer veerkracht in de 

samenleving. 

 

Om dit te bereiken committeren burgers, hulp- en dienstverleners en bestuurders in de gemeente 

zich aan een leerproces, een leerproces waarin al deze actoren zich gaan toeleggen op 

samenredzaamheid of het ondersteunen daarvan. De inzet van dit plan is in eerste instantie gericht 

op die groepen die het meest met sociale uitsluiting worden bedreigd, huisadressen waar de 

overheid dreigt in te grijpen in de vorm van jeugdbeschermingsmaatregelen, huisontruimingen 

en/of verplichte GGZ-maatregelen. Primaire groepen1 krijgen een centrale rol in het realiseren van 

veiligheid. 

 

Om bovengenoemde verandering te realiseren is een andere benaderingswijze nodig. Onze analyse 

is dat als we op de huidige manier doorgaan, we niet in een andere wereld komen. We hebben 

daarom de samenwerking gezocht met Gert Schout en hem bewust gevraagd onderstaande, 

prikkelende tekst te schrijven die een beweging verwoordt naar een gewenste verandering. Gert 

Schout was als lector verbonden aan de Hanzehogeschool rondom sociale vraagstukken en werkt op 

dit moment als projectleider Eigen Kracht aan de VU medische centrum in Amsterdam. 

 

                                                 
1 Een primaire groep is een groep waarbinnen de leden persoonlijke en duurzame relaties met elkaar onderhouden. 
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Overheden geven miljoenen uit aan sociale wijkteams, welzijnswerk, verslavingszorg, GGZ, OGGz-

meldpunten, MEE, jeugdhulp, maatschappelijke opvang, veiligheidshuizen en wat dies meer zij – 

de budgetten voor sociale hulpverlening zijn tussen 2000-2012 meer dan verdubbeld. De drie 

decentralisaties zouden gepaard moeten gaan met een herbezinning op deze ongebreidelde groei. 

Ondanks alle retoriek over eigen kracht en de overgang van een verzorgingsstaat naar 

participatiesamenleving spelen burgers in deze herstructurering echter nauwelijks een rol. Sterker 

nog, er is sprake van hyperprofessionalisering. Verwonderlijk is dat niet; hyperindividuele 

leefstijlen van burgers en hyperprofessionalisering roepen elkaar op. Pieter Hilhorst en Jos van 

der Lans2  stellen in een bijdrage in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken dat “Een 

meewerkend netwerk is effectiever dan een briljante hulpverlener”, maar professionals blijken 

makkelijker in de stand van hulpverlener en probleemoplosser te schieten dan in de rol van 

netwerkorganisator. Handelen staat op de voorgrond, het inschakelen van het sociale netwerk 

niet. In een interview legt Lilian Linders uit dat de nieuwe rol indruist tegen het motief waarom 

hulpverleners voor hun vak kiezen: willen helpen3. De terughoudendheid om primaire groepen te 

betrekken bij de hulpverlening wordt daarbij verklaard door te wijzen op bureaucratisering, 

juridisering en risicomijding samenhangend met privacywetgevingi; op de marktwerking die een 

hinderpaal vormt voor preventie, zelfzorg en informele hulpii; op de medicalisering die gepaard 

ging met de DBC-financiering waardoor de hulpverlening zich ging concentreren op “ik-en-deze-

cliënt”iii; op de zucht naar erkenning die hulpverleners er toe brengt om zich te richten op 

verhelpen en helpen en veel minder op mensen stimuleren om zichzelf en elkaar te helpeniv. 

Als de hulpverlening aan individuen zou leiden tot een grotere weerbaarheid van de bevolking dan 

was er niets aan de hand. Dit is echter niet het geval.  

Hoe ingewikkelder de samenleving wordt, hoe meer hulp er nodig is om er in te kunnen 

participeren. De behoefte aan hulp en steun vertaalt zich in steeds grotere aanspraken op de 

voorzieningen. Met wachtlijsten, drempels, het aanscherpen van indicaties en proberen overheden 

deze aanspraken in te perken. Alleen in die gevallen waarin tekorten naar een medische diagnose 

verwijzen is er toegang tot zorg. De noodzaak om de toegang rationeel te regelen drijft de actoren 

steeds verder in de armen van de ziektelogica. Ziekte richt de aandacht op symptomatologie, 

etiologie, prognose en op therapie, en maar is verweven met een andere logica; de logica van de 

verantwoordingsbureaucratie. Deze logica verwijst naar het toezicht, de controle, de 

verantwoording, de registratie, de transparantie en de manieren van denken en doen die hiermee 

in werking worden gezet. In deze laatste logica zijn de uren (of minuten) van hulpverleners pas 

declarabel als ze in verband gebracht kunnen worden met een diagnose (DBC's in de 

Zorgverzekeringswet) of een indicatiebesluit (in de WLZ). De logica van de 

verantwoordingsbureaucratie produceert met andere woorden de opkomst van de ziektelogica en 

visa versa. Ziektes, stoornissen en aandoeningen vormen de toegangspoort naar voorzieningen met 

als onbedoeld neveneffect de grootschalige invalidering van de burgerij. Eén op de vier mensen 

zou op dit moment een psychische aandoening hebben en 42,7% van de samenleving krijgt ooit in 

zijn of haar leven zelf te maken met psychische klachten. Mensen worden patiënten die een 

behandeling “ondergaan” en hulpverleners worden als (hoofd)behandellaar op het schild gehesen; 

de heldenrol van de één is nauw verbonden aan de  invalidering van de ander. 

Deze constateringen vormen mede de achtergrond om in het gemeentelijke sociale domein toe te 

werken naar een accentverschuiving van hulpverlening aan individuele burgers naar het stimuleren 

van de samenredzaamheid van primaire groepen. Met deze verschuiving zullen kosten bespaard 

worden in de sociale hulpverlening maar dat is het doel niet. Het doel is om de inwoners van de 

gemeente Midden-Groningen in staat te stellen om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen, 

met name de mensen die moeite hebben om mee te komen of mee te doen. 

 

                                                 
2 Hilhorst, P. & Van der Lans, J. (2016). Zie: http://www.socialevraagstukken.nl/25-de-vraagverlegenheid-voorbij/ 
3 https://www.zorgwelzijn.nl/home/nieuws/2016/ 7/helpen-is-niet-meer-het-goede-motief-voor-sociaal-werk/ 

https://www.zorgwelzijn.nl/home/nieuws/2016/
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De tekst van Gert Schout is als inspiratiebron gebruikt voor een uitwerking. Dit doen we in de vorm 

van de volgende 8 opgaven die samen gericht zijn op:  

 

• het terugdringen van invalidering en onteigening en tegelijkertijd het bevorderen van 

eigenaarschap en sociale veerkracht; 

• het versterken van zeggenschap, met name in situaties waarin de overheid ingrijpt zoals 

jeugdbeschermingsmaatregelen, huisontruimingen en/of verplichte GGZ-maatregelen; 

• het versterken van de sociale inbedding door het aanspreken van een bredere kring. 

 

De gekozen opgaven zijn onderling zeer verschillend. We beseffen dat er naast deze 8 opgaven ook 

andere opgaven liggen in het sociaal domein om de veerkracht van de samenleving te vergroten. 

We kiezen voor deze 8 omdat deze opgaven: 

 

• inhoudelijk zich richten op de meest kwetsbare inwoners  

• het grootste verschil kunnen maken om de gewenste verandering op gang te brengen; 

• het best aansluiten op de actualiteit in Midden Groningen; 

 

 

Opgave 1 Armoede en schulden 

 

De gemeente Midden-Groningen kent een relatief grote groep laagopgeleide mensen die geen 

betaalde arbeid (kunnen) verrichten, gemakkelijk werkloos raken, weinig inkomen en een verhoogd 

risico op problematische schulden hebben. Er is onder deze groep veel onzichtbare en langdurige 

armoede. Daar is veel zorg over. En ook over de kinderen die in deze gezinnen opgroeien en te 

maken krijgen met sociale uitsluiting. De aanpak van armoede is één van lange adem. De oorzaken 

van armoede- en schuldenproblematiek zijn zeer divers. Vaak heeft armoede ook te maken met je 

afkomst; we zien veel intergenerationele armoede.  

 

Armoede is meer dan het hebben van schulden of onvoldoende inkomen. Armoede zorgt voor 

isolement en gevoelens van minderwaardigheid. Mensen in armoede hebben een lagere 

levenstevredenheid en kortere levensduur. Dat kortere leven is ook nog in een minder goed ervaren 

gezondheid. Armoede is lastig te doorbreken. Het is nodig om ook de factoren die de armoede in 

stand houden in samenhang aan te pakken. Armoedebestrijding is niet alleen het verbeteren van de 

inkomens- en schuldensituatie, maar ook het verbeteren van gezondheid en welzijn.   

 

De armoedebestrijding is onderdeel van de brede opdracht aan de sociale teams. Vanuit deze visie 

is het sociaal team Menterwolde begonnen met een pilot Mobility Mentoring. Daarmee versterken 

we de veerkracht van de persoon en stimuleren we dat iemand beter kan omgaan met moeilijke 

situaties. Uiteindelijk doel is dat de financiële en de sociale problemen worden opgelost.  Als de 

aanpak effectief blijkt, leidt dit tot een vervolg voor alle sociale teams van Midden-Groningen.  

Bij de ondersteuning zetten we ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting in om mensen 

die langdurig in armoede leven te helpen bij het maken van keuzes die zorgen voor een beter 

toekomstperspectief.  

 

Verder gaan we de ‘omgekeerde toets’ verder invoeren. Als we moeten beoordelen of iemand wel 

of geen aanspraak maakt op ondersteuning, kijken we niet naar de letter van de wet. We stellen 

het doel van de ondersteuning centraal en kijken wat er mogelijk  is om het te bereiken.   
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De gemeente heeft samen met allerlei maatschappelijke organisaties het Armoedepact gesloten. 

Het pact zet initiatieven op voor mensen met een laag inkomen of schulden, zoals een fietsenplan 

en het beschikbaar stellen van laptops op scholen. We maken binnen het Armoedepact gebruik van 

de kennis van opgeleide ervaringsdeskundigen. De armoederegisseur faciliteert het Armoedepact. 

De rol van de gemeente is vooral om als bondgenoot verbindingen met en tussen organisaties tot 

stand te brengen.  

 

We gaan verder een onderzoek starten om de problematiek en de doelgroepen van ons 

armoedebeleid in beeld te brengen. We willen op buurtniveau inzicht in de betalingsachterstanden, 

schulden en de inkomenssituaties van mensen om gericht armoede aan te pakken. We willen ons 

armoedebeleid en onze schuldenaanpak door ontwikkelen in samenhang met ons gezondheids- en 

welzijnsbeleid.  

 

Acties:  

Project “doorontwikkeling armoede en schulden vraagstuk” Mobililty Mentoring uitrollen in alle 

sociale teams 

Uitbreiden van de werkwijze van de omgekeerde toets 

Inzet ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting.  
 

Opgave 2 Brievenbusproblemen terugdringen 

Het is zaak om niet alleen in de aanbodkant te investeren maar ook in de vraagkant, het versterken 

van sociale redzaamheid. Veel van het werk dat sociale teams verzetten vindt zijn oorsprong in 

moeilijk te ontcijferen brieven van uitkeringsinstanties, werkvoorziening, sociale verzekeringsbank, 

corporaties, schuldhulpverlening4. Teneinde de stroom van brieven die zonder begeleiding niet 

ontcijferd kunnen worden in te dammen wordt er een onder mensen die al langere tijd gebruik 

maken van de bijstand in Midden-Groningen een aantal deelnemers geworven voor een werkgroep 

die een “brief van de maand” selecteert, een brief die moeilijk leesbaar is door het abstract en 

juridisch taalgebruik. Deze groep gaat de brief vervolgens bespreken met de betreffende 

voorziening en doet suggesties voor verbetering van de communicatie. De groep onderhoud 

contacten met andere (veel)gebruikers van voorzieningen om nieuwe brieven op te sporen en om te 

monitoren of het aantal moeilijke brieven afneemt. Doel is om enerzijds te bevorderen dat er in 

begrijpelijke taal gecommuniceerd wordt en anderzijds het aantal hulpvragen aan sociale teams op 

dit terrein terug te dringen. 

Acties:  

Werven en selecteren van leden van de werkgroep      

Scholing in zoeken en vinden van “moeilijke” brieven en monitoren van verbetering   

Monitoring of het aantal “onleesbare” brieven afneemt      
 

Opgave 3 Laaggeletterdheid terugdringen 

De helft van de mensen die in de schulden zitten, is laaggeletterd5. Schulden vormen op hun beurt 

een bron van stress en leiden tot weer andere problemen. Ook gezondheidsproblemen, 

eenzaamheid en moeite om werk te vinden, kunnen het gevolg zijn van  laaggeletterdheid. In de 

gemeente Midden-Groningen gaat het waarschijnlijk om zo’n 6000 mensen.  

                                                 
4  Hilhorst, P. & Van der Lans, J. (2013). Nabij is beter. Essays over de beloften van de 3 decentralisaties. Den Haag: 
KING/VNG. 
5 Keizer, M. (2018). Lezen ≠ Begrijpen. Onderzoek naar leesvaardigheid onder mensen met financiële problemen. RUG: 
Groningen 
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Schulden vormen op hun beurt een bron van stress en leiden tot weer andere problemen. In deze 

opgave wordt geprobeerd om deze ketens van problemen aan te pakken door actief mensen op te 

sporen via peers; hiermee bedoelen we mensen die zelf ervaring hebben met genoemde 

problematiek.  Er wordt een groep geworven en geformeerd van inwoners van de gemeente die 

eerder meededen aan alfabetiseringstrajecten. Deze groep wordt gevraagd om in samenspraak met 

partijen die al actief zijn in de gemeente zoals de GGD en het Taalhuis, het aantal laaggeletterden 

dat aan cursussen meedoet sterk te vergroten. De groep wordt aangemoedigd om onorthodoxe 

methoden (via voedselbanken, via dienst- en hulpverleners, etc.) te ontwikkelen om mensen op te 

sporen en naar scholingsbijeenkomsten te begeleiden. Deze opgave heeft een grote samenhang met 

opgave 2 over de toename begrijpelijke brieven. 

Acties:  

Zoeken selecteren van leden van de werkgroep       

Scholing in motiverende benadering en opsporen van laaggeletterden     

Monitoren of het aantal cursisten groeit        
 

Opgave 4 Inventarisatie initiatieven burgerkracht 

In deze opgave wordt geïnventariseerd welke initiatieven er al in de gemeente zijn op gebied van 

sociale weerbaarheid, peer support en burgerkracht, zoals: Jouw Ingebrachte Mentor (JiM), 

Buurtgezinnen, Burgervoogd, VriendGGZ, Anonieme Alcoholisten (AA), Bed & Breakfast voor 

verslaafden, etc. Een voorbeeld van een bestaande praktijk in M-G is het Jongerenwerk dat voor-

wat-hoort-wat toepast met (ex)risicojongeren die anderen risicojongeren helpen.  

Studenten van omliggende kennisinstituten voeren opgave 4 uit en bereiden, eventueel in 

estafetteverband, een festival  voor om de uitkomsten te vieren, te bespreken, te verspreiden en 

te doordenken. Hoe dragen deze initiatieven bij aan de sociale veerkracht van inwoners? Worden 

de mensen bereikt die de beschermende werking ervan het hardste nodig hebben? Kunnen 

initiatieven verbreed worden? Kunnen initiatieven van elkaar leren? 

Acties:  

Werven en selecteren van stagiair-onderzoekers      

Samen met de Hanze of RUG afstemmen welke begeleiding zij/wij bieden kunnen   

 

 
Opgave 5 Herstelgericht werken aan veiligheid 

De veiligheidsketen kent een groot aantal maatschappelijke organisaties en belanghebbenden. 

Hierdoor is het krachtenveld complex. Er wordt samengewerkt binnen een reguliere 

overlegstructuur met de verschillende ketenpartners, waaronder politie, OM, Veiligheidshuis en 

sociale teams. Dat geldt voor vrijwel alle onderwerpen: 

• Jeugdoverlast en criminaliteit 

• Kindermishandeling en huiselijk geweld 

• de zg. zorgwekkende zorgmijders en verwarde personen 

• (ex-) gedetineerden 

• Bij complexe casuïstiek komen de lijnen ook nog eens veelvuldig samen.    

 

In Midden-Groningen staan we aan het begin van de invoering van het zogenaamde AVE 

escalatiemodel. Dat model moet er voor zorgen dat er een goede verbinding ontstaat tussen de 

sociale teams en de veiligheidsketen. Het model zorgt er voor dat er tijdig op en afgeschaald kan 

worden en de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Een belangrijk onderdeel van de 

opdracht van de lokale teams is het werken vanuit de eigen kracht van inwoners. Een succesvolle 
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uitvoering van het AVE model is ook afhankelijk van een gezamenlijke benaderingswijze. Dat 

betekent dat het werken met eigen kracht ook kan worden toegepast binnen de veiligheidsketen. 

Wij constateren dat we binnen het veiligheidsdomein met de implementatie van het AVE, het 

Tactisch Veiligheidsoverleg en de Persoonsgerichte aanpak goed op weg zijn. Persoonsgerichte 

aanpak gaat uit van samen met het gezin. Wat kan het gezin zelf en wie vanuit het netwerk erom 

heen kan bijdragen?  

 

Voor inwoners van Midden-Groningen willen we daarom veiligheidskwesties daar waar mogelijk 

samen met de betrokken inwoner aanpakken, en nog liever met de mensen die willen dat het goed 

gaat met hem of haar (de primaire groep). Hiervoor willen we samenwerking tussen zorg en 

veiligheid verder werken aan een eigen-kracht-gedreven werkwijze. Organisaties binnen de 

veiligheidsketen (met een formele taak) moeten ruimte bieden voor deze wijze van werken (zoals 

Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, politie, OM).  

 

Met dit uitgangspunt realiseren we ons dat dit in de veiligheidsketen niet in alle gevallen mogelijk 

is. De burgemeester heeft de verantwoordelijkheid om de openbare orde en veiligheid te 

waarborgen. Dit vraagt om een goed samenspel op bestuurlijk en ambtelijk niveau op het snijvlak 

van zorg en veiligheid. Hierbij kan een belangenafweging nodig zijn tussen enerzijds de zorg voor 

een kwetsbare inwoner en anderzijds de inbreuk op de openbare orde door diezelfde inwoner. De 

realiteit is dat veiligheidsproblemen niet (alleen) met eigen kracht opgelost kan worden. Vaak is 

het nodig dat  duidelijke kaders strak en streng ingezet worden om onveilig gedrag te stoppen. 

Soms is het juist in onveilige situaties goed dat het eigenaarschap/de regie van de inwoner wordt 

overgenomen, en kan het, om de veiligheid te borgen, nodig zijn dat langdurig regie wordt gevoerd 

op een gezin. 

 

Daarnaast moeten betrokken dienst- en hulpverleners met elkaar afspreken wie namens de andere 

partijen de planvorming van het sociale netwerk ondersteunt. Een andere manier om veiligheid te 

realiseren en de sociale structuur te verbeteren is het inzetten van herstelrecht als aanvulling of 

alternatief op justitiële sancties (waaronder HALT-zaken maar ook binnen het volwassenen 

strafrecht).  

 

Acties:  

In samenspraak met de veiligheidsketen een onderzoeksplan ontwikkelen 

Samen met de partners een leeromgeving organiseren voor het in de praktijk brengen van de 

voorgestelde werkwijze o.a. binnen het AVE model 

Het structureel inzetten van EKC’s bij kindermishandeling en huiselijk geweld (o.a. als onderdeel 

van de meldcode) 

 

Opgave 6 Eigen kracht conferenties 

 

De gemeente heeft 61.000 inwoners. Ongeveer 0,1% van de bevolking heeft dusdanige problemen 

dat overheden in enigerlei vorm moeten ingrijpen. Hierbij denken we aan mensen die te maken 

krijgen met verplichte GGZ, huisontruiming of een jeugdbeschermingsmaatregel.  

 

Omdat overheden en hulpverleners belangen hebben in deze processen wordt er gewerkt met een 

onafhankelijke coördinator uit de samenleving. Een veilig thuis realiseren gaat zoveel mogelijk via 

de inzet van primaire groepen. Voordat de overheid via instanties ingrijpt krijgen mensen eerst de 

mogelijkheid om de veiligheid, betalingsachterstanden of overlast terug te dringen met een 
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familiegroepsplan of een eigen kracht-plan. De ervaring leert dat dit een omslag betekent in 

denken en doen van alle actoren. Inwoners of familieleden zijn soms moegestreden en willen niet 

één-twee-drie in de benen komen of meedenken in een plan; hulpverleners zijn gericht op 

risicomijding of zijn onbekend met de mogelijkheden van dit soort plannen; gemeentemensen 

hebben vaak weinig vertrouwen in de burgers (vertrouwen in het proces) of moeten wennen aan 

het idee dat burgers de hoofdrol spelen (professionals heb je aan een touwtje, burgers niet). De 

beoogde omslag is met andere woorden omgeven met tegenkrachten die niet vanzelf weggaan. 

 

Naast het bestuurlijk overleg met voorzieningen als Lentis, JBNoord, VNN, Veilig Thuis, corporaties 

worden trainingsbijeenkomsten voor dienst- en hulpverleners van deze voorzieningen 

georganiseerd; hoe kunnen zij de planvorming van primaire groepen rond deze mensen steunen? 

Wat hebben zij nodig om “los te laten” en “vertrouwen te krijgen in het proces”?  

 

Doorredenerend zijn er wellicht 60 Eigen Kracht-conferenties of meer nodig op jaarbasis. Om aan 

alle vragen tegemoet te komen die in dit procesplan staan zal er een diepte-investering moeten 

komen om mensen op te leiden tot buurtbemiddelaar, peer supporter, Eigen Kracht-coo ̈rdinator, 

liefst mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien willen we deelnemers en cliënten van 

voorzieningen werven als mede-onderzoekers om onderzoek te doen naar proces (valkuilen, 

barrières, hoe er van fouten werd geleerd) en impact (kengetallen). 

 

Acties:  

Overleg met de Eigen Krachtcentrale over capaciteit in Midden-Groningen 

Met de uitkomsten een plan ontwikkelen om Midden-Groningen te verrijken met projecten op het 

gebied van burgerkracht, peer support 

Doorlopende scholing om bovenstaande waar te maken 

Monitoring van de aantallen mensen dat aan scholing meedoet, dat doorstroomt 

 

 

Opgave 7 Andere opvang  

 

In gemeentelijke proeftuinen willen we oefenen met andere manieren van opvang voor jongeren als 

zij, ondanks alles, niet in hun eigen omgeving kunnen blijven. Dit kan door binnen 24 uur een kleine 

kring te vragen mee te denken over een logeerverblijf bij vrienden of familie. De grote kring – of 

nog liever, de vergrote kring – zet het plan uit voor de lange termijn, de kleine voor de korte 

termijn. Ook willen we onderzoeken of de ideeën van Jouw Ingebrachte Mentor (JiM) aanvullend 

kunnen zijn bij het vinden van andere manieren van opvang. 

 

Voor de opvang van volwassenen wordt een vergelijkbare formule gebruikt, een formule die eerder 

door opvangorganisatie Limor werd ontwikkeld, het zogenaamde Vangnetwerk6. Mocht het toch 

nodig blijken dat er 24 uurs opvang nodig is dan worden vormen van opvang in zelfbeheer in de 

gemeente ontwikkeld of voorzieningen die zich daar op toeleggen, zoals VriendGGZ of JES (Je eigen 

stek). Een citaat van hun site7: 

 

De initiatiefnemers van Je Eigen Stek gaan ervan uit dat de bewoners zelf weten hoe zij een 

huishouden moeten runnen. Er zijn dus geen hulpverleners die besluiten wat goed voor je is en 

                                                 
6 Zie: https://www.limor.nl/vangnetwerk. Overleg met Sociale Zaken is nodig om te zorgen dat mensen die onderdak aan 
elkaar bieden geen kortingen op hun uitkering krijgen vanwege wederzijdse zorg en financiële verstrengeling. 
7 http://www.jeeigenstek.com/ 
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wat niet. De zeggenschap ligt volledig bij de bewoners. Alles wordt democratisch besloten, dus zij 

bepalen het beleid en de uitvoering daarvan. Maar zelfbeheer is veel meer dan dat. Het betekent 

ook dat men zijn eigen krachten gaat aanboren, ervaringen deelt en elkaar helpt om verder te 

komen. De bewoners zetten hun vaardigheden in om nieuwe dingen te doen, projecten op te 

pakken en lotgenoten te helpen. Meedenken en meedoen dus. Het wakkert het zelfvertrouwen 

weer aan en versterkt het verantwoordelijkheidsgevoel. 

 

Acties:  

Organiseren van workshops over “andere opvang” met oa JES, JiM en Terwille    

Verwijzers, hulpverleners van sociale teams informeren respectievelijk trainen    

Monitoring of ligdagen afnemen, vangnetwerk & zelfbeheer van de grond komt    

     

 

Opgave 8 Sociale teams als wegbereiders van transformatie 

 

Afgelopen jaar heeft BMC een evaluatie uitgevoerd naar de sociale teams in de gemeente Midden-

Groningen. Uit de evaluatie blijkt dat de basis op orde is, daarnaast zijn er verbeterpunten. Om de 

verbeterpunten te realiseren zijn er aanpassingen nodig zowel bij de sociale teams als bij de 

gemeente. Hiervoor wordt een 2-jarig project gestart. 

 

Daarnaast is in oktober jl een aanpak gestart onder de naam ‘versnelling transformatie’ voor de 

sociale teams vanuit de urgente opdracht om de kosten van de jeugdhulp te verlagen. Met deze 

aanpak wordt voor de driehonderd ‘duurste’ gezinnen versneld  getransformeerde hulp ingezet voor 

het gehele gezinssysteem. De aanpak resulteert in het stopzetten van hulp die aantoonbaar geen 

draagvlak of nut heeft, het opnieuw opbouwen van een relatie met het gezin, sociale omgeving, 

zorgaanbieders, onderwijs en ketenpartners. Gezamenlijk wordt vanuit een getransformeerd 

denken en doen binnen een half jaar een nieuw plan opgesteld voor het gezin en of kind.  

 

In bovengenoemd project ‘evaluatie sociale teams’ en ‘de 300-gezinnen-aanpak’ wordt actief 

gezocht naar mogelijkheden om de kracht van de samenleving te benutten. Het werken met 

familiegroepsplannen of eigen-krachtplannen wordt normaal. Dit plan wordt door netwerk en 

hulpverleners samen ingericht en is leidend in voor de hulp. In scholingsbijeenkomsten met de 

sociale teams wordt aandacht besteed aan vragen als: hoe krijgt een plan van mensen zelf een plek 

in het dossier en binnen de werkprocessen? Hoe geef ik een gedeeld eigenaarschap vorm over het 

proces? Heb ik vertrouwen in de kracht van de primaire groep? Sta ik open voor onconventionele 

oplossingen en kan ik mijn professionele expertise dienstbaar maken aan dat proces? 

 

Samenwerking en samenhang met het onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor het laten 

slagen van deze transformatie. Een goede verbinding tussen school, thuis en ondersteuning is 

noodzakelijk. We zijn hierover goed in gesprek met het onderwijs en willen dit verder intensiveren. 

 

Acties:   

Individuele hulpverleners en teams maken plannen hoe ze bovenstaande willen realiseren 

Monitoring of wachtlijsten en/of aanvragen voor hulp van sociale teams afnemen   

 

Regievoering 
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Het realiseren van de opgaven vraagt een fundamentele verandering in werkwijze en houding van 

alle betrokkenen. Dit betekent ook een verandering in de regierol van de gemeente.  De gemeente 

voert nu regie in het sociaal domein vanuit een inhoudelijke en budgettaire verantwoordelijkheid. 

De uitvoering van deze visie vraagt een verschuiving in deze regierol als opdrachtgever en als 

kadersteller. Daarbij willen we aan de ene kant meer grip krijgen op wat hulpverlening oplevert en 

aan de andere kant de noodzakelijke ruimte bieden aan de professionals om de kwaliteit van zorg 

te kunnen garanderen.  

 

Werkvorm 

 

Voordat het leerproces van start gaat wordt met de Raad, het College en de belangrijkste 

stakeholders verkend wat er op het spel staat en in welke stijl er verder gewerkt wordt: van 

risicomijding naar vertrouwen in mensen en processen; een keuze om met name die mensen te 

helpen die de voorzieningen het hardste nodig hebben; alertheid op afhankelijkheidsreproductie; 

een liefde voor improvisatie en een gezonde dosis wantrouwen in de werkzaamheid van 

blauwdrukken.  

 

Om deze omslag te kunnen maken is draagvlak nodig onder inwoners, bij de adviesraad Sociaal 

Domein, bij Zorgbelang, bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, bij het Zorgkantoor (WLZ), bij 

Menzis (Zvw), bij huisartsen en andere zorgaanbieders, bij de medewerkers in de sociale teams en 

andere dienst- en hulpverleners, zowel van de gemeente (BWRI, VKB) als daarbuiten (Kwartier Zorg 

en Welzijn). Voorlichters van de gemeente adviseren over de communicatie van de beoogde omslag 

naar de doelgroepen die we willen bereiken.  

 

Vervolgens wordt er een bestuurlijk overleg gepland met de belangrijkste zorgaanbieders, 

waaronder Lentis en VNN (Verplichte ggz), JBNoord (Jeugdbescherming/Veilig Thuis), LVB 

zorgaanbieders en de vier woningbouwcorporaties (Woningwet).  

 

Inwoners van Midden-Groningen waar overheidsinstanties dreigen in te grijpen in de vorm van 

jeugdbeschermingsmaatregelen, huisontruimingen en/of verplichte GGZ- maatregelen, krijgen de 

mogelijkheid aangeboden om met behulp van een Eigen Kracht-conferentie (EK-c) een plan in eigen 

kring te maken. Als dat plan de onveiligheid, het gevaar, de huurschulden of de overlast 

adresseert, dan gaat de maatregel niet door. Hulpverleners van de genoemde voorzieningen 

worden gevraagd om deze vorm van zeggenschap te ondersteunen en aan het welslagen van deze 

conferenties bij te dragen met hun expertise.  

 

De gemeente en andere overheden maakt bij het opleggen van maatregelen die bedoeld zijn om te 

straffen altijd de afweging wat de bedoeling is van beleid, wet en regelgeving: wat bereiken we er 

mee, gezien vanuit individu, gezin en samenleving. Als het maatschappelijk rendement van een 

maatregel per saldo negatief uitpakt, is dit een reden om de maatregel niet op te leggen maar een 

alternatieve interventie te bedenken die wel tot een positief maatschappelijk effect leidt (en 

vanuit de herstelgerichte aanpak aansluit bij gevoelens van rechtvaardigheid in de omgeving: als je 

iets stuk maakt moet je het ook zelf weer heel maken). Voorbeeld: een huisuitzetting wegens 

huurachterstanden genereert maatschappelijke kosten (maatschappelijke opvang, pleegzorg, 

baanverlies, ziektekosten, psychiatrische problematiek en zo voort) die uiteindelijk de waarde van 

de woning overstijgen en heeft daarom per saldo een negatieve uitkomst. 
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Dit vraagt een andere houding van professionals, een omslag die getypeerd kan worden als “van 

verhelpen en helpen” naar “mensen stimuleren om zichzelf en elkaar te helpen”. Punt van 

bespreking in het bestuurlijk overleg met deze voorzieningen is wat ze nodig hebben om in Midden-

Groningen deze omslag te maken. Voorzieningen die aangeven “onze medewerkers doen dat al” 

worden met gepaste reserve tegemoet getreden; de gemeente Midden-Groningen zoekt vooral 

samenwerking met zorgaanbieders en dienstverleners die aangeven dat zij en hun medewerkers 

“het willen leren”.  

 

Tot slot wordt een Stuurgroep geformeerd die dit complexe leerproces met gezag aanstuurt en 

begeleidt. In de Stuurgroep zitten in ieder geval één lid van het college (vertegenwoordigd vanuit 

het principe van collegiaal bestuur de portefeuilles jeugd, participatie, Wmo, onderwijs, 

gezondheid, openbare orde en veiligheid), een leidinggevende vanuit de sociale teams, iemand met 

gezag onder de inwoners (voorzitter adviesraad Sociaal Domein?), een bestuurder van één van de 

genoemde zorgaanbieders, de bestuurder van Kwartier Zorg & Welzijn, iemand van We Helpen 

Midden-Groningen, Zorgbelang of Humanitas en de onderzoeksleider.  

De beweging die met dit leerproces op gang gebracht wordt, wordt onderzocht met behulp van een 

participatief actie-onderzoek. In participatief actieonderzoek gaat het zowel om de sociale 

werkelijkheid te begrijpen (kennis) als ook om deze te veranderen (actie). De opgedane kennis 

wordt niet alleen gebruikt om er in Midden-Groningen van te leren, maar ook om  andere 

gemeenten te inspireren. In het actie-onderzoek dat ons hier voor ogen staat wordt er een co-

creatie in gang gezet van burgers, bestuurders, dienst- en hulpverleners en onderzoekers. 

Deelnemers en cliënten van voorzieningen zullen geworven worden als mede-onderzoekers, peer 

supporter, buurtbemiddelaar, Eigen Kracht-coo ̈rdinator en als steunbeer voor anderen. Inwoners 

die afhankelijk zijn van een uitkering en actief worden in een van de negen opgaven krijgen in 

overleg met sociale zaken een vergoeding bovenop hun uitkering. Ook studenten van 

kennisinstituten in de buurt zullen geworven worden om als stagiair-onderzoeker actief te worden 

in het proces.  

 

Er worden acties in gang gezet, theorie ingebracht, geëxperimenteerd met nieuwe sociale 

interventies en er wordt informatie gedeeld over problemen en barrières die zich aandienen en de 

oplossingen die daarvoor gevonden worden. Stuurgroep, onderzoeksgroepen en focusgroepen 

reflecteren op het proces en op de impact van het leerproces in de gemeente. Kengetallen, 

kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, worden niet gebruikt om een causaal verband aan te tonen 

tussen interventie (het leerproces) en het resultaat, maar als input om het leerproces te voeden. 

Daarbij moeten we de waarde van cijfers als verantwoordings- of sturingsinformatie vooral niet 

overschatten. Vaak laat het persoonlijke verhaal, verteld vanuit beide gezichtspunten, dat van de 

inwoner en van de zorgverlener, veel beter zien wat er aan de hand is en waarom een bepaalde 

aanpak wel of niet werkt. 

 

 
Kengetallen 

Hoe monitoren we of sociale veerkracht in de praktijk werkt? Wat kunnen we meten en wat zegt 

dat ons? 

In deze notitie staat een aantal kengetallen dat inzicht geeft in de mate waarin het leerproces 

begint te landen. De kengetallen zijn niet bedoeld om “af te rekenen” met actoren of partijen. Ze 

zijn bedoeld om het leerproces te voeden (zijn we op de goede weg? kan het beter?). Er zijn nog 

veel meer denkbare kengetallen, maar wij hebben gekozen voor deze beperkte set omdat deze 
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naar ons idee een goed beeld geven van de omvang van de problematiek en de inspanningen die 

verricht worden binnen het sociaal domein.  

 

De kengetallen zijn in twee delen gesplitst. Het eerste deel is gericht op het schetsen van een 

beeld van de omvang van de problematiek. Er is gekozen om hiervoor gebruik te maken van de 

cijfers van waarstaatjegemeente.nl zodat het kengetal voor Midden-Groningen afgezet kan worden 

tegen die van de provincie Groningen en van geheel Nederland. Daarmee kunnen we ook zien of de 

trend in ontwikkeling in Midden-Groningen afwijkt van andere Groningse gemeenten. Dit helpt ons 

mogelijk om te leren en te verklaren waarom een bepaalde aanpak wel of niet werkt. 

Het tweede deel is gericht op de inspanningen die worden verricht in het kader van de 8 opgaven 

binnen de visie sociaal domein Midden-Groningen. Deze getallen zijn hieronder kort toegelicht en 

uitgewerkt in een opgave voor de komende 4 jaar. Voor een paar indicatoren is dit nog niet 

gebeurd omdat deze gegevens op dit moment nog niet voor handen zijn. Deze informatie volgt in 

de eerstvolgende rapportage. 
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Omvang van de problematiek 

   

14,4%  

(Prov. 12,6%, Ned. 11,2%) 

7,63%  

(Prov. 8,47%, Ned. 6,58%) 

1,4%  

(Prov. 1,4%, Ned. 1,2%) 

Jongeren met 

Jeugdhulp 

2017 

Kinderen in 

armoede 

2015 

Jongeren met  

jeugdbescherming 

2017 

   

   

11,1%  

(Prov. 12,6%, Ned. 10,1%) 

330 

(Prov. 3203, Ned. ?) 

8-11% 

Huishoudens met 

inkomen onder lage-

inkomensgrens 

2014 

Aantal meldingen 

Veilig Thuis 

 

2018 

Laaggeletterde 

Inwoners 

 

2013 

   

  

 

35% 13,9%  

(Prov. 13,0%, Ned. 11,7%) 

 

Inwoners met 

Problematische 

schulden 

2018 

Huishoudens met 

meerdere 

maatwerkvoorzieningen 

2017 
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Inspanningen in het sociaal domein 

 

   

2370 2 332 

Aantal 

Gezinsplannen 

2018 

Aantal 

EKC’s 

2018 

Aantal deelnemers 

alfabetisering 

2018 

   

   

20 (aantal nog onbekend) 69 

Aantal deelnemers 

Mobility Mentoring 

 

2018 

Aantal verplichte 

GGZ-maatregelen 

 

2018 

Aantal   

Onderzoeken RvK Civ. 

 

2018 

   

   

31 96 15 

Aantal 

Onder Toezicht Stellingen 

2018 

Aantal 

Inwoners met 

beschermd wonen 

2018 

Aantal 

Huisuitzettingen 

 

2018 

   



14 
 

  

 

0 5  

Aantal deelnemers 

Scholing EKC’s 

 

2018 

Aantal trajecten  

Jeugdhulp Plus 

 

2018 

 

  

Kengetallen 

 Omvang van de problematiek 

1 Jongeren met Jeugdhulp 

2 Kinderen in armoede 

3 Jongeren met jeugdbescherming 

4 Huishoudens met inkomen onder lage-inkomensgrens 

5 Aantal meldingen Veilig Thuis 

6 Laaggeletterde inwoners 

7 Het aantal inwoners met problematische schuldenproblematiek 

8 Huishoudens met meerdere maatwerkvoorzieningen 

 Inspanningen in het sociaal domein 

1 Het aantal gezinsplannen sociale teams 

2 Het aantal Eigen Krachtconferenties (EKC)  

3 Het aantal mensen dat wordt bereikt met alfabetiseringsactiviteiten  

4 Het aantal deelnemers Mobility Mentoring  

5 Het aantal verplichte GGZ-maatregelen 

6 Het aantal VTO’s 

7 Het aantal OTS/uithuisplaatsingen 

8 Het aantal inwoners met beschermd wonen 

9 Het aantal huisuitzettingen 

10 Het aantal mensen dat deelgenomen heeft aan scholing m.b.t. EKC’s  
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11 Het aantal trajecten jeugdhulp plus 

 

 

 Nadere toelichting en uitwerking kengetallen  bij: Inspanningen in het sociaal domein 

1 Het aantal gezinsplannen sociale teams 

 Omschrijving van het kengetal 

Gezinsplan of persoonlijk plan. Bron: applicatie regiesysteem sociale teams. 

Wat zegt dit kengetal? 

Het aantal gezinsplannen/persoonlijke plannen kan iets zeggen over het eigenaarschap van de 

inwoner zelf over zijn/haar doelen en de benodigde ondersteuning om deze te bereiken.  

Waar willen we naar toe? 

25 procent meer gezinsplannen in 4 jaar. 

2 Het aantal Eigen Krachtconferenties (EKC) 

 Omschrijving van het kengetal 

Het aantal Eigen Krachtconferenties dat in een jaar wordt gehouden. Bron: eigen registratie? 

Wat zegt dit kengetal? 

De mate waarin we EKC zien als middel om een complexe gezinssituatie door eigen kracht  op 

te lossen. 

Waar willen we naar toe? 

Jaarlijkse groei van 10 procent in 4 jaar. 

3 Het aantal mensen dat wordt bereikt met alfabetiseringsactiviteiten  

 Omschrijving van het kengetal 

Aantal deelnemers aan georganiseerde alfabetiseringsactiviteiten.  

Bron: : Noorderpoortcollege/volwasseneducatie 

 Taalhuis 

Wat zegt dit kengetal? 

Met het huidige budget zijn we in staat om tot deze aantallen te komen. 

Waar willen we naar toe? 

Het percentage laaggeletterden wordt ingeschat op ca 15 % van de 16-65 jarigen. Dit komt 
neer op minimaal 5.900 inwoners. Onze ambitie is om 10 % van de laaggeletterden in 2023 
te bereiken en te alfabetiseren. 
 
10 procent in 4 jaar. 

4 Het aantal deelnemers Mobility Mentoring 
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 Omschrijving van het kengetal 

Het aantal deelnemers aan Mobility Mentoring. Bron: eigen applicatie regiesysteem sociale 

teams. 

Wat zegt dit kengetal? 

Aantal mensen dat een integrale benadering krijgen voor hun schuldenproblematiek en 

daarmee weer financieel zelfredzaam worden/zijn geworden.  

Waar willen we naar toe? 

Toename van aantal deelnemers met 25 procent in 4 jaar. 

5 Het aantal verplichte GGZ-maatregelen  

 Omschrijving van het kengetal 

Aantal In bewaring stellingen (IBS) opgelegd door de burgemeester en Rechterlijke 

machtigingen (RM) door het OM.  

Wat zegt dit kengetal? 

Dit aantal geeft aan hoeveel mensen gedwongen zijn opgenomen vanwege ernstige psychische 

problematiek met gevaar voor zichzelf en omgeving.  

Waar willen we naar toe?  

Dwang is een uiterste middel om te interveniëren om erger te voorkomen. Andere, effectieve 

inzet kan mogelijk het aantal verplichte maatregelen (gedwongen opnames) verminderen. We 

willen dus toe naar een daling van het aantal. 

NB: Voor nader onderzoek. Vanaf 2020 gaat de Wet Verplichte GGZ van kracht; dit zal 

waarschijnlijk leiden tot een aanpassing van het kengetal. De nieuwe wet biedt een ander 

kader met andere benamingen voor  verplichte GGZ-zorg. 

6 Het aantal Verzoeken Tot Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming (VTO) 

 Omschrijving van het kengetal 

Het aantal verzoeken dat via CORV wordt ingediend als verzoek tot onderzoek door de Raad 

voor de kinderbescherming. Bron: Statistische gegevens Raad voor de Kinderbescherming 

Noord. 

Wat zegt dit kengetal? 

De hoogte van het getal geeft aan in welke mate we in het geval onveilige opvoed en opgroei 

kwesties in staat zijn om gezinnen zo te ondersteunen dat er geen reden is om de 

jeugdbescherming te laten inzetten.  

Waar willen we naar toe? 

Daling van het aantal van jaarlijks 10 procent gedurende 4 jaar. 

7 Het aantal onder toezicht stelling (OTS) 

 Omschrijving van het kengetal 

Het aantal onder toezicht stelling (OTS). Bron: ? 

Wat zegt dit kengetal? 
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De mate waarin de jeugdrechter van mening is dat het gezin niet meer in staat is volledig 

verantwoordelijk te zijn voor de opvoeding van het kind en dat een deel van de 

verantwoordelijkheid wordt overgedragen aan de jeugdbescherming. Een daling geeft aan dat 

we beter in staat zijn om gezinnen bij veiligheidskwesties zo te ondersteunen dat een 

maatregel niet hoeft te worden ingezet of kan worden gestopt. 

Waar willen we naar toe? 

Daling van het aantal van 20 procent in 4 jaar. 

8 Het aantal inwoners met beschermd wonen 

 Omschrijving van het kengetal 

Mensen die in Midden-Groningen wonen en een beschikking voor beschermd wonen hebben. 

Bron: eigen applicatie. 

Wat zegt dit kengetal? 

Dat er in Midden-Groningen 96 mensen wonen in een Beschermd wonen voorziening.  

Waar willen we naar toe? 

Doel is 25 % meer uitstroom naar  zelfstandig wonen met ondersteuning vanuit WMO in 4 jaar. 

9 Het aantal huisuitzettingen 

 Omschrijving van het kengetal 

Het aantal huisuitzettingen. Bron: woningcorporaties Lefier, Groningerhuis en Woonzorg 

Wat zegt dit kengetal? 

Hoeveel huishoudens (1 –of meerpersoons) gedwongen uit hun huis zijn gezet, door huurschuld 

of overlast/ontoelaatbaar gedrag. 

Waar willen we naar toe? 

Daling van het aantal met 25% in 4 jaar. 

10 Het aantal mensen dat deelgenomen heeft aan scholing m.b.t. EKC’s 

 Omschrijving van het kengetal 

Aantal deelnemers aan scholing m.b.t. EKC’s. Bron: Verslaglegging Kwartier Zorg en Welzijn 

Wat zegt dit kengetal? 

De mate waarin we er in slagen om inwoners te bewegen zelf oplossingen te realiseren voor 

mede-inwoners op basis van Eigen Kracht Conferenties. Het beantwoordt de vraag of we in 

staat zijn om in de samenleving deze beweging in gang kunnen zetten.  

Waar willen we naar toe? 

20 inwoners in 4 jaar. 

11 Het aantal kinderen in de jeugdhulp plus 

 Omschrijving van het kengetal 

Aantal kinderen dat jeugdhulp plus krijgt. Bron: eigen registraties? Bron: applicatie jeugd. 
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Wat zegt dit kengetal? 

Het aantal trajecten geeft aan in hoeveel gevallen wij niet in staat zijn om de jeugdige zonder 

dwang en gesloten deuren op te laten groeien.  

Waar willen we naar toe? 

Naar minder dan gemiddeld 4 trajecten per jaar in de komende 4 jaar. 
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