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voorbereiding op de bestuurlijke conferentie van 11 september 2019 
 
 
Oplegger beantwoording huiswerkvragen 
Voor het eind van 2019 moet duidelijk worden op welke wijze de Groninger gemeenten de 

jeugdhulp met ingang van 2021 gaan inkopen. De keuzes liggen binnen een bandbreedte 

van de huidige gezamenlijke inkoop via de RIGG of (bijna) alles zelf inkopen. Vanwege de 

voorbereiding en formele procedures moet dit jaar een besluit worden genomen door de 

colleges. Het DB heeft voor de gemeenten een aantal ‘huiswerkvragen’ opgesteld ter 

voorbereiding van de bestuurlijke conferenties op 11 september en 4 oktober aanstaande. 

Deze vragen kunnen als leidraad dienen voor het gesprek dat iedere gemeente intern 

voert. Daarnaast vormen ze de basis voor het bestuurlijke overleg op 11 september. 

Proces  

Ter voorbereiding van het besluit heeft het DB adviesbureau Significant ingehuurd om het 

proces inhoudelijk te ondersteunen. In het voorjaar heeft het bureau op ambtelijk en 

bestuurlijk niveau met de verschillende gemeenten interviews afgenomen. Hierbij zijn de 

vraagstukken en kwesties, die ten aanzien van de inkoop spelen, in beeld gebracht. Deze 

ronde heeft het rapport ‘Een verkenning van bestuurlijke keuzes opgeleverd’ (zie bijlage).  

Het rapport hanteert als vertrekpunt de doelen die de Groninger gemeenten willen 

bereiken en de publieke belangen die geborgd moeten worden nu jeugdzorg een 

gemeentelijke verantwoordelijkheid is: beschikbaarheid, keuzevrijheid, de doelmatigheid, 

de kwaliteit en de duurzaamheid van het jeugdhulpaanbod. Bij het realiseren van de 

geformuleerde doelen hebben gemeenten immers te maken met een afwegingen tussen 

diverse publieke belangen. Deze doelen, uitgangspunten en publieke belangen vormen het 

kader voor gesprekken over de toekomstige samenwerking. Daarnaast is relevant te 

verkennen vanuit welke mechanismen (sturing) de gemeenten verwachten deze doelen te 

kunnen realiseren. De combinatie van deze ingrediënten vormt de basis voor keuzes rond 

het inrichten van de jeugdhulp en de samenwerking. 

De 1e conferentie van 11 september zal dan in het teken staat van wat de vertaling van de 

individuele visie van de verschillende  gemeenten betekent voor de  inkoop van Jeugdhulp. 

Daarna wordt op basis van de resultaten van de 1e conferentie en ter voorbereiding op de 

2e conferentie een vertaling gemaakt naar het inkoop- en bekostigingsmodel. Het resultaat 

dat we gezamenlijk willen bereiken is dat na afloop van de 2e conferentie duidelijkheid is 

over: 

- wat gemeenschappelijk ingekocht gaat worden, 

- welk deel van de jeugdhulp via aparte percelen ingekocht gaat worden, 

- en wat eventueel door een Individuele gemeente of gemeenten zelf wordt ingekocht.  

 

  

 



Het DB zal de resultaten vertalen in een advies aan de colleges van de Groninger 

gemeenten. Het besluit van de college zal dan eind oktober worden genomen.  

Toelichting op de vragen 

De vragen zijn een uitwerking van de rapportage van significant. Ter verduidelijking is op 

een aantal punten relevante achtergrondinformatie toegevoegd en er is een logische 

opbouw in de vragen aangebracht. De totale set van vragen en antwoorden maken het voor 

een doorsnee lezer niet gemakkelijk om ze in de totale context van het vraagstuk te 

plaatsen. De hoofdvraag is in welke mate de samenwerking  op het gebied inkoop nog wel 

samengaat met het lokale beleid en uitvoering. De vragen hebben daardoor betrekking op 

verschillende niveaus: politiek bestuurlijk,  inhoudelijk, financieel en organisatorisch. Deze 

toelichting moet de betreffende vragen op dat vlak verduidelijken.  

 

Gezamenlijk inhoudelijk kader  

De eerste vraag richt zich op het Groninger Functioneel Model (blz. 11 rapport). Dat model 

biedt een kader voor de inrichting van de jeugdhulp met een verdeling van basis zorg, 

lichte zorg en specialistische zorg. De samenwerking van de gemeenten is gebaseerd op 

deze inrichting. Individuele afwijkingen van het model betekenen ook dat dat vragen 

oproept voor de samenwerking. Een belangrijk onderdeel van het model is de inrichting 

van de basisondersteuning (vraag 2 en 3). De mate waarin wordt geïnvesteerd in de 

basisondersteuning bepaalt hoe groot de druk op de geïndiceerde jeugdhulp is. Wanneer de 

gemeente kiest voor een hoge investering in de basisondersteuning kan dat ook betekenen 

dat het voor de gemeente aantrekkelijker wordt om (delen van) de lichte hulp zelf in te 

kopen.  Dat geldt ook wanneer de gemeente keuzes maakt om hulp veel meer doelgroep 

gericht in te zetten.  

 
Sturing en regie 
De vragen 4 tot en met 8 hebben betrekking op de bereikbaarheid en sturing van de 
ingekocht hulp. Er is een zeker spanning tussen de sturing vanuit de RIGG en de behoefte 
van gemeenten om meer zelf te sturen richting zorgaanbieders.  Daarnaast bestaat er bij 
gemeenten behoefte aan meer maatwerk in het hulpaanbod. Wanneer gemeenten dat 
willen heeft dat effect op de omvang en of wijze van de samenwerking. Wanneer 
gemeenten meer individuele keuzes willen maken heeft dat ook effect op de mate waarin 
de jeugdhulp op een uniforme wijze voor alle inwoners in de provincie beschikbaar is. 
Grote verschillen tussen de gemeente kunnen een effect hebben op de (bestuurlijke) 
samenwerking.  Dat wordt een thema wanneer bijvoorbeeld inwoners bewust gaan 
verhuizen naar de gemeente die het beste aansluit bij hun behoeft aan jeugdhulp (zowel in 
positieve als negatieve zin).  
 
Bestuurlijke principes 

In de beginfase van de gemeentelijke samenwerking is namelijk bestuurlijk afgesproken, 

dat de plaats waar een kind woont niet mag bepalen of en welke hulp het krijgt. Deze 

afspraak was de basis voor de financiële solidariteit die tot 2018 gold. Inmiddels is deze 

solidariteit losgelaten en zijn per gemeente grote verschillen zichtbaar in de vraag naar 

hulp, de opbouw van de lokale structuur en de financiële vraagstukken. Deze laatste nopen 

de gemeenten met een grote financiële opgave om rigoureuze maatregelen te nemen. 

Deze zullen ook een effect hebben op het afgesproken principe.  Wanneer deze afspraak 

wordt losgelaten komt een meer pragmatische reden voor de samenwerking in beeld voor 

de inkoop van jeugdhulp.  



 
Gemeenten hebben meer behoefte om direct afspraken te maken met aanbieders (vraag 9 
en 10). Dat vloeit voort uit de behoefte om meer vorm en inhoud te geven aan het eigen 
beleid en regie op de hulp.  Er is duidelijkheid nodig wat de samenwerking betekent voor 
de relatie die gemeenten denken nodig te hebben met belangrijke zorgaanbieders. Dat 
betekent dat deze wens ook moet worden vertaald in de wijze van samenwerking. Voor de 
inkoop en het contractmanagement moet helder welke wensen de gemeenten hebben als 
het gaat om de effectiviteit en kwaliteit van de ingezette hulp. Binnen de samenwerking 
moeten daar afspraken over worden gemaakt.  
 
Open House 
Tot nu toe werd de jeugdhulp ingekocht op basis van Open House. Dat systeem biedt een 
grote mate van vrijheid voor ouders in de keuze van aanbieders (vraag 11). Wanneer de 
gemeente minder of geen keuzevrijheid willen dan moet de hulp niet meer op basis van 
Open House worden ingekocht.  
 
Samenwerking en kennisdeling 
Alle gemeenten worden in meer of mindere mate geconfronteerd met dezelfde 
vraagstukken. Kennisdeling heeft altijd centraal gestaan binnen de gemeentelijke 
samenwerking in Groningen. De vraag  (12) is in welke mate de behoefte nog bestaat en op 
welke wijze dat moet worden vertaald in samenwerkingsafspraken.  
 
Nadenken over alternatieven  
Tot slot wordt in vraag 13 een gewetensvraag gesteld. Voor de discussie in de bestuurlijke 
conferenties is het van belang dat de deelnemers ook nadenken over het wegvallen van de 
huidige samenwerking. Het bewust zijn van de consequenties van de beëindiging kan 
bestuurders tot nieuwe inzichten brengen over de wijze van samenwerking.  
  



Antwoorden van het college van Midden-Groningen op de huiswerkvragen van 

het DB ter voorbereiding op de bestuurlijke conferentie van 11 september 2019   

 

 

1. Visie en doelen: Groninger Functioneel Model (GFM) 

De Groningen gemeenten hebben gemeenschappelijk een groot aantal ambities en 

uitgangspunten afgesproken, aansluitend op de doelen en uitgangspunten van de Jeugdwet, 

vastgelegd in het Groninger Functioneel Model (GFM). Zoals beschreven in het GFM hebben 

gemeenten zelf verantwoordelijkheid genomen voor het organiseren van zowel de 

‘basisondersteuning’ als voor de preventie en de aansluiting op lokale voorzieningen (niveau 

1).  Met ‘basisondersteuning’ wordt het onderdeel van het GFM bedoeld dat betrekking heeft 

op: werken aan preventie met en in de pedagogische civil society, zorg dragen voor een veilig 

en gezond opvoed- en opgroeiklimaat, geven van deskundig advies over psychische en 

opvoed- en opgroeiproblemen aan degenen die beroepsmatig met jeugdigen werken, bieden 

van lichte ondersteuning/jeugdhulp op maat in aansluiting op onderwijs/voorschoolse 

voorzieningen, zorgtoeleiding en regie. 

 

Uit de dialoogsessies blijkt dat de Groninger gemeenten het GFM niet ter discussie stellen.  

 

Vraag 1. Heeft u hierop nog aanvullingen en zo ja welke? 

Antwoord gemeente Midden-Groningen: 
Het GFM staat niet ter discussie, maar voor aanpak gemeentelijke vraagstukken zijn 

vergaande keuzes nodig. Hierdoor kan de inkleuring van het GFM in Midden-Groningen gaan 

afwijken van de andere gemeenten.  Hierdoor kan het lijken dat de beschikbaarheid van 

jeugdhulp op een ander niveau ligt.  Een oorzaak daarvan kan liggen in het  ontschot 

inzetten van ondersteuning aan gezinnen waarbij de jeugdhulp niet (meer) centraal staat.  

 

2. Lokale inrichting;  
a. De ‘basisondersteuning’ zoals het bieden van lichte ondersteuning/jeugdhulp op 

maat in aansluiting op onderwijs/voorschoolse voorzieningen, wordt lokaal 
uitgevoerd. De gemeenten hebben hier 13 % van het jeugdhulpbudget voor 
gereserveerd1.  
 

Vraag 2. Hoe voert u deze lokale basisondersteuning momenteel uit?  
 
Antwoord gemeente Midden-Groningen: 
De lokale basisondersteuning bestaat uit 5 sociale wijkteams met een groot aantal 

casemanagers jeugd > 20 fte met  gedragsdeskundigen en werkbegeleiders. De teams 

voeren zowel de lichte ondersteuning (5 gesprekken model) uit maar zijn ook 

verantwoordelijk voor de toegang en regie.  Daarnaast beschikken vrijwel alle 

huisartspraktijken over een gemeentelijke praktijkondersteuner Jeugd en Gezin. Er 

bestaan ook verschillende programma’s en activiteiten zoals JGZ 3.0 / CJG 

preventiemedewerker, Licht pedagogische hulpverlening, Goud voor jou (ondersteuning 

leerlingen binnen het vmbo), Vroegtijdig versterken / ikc pedagogische omgeving,  

                                                           
1
 Nb begin 2017 hebben gemeenten besloten dit percentage  te verhogen van 7,5 naar 13 % om lichte 

kortdurende jeugdhulp lokaal meer flexibel in te kunnen zetten zonder een zorgtoewijzing. 



Boogproject Zwaaikom / praktijkonderwijs (ondersteuning leerlingen in het speciaal 

onderwijs),  familie conferenties en eigen kracht ontwikkeling. 

 

 

Vraag 3. Wilt u wijzigingen (bv verbreding) aanbrengen in de huidige lokale inrichting en 
zo ja welke, rekening houdend met uw volgende wensen:  
 meer ontschot werken in het sociaal domein, specifiek een betere aansluiting 

op WMO;  
 meer collectief, denk aan ‘school als wijk’, gezinsindicaties; 
 betere afbakening van Jeugdhulp (v.b. logopedie, huiswerkbegeleiding etc.); 
 de ‘etalage’ van regionaal ingekochte producten overzichtelijk en flexibel 

houden.  
 
Antwoord gemeente Midden-Groningen: 
Midden-Groningen ontwikkelt nu een meer doelgroep gerichte aanpak van gezinnen met 
complexe en vaak structurele problematiek op alle levensterreinen. We gaan onderzoeken 
welke vorm van hulp en inkoop het beste aansluit bij deze doelgroep.  Het lijkt er op dat 
bepaalde doelgroepen meer baat hebben bij een collectieve en integrale benadering die 
niet gefixeerd is in indicaties en trajecten maar zich meer richt op een doelgroepgerichte 
situationele  aanpak.  De lokale inrichting passen zo nodig aan. Daarnaast gaat Midden-
Groningen de grenzen binnen raakvlakken met andere domeinen incl. privaat-publiek 
scherper definiëren.  Dat zal ook voor de lokale inrichting aanpassingen met zich mee 
brengen. We zien daarbij een grotere rol voor onze eigen backoffice als het gaat om de 
zorgvuldigheidstoetsing.  We willen beter in beeld krijgen welke producten en aanbieders 
de beste garantie geven om de gewenste effecten uit een plan te realiseren. We 
versterken daarvoor o.a. de toegang met meer interne richtlijnen, informatie en advies.  

 
 

Vraag 4. Welke ideeën heeft u over deze etalage? 
 

Antwoord gemeente Midden-Groningen: 
Uitgangspunt voor de in te zetten hulp is de vraag welke effecten gezin en professionals 
nodig vinden zoals we die beschrijven in het gezinsplan. Voorop staat dat er hulp wordt 
gevonden die dat effect realiseert. De etalage is van belang om de eerste stap te kunnen 
zetten naar het vinden van de juiste aanbieder met het juiste product. Het is wenselijk dat  
de kwaliteit en effectiviteit van  de interventies  transparant wordt. De etalage zou voor 
de verwijzers deze informatie moeten bieden.  

   
Vraag 5.  Indien uit voorgaande blijkt dat er een bepaalde ondersteuning ontbreekt en u 

wilt dit zelf organiseren: hoe ziet u dat de organisatie van deze 

basisondersteuning per gemeente, rekening houdend met onder meer: 

 De administratieve lasten van aanbieders 

 Monitoring van de transformatiedoelen 

 Sturen op kwaliteit en uniformiteit 

 De verplichtingen vanuit de jeugdwet na te komen (Dekkend zorglandschap/ 

leveringsplicht)?  

 Aansluiting op de regionaal ingekochte aanbod op wat lokaal nodig is. 

 



Antwoord gemeente Midden-Groningen: 
We gaan de komende periode invulling geven aan onze strategische visie. Daarin staat de 

sociale veerkracht en eigen regie en verantwoordelijkheid van onze inwoners centraal. 

Deze benadering zal nieuwe vragen oproepen over welk professionele hulp bij deze 

benadering aansluit. Wanneer dat niet via het regionale aanbod bestaat gaan we het 

ontbrekend aanbod via bestaande gemeentelijke inkoop regelen. Wat we lokaal mogelijk 

inkopen wordt niet bepaald door de scheidslijn licht en zware zorg maar wat we als 

maatwerk voor een gezin nodig hebben.  De effecten van het plan en de hulpverlening 

documenteren we in het gemeentelijk regiesysteem. Dat biedt vervolgens 

beleidsinformatie om de resultaten langs de transformatiemeetlat te leggen.  Kwaliteit 

zien wij vooral als een geheel van factoren die bepalen dat het gezinsplan de gewenste 

effecten voor het gezin en kind heeft. We nemen het oordeel van het gezin en kind en die 

van de professional als uitgangspunt.  Onze focus willen we daarmee vooral richten op het 

totale effect van de hulp en gezinsondersteuning en veel minder op het aanbod en de 

uitgevoerde trajecten.  We vinden de beschikbaarheid van een dekkend zorglandschap 

daarbij wel als een hoeksteen van ons beleid. De wijze waarom daarvan gebruik wordt 

gemaakt cq. de wijze waarop er geleverd wordt is een kwestie van maatwerk.  We zien de 

verplichtingen vanuit de jeugdwet  vooral in het licht dat opvoed en opgroeivraagstukken 

onderdeel uitmaken en of verbonden zijn met de totale gezinssituatie.  Een 

opvoedvraagstuk kan vanuit onze opvatting ook worden opgelost door de ouder een 

specifieke vorm van ondersteuning te bieden of een gezin aan te spreken op de eigen 

verantwoordelijkheid.   

 

Vraag 6.  Welke gevolgen verwacht u van eventueel gewijzigde lokale inrichting en 

basisondersteuning voor de eigen gemeentelijke organisatie en de benodigde 

inzet, de jeugdigen en hun ouders, de zorgaanbieders maar ook voor de 

samenwerking tussen de gemeenten?  

Antwoord gemeente Midden-Groningen: 
In het kader van het implementatieplan sturing uitgaven jeugdhulp zullen een aantal 

maatregelen op korte termijn worden uitgevoerd. Het gaat daarbij om  het aanscherpen 

van de grenzen met andere domeinen, het meer aanspreken van de eigen 

verantwoordelijkheid van ouders en meer regie en sturing  op de niet gemeentelijke 

toegang. We gaan daarvoor vooral inzetten op een kwaliteitsverbetering van de toegang en 

de gemeentelijke organisatie. Daarnaast staat de gemeente Midden-Groningen aan de 

vooravond van de uitvoering  van een strategische visie die gericht is op de sociale 

veerkracht van de samenleving en eigen kracht en regie van de inwoners. Voor de lokale 

inrichting van de basisondersteuning en gemeentelijke organisatie kan dat vergaande 

wijzigingen met zich meebrengen.  Deze aanpak lukt alleen wanneer we hiervoor draagvlak 

ontwikkelen bij gezinnen, het maatschappelijk middenveld en de hulpverlening.  De 

samenwerking met andere gemeenten blijft belangrijk maar we kiezen wel onze eigen 

koers. De inkoop van jeugdhulp blijft daarbij staan als centrale thema binnen de 

gemeentelijke samenwerking.  

 

 

Vraag 7.  Wilt u waarborgen dat cliënten in de verschillende gemeenten op 

eenzelfde/vergelijkbaar voorzieningenniveau kunnen rekenen?  

Antwoord gemeente Midden-Groningen: 



De voorgaande beantwoording maakt duidelijk dat we niet uitsluiten dat er tussen Midden-

Groningen en andere gemeenten verschillen zullen ontstaan over de aanpak van opvoed en 

opgroeiproblematiek. Het voorzieningenniveau zal daardoor op  termijn mogelijk niet meer 

goed met elkaar te vergelijken zijn. Dat geldt overigens niet voor de effecten van het 

beleid. Effectmonitoring inclusief nulmeting zou daarbij inzichtelijk moeten maken welk 

beleid en voorzieningenniveau de grootste impact heeft. Hierin zouden we in ieder geval 

gezamenlijk een instrumentarium moeten hanteren.   

 

3. Zwaardere jeugdhulp 

Alle gemeenten willen de zwaardere jeugdhulp samen blijven inkopen. Dit is een belangrijk 

punt van consensus. Wat de nadere afbakening van zwaardere jeugdhulp is vraagt nadere 

discussie.  

 

Vraag 8.  Wat is voor uw gemeente de reden van het gezamenlijk blijven inkopen van de 

zwaardere jeugdhulp? 

Antwoord gemeente Midden-Groningen: 
We vinden het belangrijk dat we samen met de andere gemeenten kostenefficiency, 

kwaliteitsborging, beschikbaarheid en continuïteit  (blijven) realiseren.  

 

Wens is zelf gesprekken te kunnen voeren met grote/ lokale aanbieders en om een relatie met 
hen op te bouwen.  
 
Vraag 9.  a: Wat wilt u hiermee bereiken?  

 
Antwoord gemeente Midden-Groningen: 
Het is voor onze aanpak een voorwaarde dat het op een breed draagvlak kan rekenen. Dat 
geldt ook voor de belangrijkste aanbieders. Het is noodzakelijk dat  aanbieders gaan 
meebewegen in de verschuivingen die zich gaan voordoen in Midden-Groningen. We willen 
met de belangrijkste aanbieders afspraken maken over onze werkwijze en de manier 
waarop ook zij een aandeel kunnen leveren aan onze strategische visie.  

 
 b: Voor welke vormen van jeugdhulp wilt u dit? 

 
Antwoord gemeente Midden-Groningen: 
Voor alle vormen van jeugdhulp waarbij aanbieders een kritische bijdrage leveren aan het 
succes van onze aanpak.  

 c: Welk beeld heeft u hoe dit te organiseren?  
 
Antwoord gemeente Midden-Groningen: 
We denken daarbij vooral aan allianties met een beperkt aantal kernaanbieders.  

 
 d: Wat denkt u dat dit betekent voor de aanbieders?  

 
Antwoord gemeente Midden-Groningen: 
We denken dat dit voor alle partijen onzekerheden met zich meebrengt en risico’s durven 
nemen. Ons streven is om op basis van duurzaamheid vertrouwensrelaties te ontwikkelen 
die de basis moeten vormen voor een wezenlijke transformatie van de hulp.  

 
 



Voorbeelden vanuit de terugkoppeling van Significant: 
- Lokale ervaringen van jeugdigen en verwijzers meenemen in gesprekken met de 

belangrijkste (regionale) aanbieders in de gemeente. Graag een snelle ‘cyclus’ 
om te voorkomen dat alles voelt als crisis. 

- Persoonlijke lijntjes tussen regionale spelers en lokale professionals in de 
toegang (vaste gezichten als voorwaarde om te kunnen bouwen). 

- Sterkere sturing op het behalen van resultaten op cliëntniveau (niet noodzakelijk 
door te betalen afhankelijk van resultaat). 

- Stevig accountgesprek met aanbieders over o.a. ‘goed genoeg’, ‘buiten eigen 
hokje kijken’ en ‘bijdrage aan de maatschappelijke opgave’. 

- Continuïteit in het aanbod van zwaarder jeugdhulp (voorkom faillissement van 
belangrijke spelers). 
 

Vraag 10. Op welke wijze wenst u regie te voeren vanuit bovengenoemde voorbeelden en 
welke rol ziet u hierbij voor de lokale teams/gemeenten, (wettelijke) verwijzers 
en gezamenlijke gemeenten. 

 
Antwoord gemeente Midden-Groningen: 
De transformatie en onze strategische visie brengen met zich mee dat de regie vooral bij 
de ouders moet komen te liggen met ondersteuning van de sociale teams. De vraag wat het 
resultaat moet zijn van de interventie en wie daar de regie op voert ligt daar. Binnen het 
gezinsplan moeten ouders, jeugdigen, basisondersteuning, verwijzers  en 
jeugdhulpaanbieders elkaar vinden.  Het gezin bepaalt samen met de ondersteuning of de 
gewenste kwaliteit en effect wordt geleverd. Dat bepaalt of met de betreffende 
aanbieders wordt doorgegaan of wanneer het wordt gestaakt. Alle ervaringen worden 
samengevat in beleidsanalyses die weer een rol kunnen krijgen in de accountgesprekken 
met de aanbieders.   

 
 

Vraag 11.  Welke mate van vrijheid ten aanzien van de keuze voor jeugdhulp wilt u de 
jeugdigen en ouders bieden? Wat betekent dit voor de regionale inkoop? 
 
Meerdere gemeenten hebben behoefte aan ‘learn & share’. Er is behoefte aan 
experimenten, waarbij ook wordt opgemerkt dat gemeenten regelmatig moeten 
toetsen of initiatieven ook echt werken. Zo niet, dan moeten gemeenten dit ook 
durven stoppen.  

 
Antwoord gemeente Midden-Groningen: 
Wij vinden het essentieel dat gezinnen hun eigen plan maken en zorgen dat het goed wordt 
uitgevoerd. De keuzes komen tot stand in overleg met de casemanagers van de sociale 
teams en expertise van zorgaanbieders rekening houdend met de opgroeivraagstukken en 
eventuele veiligheidskwesties. Een goede balans tussen eigen verantwoordelijkheid van 
ouders en de inzet van professionele hulp staat voor ons op de voorgrond. De keuzevrijheid 
van de ouders is wat ons betreft wel begrenst. Deze grens wordt bepaald door de vraag 
welk aanbod en of aanbieder volgens ons het beste aansluit bij de gewenste resultaten van 
het gezinsplan. Daarbij gaan we uit van inhoudelijke, kwalitatieve en financiële criteria. 
Voor de regionale inkoop heeft dat naar onze mening geen direct effect. Deze werkwijze 
brengt wel met zich mee dat we de kwaliteit van het aanbod kritischer volgen en sneller 
ingrijpen wanneer de gewenste effecten uitblijven. Onze ervaringen met deze werkwijze  
willen we graag inbrengen in de gemeenschappelijke learn en share bijeenkomsten.  

 

Vraag 12.  Welke vormen/thema’s van ‘learn & share’ zijn gewenst (naast de activiteiten in 

het transformatieprogramma) en op welke niveaus? Genoemd zijn o.a. SOJ, 



echtscheidingsprogramma’s, afbakening onderwijs/Jeugdhulp, positief 

jeugdbeleid, versterken sociale basis.  

 

Antwoord gemeente Midden-Groningen: 
De omvang van onze vraagstukken zowel financieel als sociaal vragen om een uitgesproken 

specifieke aanpak. Midden-Groningen zal daarvoor moeten gaan doen wat nodig is. 

Wanneer er gemeenten zijn die vanuit eenzelfde vraagstuk mee willen denken en 

ontwikkelen staan we daar voor open.  We maken ons vooral zorgen over het maar traag op 

gang komen van de transformatie en de kwaliteit van de ondersteuning.  Voor ons is het 

van belang om de vraagstukken vooral in samenhang te zien en ervaringen te wisselen.  

Het gaat daarmee om de verbinding tussen de getransformeerde werkwijze met Goede 

Toekenning,  eigen kracht en verantwoordelijkheid, de raakvlakken met ander domeinen 

en de integrale aanpak van gezinsproblematiek zoals zich die bijv. voordoet bij een 

echtscheiding.   

 
 
Vraag 13. Als blijkt dat onvoldoende tot één lijn kan worden gekomen tussen de 

Groninger Gemeenten over samenwerking en ruimte voor lokale inkleuring; wat 
is uw terugvaloptie en wat moet u daarvoor allemaal regelen/organiseren? 

 
Antwoord gemeente Midden-Groningen: 
De focus van Midden-Groningen voor de samenwerking ligt op het vlak van het gezamenlijk 
inkopen van jeugdhulp.  De inkoop van jeugdhulp staat  voor ons grotendeels los van de 
lokale inkleuring. We kiezen er in principe voor om waar het efficiënt en effectief is de 
inkoop gezamenlijk te blijven doen. Dat staat voor ons los van de inhoudelijke 
samenwerking en solidariteit t.a.v. bepaalde vormen van jeugdhulp.  De financiële en 
inhoudelijke vraagstukken zijn voor ons van dien aard dat we in eerste instantie onze eigen 
oplossingen moeten vinden. Wanneer deze samenvallen met een gezamenlijke aanpak 
kiezen we voor samen. Wanneer het noodzakelijk maakt dat we een eigen inkleuring 
moeten kiezen doen we dat. We willen vooral investeren in de versterking van de lokale 
kwaliteit en aanpak. Wanneer er onvoldoende tot een lijn kan worden gekomen dan gaan 
we op zoeken naar gemeenten waarmee we wat betreft de inkoop wel tot samenwerking 
kunnen komen met het oog op de gewenste effectiviteits- en efficiency voordelen. De 
RIGG-constructie blijven we daarbij zien als een voor de hand liggende organisatievorm als 
uitvoerend orgaan. Mocht deze ophouden te bestaan dan zullen we de inkoop in de eigen 
organisatie gaan onderbrengen of samen met partnergemeenten opnieuw organiseren in 
een nader te bepalen vorm.  We gaan er wel vanuit dat we in dat geval moeten investeren 
in inhoudelijke expertise, inkoop en contractmanagement en databeheer.  
 



Specialistische jeugdhulp: licht, middel en zwaar.  
 

 

 

 



 

 



 

 


