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Jongeren met 
psychische klachten 

en de gemeente  
Hoe komen we tot een betere 

ondersteuning?
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Wettelijk kader: behandeling
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Zorgverzekeraar:
• Zorgverzekeringswet
Curatieve behandeling van psychische stoornissen. Op herstel gerichte 
ggz zorg 

Wettelijk kader: ondersteuning
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Gemeente:
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang, OGGZ (onder andere 
preventie en bemoeizorg), Extramurale begeleiding voor GGZ 
patiënten, Dagbesteding GGZ patiënten

• Participatiewet
Werk, Inkomen, Arbeidsmatige dagbesteding (Beschut Werk) 

• Jeugdwet
Jeugd ggz, LVB jeugd, Jeugdzorg (ook Jeugdbescherming)

• Wet Passend Onderwijs

Wat is onze ambitie?

Coalitieakkoord ‘Voor de Verandering’:
• Samenwerken is het sleutelwoord

• We willen het verschil in gezondheid verkleinen. En inzetten op 
preventie. We willen voorkomen dat Stadjers een beroep moeten 
doen op zwaardere en dus duurdere zorg. We investeren in 
gebiedsgericht werken, de basisvoorzieningen (de 0de lijns
versterking) en sociale teams. Zo signaleren we sneller, zien we 
vormen van zorg in samenhang en bieden we passende zorg.

• We investeren in onze jongeren zodat ze gezond en gelukkig 
opgroeien. We vinden de verbinding tussen de verschillende 
vormen van zorg belangrijk.
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Jongerenaanpak kwetsbare jongeren 16-27 jaar
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Taskforce Jongeren

Betere ondersteuning aan kwetsbare jongeren:

• Jongeren en/of professionals die met jongeren werken 
mogen niet langer in de knel komen

• De Taskforce is een opschalingsmodel voor 
professionals die werken voor kwetsbare jongeren op 
de gebieden Onderwijs, Zorg en Werk

• De Taskforce Jongeren is bevoegd om oplossingen te 
forceren als professionals er zelf niet uitkomen.

Casuïstiek
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Oproep:

• Laten we ‘samenwerken’ niet alleen 
opschrijven of uitspreken, maar laten 
we ‘samenwerken’ ook gewoon 
doen! 

• Samenwerken begint met ontmoeten
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Uitnodiging:

• Welkom: iedere donderdagmiddag 
tussen 14.00-16.00 uur, 
Kreupelstraat 3 in Groningen

• Of op afspraak op iedere andere 
locatie/tijdstip naar keuze

• taskforcejongeren@groningen.nl 
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