
Aan de leden van Provinciale Staten  
 

Nr.: 2005-21.103/14/A.9, CW Groningen, 6 april 2006  
 
Behandeld door :  Roggen, A.C.  
Telefoonnummer : (050) 316 4872 
Antwoord op :   
Bijlage :   
Onderwerp : vervolg ontwikkeling alternatief intersectoraal zorgaanbod voor jeugdigen 

met ernstige gedragsproblemen 
 

Geachte dames en heren, 
 
Op 10 april 2006 zullen de drie gedeputeerden van de provincies Groningen (C.A.M. Mulder), 
Fryslân (J. Ploeg)  en Drenthe (A. Haarsma)  een intentieverklaring ondertekenen voor 
samenwerking in het project 'Doen wat werkt'. 
 
Het project 'Doen wat werkt' is een intersectoraal zorgprogramma voor jongeren met ernstige 
gedragsproblemen in Noord-Nederland als alternatief voor civielrechtelijke plaatsingen in een 
Justitiële Jeugdinrichting en gaat per 1 juli 2006 van start voor de duur van 2,5 jaar. 
 
Aanleiding voor de ontwikkeling en uitvoering van een intersectoraal zorgprogramma voor 
jongeren met ernstige gedragsproblemen in Noord-Nederland als alternatief voor een 
civielrechtelijke plaatsing in een justitiële jeugdinrichting (JJI) is: 
• Het oordeel van de Regering en de Tweede Kamer dat het niet acceptabel is om, jongeren die 

geen strafbare feiten hebben gepleegd, samen met anderen die dat wel hebben gedaan op te 
sluiten in een Justitiële Jeugdinrichting. 

• De oproep van het ministerie van VWS om met voorstellen te komen op voor de ontwikkeling 
en uitvoering van een alternatief aanbod, wat er erop gericht is dat deze jongeren niet meer 
geplaatst hoeven te worden in een Justitiële Jeugdinrichting.  

• De ambitie die al langere tijd bij de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe bestaat om een 
effectief, binnen een ambulante context ingebed, intersectoraal zorgaanbod te realiseren voor 
jongeren met ernstige gedragsproblemen. 

 
Het projectplan Doe(n) wat werkt bouwt voort op het eerder door partijen in Fryslân bij VWS 
ingediende projectvoorstel Net eamelje mar dwaen, aangevuld door de in Drenthe en Groningen 
genomen initiatieven om vooral in te zetten op een substantiële versterking van het intensieve 
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ambulante thuisbehandelaanbod voor deze doelgroepen, want uiteindelijk moet het toch thuis in de 
eigen sociale leefomgeving van de jeugdige gebeuren. 
 
Momenteel worden er jaarlijks 75 jongeren uit Fryslân, Groningen en Drenthe op een 
civielrechtelijke titel geplaatst in een Justitiële Jeugdinrichting. Het project heeft haar doel bereikt 
als het lukt om minimaal 80% van deze jongeren (dat zijn 60 jongeren per jaar) via het 
zorgprogramma Doe(n) wat werkt uit een, niet voor deze doelgroep ingerichte, Justitiële 
Jeugdinrichting te houden. In de projectperiode van 2,5 jaar, gaat het daarbij om 150 jongeren die 
een alternatief residentieel en/of ambulant aanbod geboden krijgen. 
 
De effectiviteit van het zorgprogramma Doe(n) wat werkt op langere termijn is pas bereikt als het 
lukt om in samenspraak met alle provinciale ketenpartners op het terrein van de jeugdzorg, jeugd-
GGZ, LVG jeugdzorg en het (speciaal) onderwijs daar waar nodig goed aansluitende reguliere 
vervolg hulp/ behandeling en/of begeleiding voor deze 60 jongeren per jaar (en voor de 150 
jongeren gedurende de projectperiode van 2,5 jaar) te realiseren.  
 
Alle inzet binnen het zorgprogramma Doe(n) wat werkt is gericht op het realiseren en uitvoeren 
van een effectieve aanpak binnen de eigen sociale context van de jongere. Dat betekent dat het 
zorgprogramma in alle interventies die ingezet worden, gericht is op het realiseren van een 
maximale samenwerking met voor de jongere en zijn ouders belangrijke formele en vooral ook 
informele hulp- en steunbronnen.  
 
De intersectorale kracht van het zorgprogramma komt tot uiting door de bundeling van expertise 
van de volgende deelnemers (deze deelnemers vormen tevens de stuurgroep van het project): 
• Tjallinga Hiem, expertise op gebied van competentiegerichte behandeling van jongeren,  
 inzet therapieën, ambulante programma’s, centrum voor arbeid en scholing 
• JJI Het Poortje, expertise op gebied van gesloten opvang en behandeling 
� Base Groep expertise op het gebied van residentiele behandeling en ambulante (na)                       

behandeling 
� Accare,  psychiatrische diagnostiek en poliklinische psychiatrische behandeling         
� Jeugdzorg Drenthe effectieve thuiszorgprogramma’s, monitoring systeem Resultaatgericht  

 Meten, veel ervaring met (dag)hulp programma s, zoals avontuurlijk leren, 
specifiek gericht op hulpverlening aan delinquente jongeren  

� de Poortjeschool,  Speciale onderwijs-,  onderwijs assessment- en toeleidingsprogramma’s 
 
De andere zorgaanbieders1 in de noordelijke regio zullen vanaf het begin betrokken worden bij het 
realiseren van een goed sluitende regionale en provinciale inbedding van het zorgprogramma 
binnen de regulier beschikbare (jeugd)zorg in de drie noordelijke provincies.  
 
Belangrijk onderdeel en voorwaarde van het project is het ontwikkelen van goedwerkende 
samenwerkingsafspraken met de Bureaus Jeugdzorg: BJZ Friesland, BJZ Drenthe en BJZ 
Groningen over de toeleiding, indicatiestelling, casemanagement tijdens en na de interventie en de 
indicatiestelling voor vervolghulp. 

 
1 Dit zijn ondermeer:  Jeugdhulp Friesland, de orthopedagogische centra Stichting Dreei en Drieversdale, GGZ Drenthe , 

GGz Groningen en GGZ Friesland, diverse onderwijsinstellingen en Verslavingszorg Noord- Nederland 
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Onderdeel van het project vorm de inrichting van een centraal (bovenprovinciaal) aanmeldpunt 
voor het zorgprogramma met snelle procedures (binnen 24 uur na aanmelding starten met opname 
en hulp vanuit het zorgprogramma).   
 
Het project wordt in zijn geheel gefinancierd door de ministeries van VWS en Justitie. 
 
Op 10 april 2006 vindt een persconferentie in Het Poortje in Groningen plaats waarin het project 
door de drie gedeputeerde en de stuurgroep wordt gepresenteerd. Door de drie gedeputeerden zal 
een intentieverklaring voor de onderlinge samenwerking worden getekend. Deze intentieverklaring 
zal vervolgens nader worden uitgewerkt tot een bestuursovereenkomst. 
 
Wij vertrouwen er op u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Hoogachtend, 
 

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen: 
 

, voorzitter. 
 

, secretaris. 


