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Transformatie agenda jeugdhulp regio Groningen  
Toelichting Transformatiekans [naam invullen]   
 

Naam Kans/Idee  

 

 

 
Wat is de aanleiding voor dit project  

 

 

 

 
Wat wil je bereiken? 
• Doelen 

• (Deel) resultaten – zicht- en tastbaar! 

 

 

 

 
Wat maakt deze kans transformatief?  

 

 

 

 
Wat levert het op?  
• Wat levert het op voor de ouders en / of jeugdige? 

• Wat levert het financieel op? (Kosten / baten) -> Voeg Business Case toe 

• Wat levert het op in de Jeugdhulpketen? 

 

 

 

 
Wie zijn de betrokken partijen.  
• Welke partijen doen mee, wie is lid van de projectgroep.  

 

 

 

 
Zijn er landelijk vergelijkbare ontwikkelingen?  

 

 

 

Monitoring 
• Hoe wordt dit project gemonitord, wanneer en hoe wordt de 0-meting gedaan, factoren bepalen, meetmomenten etc. 

• Wie of wat heb je daarvoor nodig?  
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Welke ideeën hebben jullie over het leren van en met elkaar? B.v. ontwikkelcirkel  
• Continue verbetering is een belangrijk aandachtspunt binnen het programma. 

• Hoe leer je van en met elkaar? 

 

 

 

 
Gevraagde inzet van beleidsmedewerkers, medewerkers van ketenpartners.  

• In uren per week, per medewerker, per ketenpartner, indien van toepassing 

 

 
Borging resultaten 

• Hoe gaan jullie met dit project zorgen dat de uitkomsten/baten ook geborgd worden? 

 

 

 

Communicatie  
• Hoe geef je de communicatie voor dit project vorm?  

 

 

 

 

Wat is je ondersteuningsvraag? Omschrijf dit zo duidelijk mogelijk  
• Zijn er middelen nodig, zo ja welke?  

• Welke investering doen betrokken partijen zelf? 
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Criteria projecten en transformatiemeetlat  

De Groninger gemeenten kunnen projecten indienen die onder de vlag van en met budget 

van het Transformatieprogramma kunnen worden uitgevoerd.  

 

Projecten moeten: 

- Iets concreets opleveren, ergens aan bijdragen (verbeterde kosten – baten, minder 

bureaucratie, zichtbare verbetering voor jeugdige en medewerkers); 

- Altijd in samenwerking met minimaal één partner van de driehoek (jeugdige, 

cliëntbelang, gemeenten, jeugdhulpaanbieders, onderwijs, welzijn); 

- Innovatief zijn; 

- Samenhangen met lokale transformatieplannen; 

- Een verbetercyclus in zich hebben en aandacht besteden aan monitoring van de 

resultaten; 

- Overdraagbaar zijn naar andere gemeenten.  
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