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DOEL 1:
TIJDIG SIGNALEREN

DOEL 2:
PASSENDE HULP DICHTBIJ

DOEL 3:
EIGEN KRACHT & NETWERKEN

Lukt het om tijdig en snel problemen bij kinderen te signaleren?

Lukt het om zoveel
mogelijk passende hulp
en steun te bieden?

Lukt het om de eigen kracht
en netwerken van gezinnen te
versterken?

DOEL 4:
GOED DOORVERWIJZEN

ACHTER DE SCHERMEN

CIJFERS 2015

Hoe ziet de bedrijfsvoering
er in 2015 uit?

Hoeveel kinderen bereiken de
teams?

Lukt het om tijdig en goed door
te verwijzen naar
specialistische hulp?

Voor alle ouders en kinderen in Amsterdam!
Op 1 januari 2015 zijn de Ouder- en Kindteams Amsterdam van start gegaan.
Vanuit 27 teams worden ouders en jeugdigen ondersteund bij het gezond en veilig opgroeien.
De teams zijn actief in alle wijken en op alle scholen in Amsterdam.
Lees hier wat de teams in 2015 hebben bereikt.
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Wat bereiken de teams in 2015?
OP 1 JANUARI 2015 ZIJN IN AMSTERDAM DE OUDER- EN KINDTEAMS VAN START GEGAAN. VANUIT
27 TEAMS ONDERSTEUNEN WIJ OUDERS EN JEUGDIGEN BIJ HET GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN.
DEZE RAPPORTAGE SCHETST DE STAND VAN ZAKEN WAT BETREFT DE TRANSFORMATIEOPGAVE
OP DE VIER DOELEN. VERDER LEGGEN WE VERANTWOORDING AF OVER HET BASISPAKKET
JEUGDGEZONDHEIDSZORG.

Ontwikkeling Ouder- en Kindteams
De Ouder- en Kindteams Amsterdam zijn nu een
jaar een feit. Het is een bijzondere organisatievorm:
een joint venture-constructie met 25 verschillende
partners, waaronder de rve Onderwijs, Jeugd en
Zorg en de GGD van de Gemeente Amsterdam. Samen willen we snel en goede ondersteuning bieden
aan kinderen, jongeren en ouders in Amsterdam.
De Ouder- en Kindteams vormen met de Samen
DOEN-teams de basis van het nieuwe jeugdstelsel
in Amsterdam. Vanuit de teams willen we een bijdrage leveren aan de transformatie van het jeugdstelsel in 2018 zoals beschreven in de gemeentelijke
Transformatieagenda. Zo zijn
Met alle partners eigen verantwoordelijkheid
in het jeugdstelsel en eigen kracht van de gezinnen werkelijke uitgangspunwordt de puzzel in ten, blijven kleine problemen
Amsterdam gelegd klein, wordt effectieve hulp
dichtbij georganiseerd en
wordt het stelsel uiteindelijk beter voor gezinnen en
goedkoper.
Er zijn 27 teams geformeerd, samengesteld uit
medewerkers van deze 25 organisaties. Met elkaar
zijn ze enthousiast en ambitieus aan de slag gegaan.
In het eerste jaar is het fundament gelegd. We zijn
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de puzzel aan het leggen als het gaat om vragen
als: wat bieden we als Ouder- en Kindteam zelf en
wanneer halen we de gespecialiseerde jeugdhulp
erbij? Wat is de exacte verantwoordelijkheid van
het Ouder- en Kindteam in het onderwijs en wat is
de verantwoordelijkheid van de school? En bovenal:
hoe werken we goed samen in de teams met de
netwerkpartners in de wijk? Een aantal puzzelstukjes begint in elkaar te passen. De komende twee
jaar hebben we de tijd om met alle partners in het
jeugdstelsel de puzzel te leggen.

Bekend en bereikbaar voor gezinnen en netwerkpartners in Amsterdam
Er zijn 150.000 kinderen en jongeren in Amsterdam.
De professionals van de Ouder- en Kindteams zijn
in 2015 actief in wijken, op consultatiebureaus en
op alle scholen, ook in het speciaal onderwijs. Zo
kunnen we jeugdigen en gezinnen ondersteunen bij
het opgroeien en opvoeden. Dat is een voorwaarde om het doel – tijdig signaleren – te behalen. Er
is door alle Ouder- en Kindteams geïnvesteerd in
het vormgeven van de samenwerking in de teams.
Dit betreft de samenwerking tussen professionals
vanuit verschillende achtergronden: jeugdgezondheidszorg, welzijn, jeugdhulp, de sector voor
verstandelijk beperkten en de geestelijke gezond-

2015

Ouder- en Kindteams Amsterdam

2

heidszorg. En tegelijkertijd in het vormgeven van de
samenwerking met de netwerkpartners in de wijk
en daarbuiten. Er zijn contacten gelegd met verloskundigen, kraamzorg, kinderdagverblijven, voorschoolse voorzieningen, scholen, huisartsen, paramedische hulpverleners, jeugdhulpverleners, Veilig
Thuis, JBRA/WSG/Leger des Heils, jongerenwerk,
wijkagenten en last but not least: met vrijwilligersinitiatieven in de wijken. De Ouder- en kindteams
hebben kortom een start gemaakt met de worteling
in de wijk.

Bereik basispakket jeugdgezondheidszorg
onverminderd hoog
Het basispakket jeugdgezondheidszorg wordt aan
alle gezinnen aangeboden. Hierdoor zien we alle
jeugdigen in Amsterdam. Het bereik en de kwaliteit
van de jeugdgezondheidszorg was in 2015 hoog.
Dit is een prestatie gezien het feit dat de teams
dit jaar nieuw zijn samengesteld en jeugdartsen en
ouder- en kindadviseurs met jeugdverpleegkundige achtergrond multidisciplinair samenwerken met
andere collega’s in het Ouder- en Kindteam.
In totaal zijn in 2015 250.455 consulten uitgevoerd.
Het bereik (GGD en SAG samen) van 0-jarigen is
gestegen van 98,3% naar 99,0%. Het bereik van
3-jarigen is gestegen van 93,7% naar 96,8%, bij een
beoogd bereik van 95%. Ook is in Amsterdam een
hoog bereik behaald met het Rijksvaccinatieprogramma. Het doel – een vaccinatiegraad van minstens 90% - is voor de meeste vaccinaties behaald.
Voor HPV (baarmoederhalskanker) ligt het bereik
veel lager, ook landelijk.

Passende ondersteuning en hulp dichtbij
Een deel van de kinderen en gezinnen heeft specifieke vragen over opgroeien of opvoeden. Ouders,
kinderen en jongeren krijgen in 2015 op allerlei
manieren passende ondersteuning en hulp hierbij
(doelstelling 2 passende hulp). Via adviesgesprekken, via themabijeenkomsten, via trainingen en via
jeugdhulp... De teams investeren een groot deel
van de tijd in voorlichting, korte adviesgesprekken en themabijeenkomsten. Hierover zijn geen
cijfers beschikbaar. Wel kan een indicatie gegeven
worden. Uit een tweede meting van een tijdsbestedingsonderzoek uitgevoerd in november 2015 door
de gemeente Amsterdam blijkt dat 72 procent van
de directe cliënttijd besteed wordt aan dit soort
preventieve activiteiten, publieke gezondheidsonderzoeken en basistrainingen.
Het bereik van de basistrainingen voor ouders,
kinderen en jongeren lijkt, hoewel een goede
vergelijking niet mogelijk is, ten opzichte van 2014
laag. In 2015 zijn er 250 basistrainingen opgroeien opvoedondersteuning. Daar doen 997 ouders
en 1.034 jeugdigen aan mee. Pas de laatste vier
maanden is een stijging te zien, vooral in het aantal
trainingen voor jongeren zoals de competentietrainingen.
7.2881 jeugdigen met hun gezin hebben in 2015
lichte jeugdhulp via de Ouder- en Kindteams gekregen. Het gaat om bijna 5% van het aantal kinderen
in Amsterdam.

Samengevat

Jeugdigen 0-18 in Amsterdam

148.560

Bereik basispakket JGZ (GGD en SAG)
- consulten
- 0-jarigen
- 3-jarigen

250.455
99,0%
96,8%

Bereik opvoed- en opgroeiondersteuning
- middels basistrainingen ouders
- middels basistrainingen jeugdigen

997
1.034

Bereik middels lichte jeugdhulp

7.288

Verwijzingen naar specialistische jeugdhulp
- waarvan Zorg In Natura (ZIN)
- waarvan PersoonsGebonden Budgetten (PGB)

2.037
340
1.697
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We registreren niet elk contact. We registreren wel alle contacten die ongeveer drie gesprekken vergen of waarvan meteen
duidelijk is dat het een jeugdhulptraject betreft.
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Verwijzen, een nieuwe taak

De teams positioneren in het onderwijs

Voor 7.288 cliënten in 2015 zijn 2.037 beschikkingen voor specialistische hulp of persoonsgebonden
budgetten afgegeven (doelstelling 4 goed doorverwijzen).

De Ouder- en Kindteams zitten op alle scholen. De
multidisciplinaire samenwerking in het Ouder- en
Kindteam en met de zorgprofessionals in het onderwijs verliep nog niet altijd soepel. De professionals
sluiten aan bij de zorgstructuren in het onderwijs,
maar het vormgeven van een onafhankelijke positie
is daarmee niet altijd eenvoudig. De bereikbaarheid
van de teams voor ouders, zeker op het voortgezet
onderwijs kan bijvoorbeeld worden vergroot.

Het gaat om 340 persoonsgebonden budgetten
en 1.697 beschikkingen zorg in natura. De meeste
beschikkingen zijn afgegeven voor begeleiding,
specialistische ggz en ambulante jeugdzorg. Dit is
een bijzondere prestatie als je weet dat het voor
alle professionals een nieuwe taak is waarvoor veel
nieuwe kennis en vaardigheden nodig zijn.
Er is nog een aantal knelpunten in het proces van
verwijzen en beschikken. De integrale analyse in
het multidisciplinaire team en de betrokkenheid van
ouders blijft een aandachtspunt, evenals de kennis
over het persoonsgebonden budget. Daarbij constateren we dat het voor ouders en professionals
moeilijk blijft om de weg te vinden in het jeugdhulpaanbod in Amsterdam. En in het bijzonder voor de
18-24 jarigen geldt dat de routes naar het aanbod
lang niet altijd passen bij deze jong volwassenen.

Multidisciplinair werken
De multidisciplinaire samenwerking komt in 2015
van de grond. Er is geïnvesteerd in elkaar leren
kennen, gesproken over ieders profiel en taak en er
zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. In nagenoeg
alle teams wordt hard en succesvol gewerkt aan het
vormgeven van casuïstiekoverleg en multidisciplinair overleg. Dit levert korte lijnen en inhoudelijke
afstemming op waar ouders en kinderen van profiteren. Het basispakket jeugdgezondheidszorg blijft
een vastomlijnd pakket van diensten waar geen
gezamenlijke transformatieopdracht met de andere disciplines van de Ouder- en Kindteams aan ten
grondslag ligt. Ook ‘Jij en je gezondheid’ en de
schoolprofielen zijn nog te weinig ingebed in de multidisciplinaire werkwijze van het Ouder- en Kindteam.
De jeugdpsychologen werkten aan hun verdere
functieontwikkeling in het Ouder- en Kindteam door
intervisie, supervisie en deskundigheidsbevordering
te organiseren. De screening, diagnostiek en behandelingen zijn belangrijke onderdelen van het takenpakket van de jeugdpsycholoog. Dit is ook zichtbaar
in de toename van het aantal jeugdigen dat in 2015
contact heeft gehad met een jeugdpsycholoog.
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Scholen willen graag dat we registeren in het leerlingvolgsysteem van de school. Dit is niet mogelijk
vanwege de privacy van gezinnen, het is dubbel
werk en het geeft onduidelijkheid over het eigenaarschap van het dossier. Samen met ouders terugkoppelen van de resultaten aan de professionals
op school is natuurlijk altijd mogelijk.

Veiligheid voorop
We streven ernaar dat alle professionals goed
kunnen reageren op veiligheidsproblemen in een
gezin, dat ze hun zorgen over veiligheid met ouders
en kinderen kunnen en durven te bespreken. We
verwachten dat ze de meldcode volgen en tijdig
adequate hulp inzetten of, als er onderzoek of een
snelle interventie nodig is, Veilig Thuis inschakelen.
Om te zorgen dat de professionals dit ook kunnen
doen, volgen medewerkers een training: ‘Focus op
veiligheid’. 135 professionals zijn in 2015 getraind.
Ook is er in alle teams een structuur van kernteams
aandachtsfunctionarissen kindermishandeling opgezet. Deze kernteams zijn samengesteld uit een
ouder- en kindadviseur, een jeugdarts en een jeugdpsycholoog met specifieke expertise op het gebied
van veiligheid. Het borgen van veiligheid in risicogezinnen is een belangrijk ontwikkelpunt: het beter
signaleren en acteren ook op ouderproblematiek en
het vormgeven van een niet-vrijblijvende samenwerking met en rondom gezinnen. De training van nog
270 collega’s in ‘Focus op Veiligheid’ wordt in 2016
met prioriteit opgepakt.

Lerend ontwikkelen en prestatiedialoog
De Ouder- en Kindteams Amsterdam hebben in
2015 de werkwijze ‘lerend ontwikkelen’ ingezet om
de transformatie in de jeugdhulp te stimuleren. We
werken toe naar een aantal nieuwe werkprincipes
en streefwaarden in 2018. Dit doen we door in de
teams leeromgevingen te creëren en lessen op te
halen rondom centrale werkprincipes, zoals pe-
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dagogische ondersteuning, vraagverheldering en
multidisciplinair werken. We werken samen met universiteiten en hogescholen in de Kenniswerkplaats
Transformatie Jeugd Amsterdam. Zo versterken we
ons lerend vermogen en werken we gezamenlijk
met de wetenschap toe naar methodes die werken
in onze nieuwe praktijk.

Achter de schermen
•

Sinds september 2015 hebben de Ouder- en Kindteams één telefoonnummer:
020-555 5961. De bereikbaarheid van de
Ouder- en Kindteams is nog niet op orde,
er worden verbetermaatregelen ingezet.

•

Eind 2015 is onderzoek gedaan onder
Amsterdammers naar de naamsbekendheid van de Ouder- en Kindteams. 13% van
alle geïnterviewde personen geeft aan het
Ouder- en Kindteam te kennen, 23% van
Amsterdammers met kinderen weet wat
een Ouder- en Kindteam is. Het onderzoek
wordt in 2016 herhaald. Er wordt ingezet
op het vergroten van de bekendheid van
de Ouder- en Kindteams.

•

In 2015 was de huisvesting op een aantal
locaties een probleem. Drie teams zijn nog
niet gemeenschappelijk gehuisvest.

•

In 2015 is veel tijd gestoken in de ontwikkeling van het registratiesysteem RIS ter
ondersteuning van de primaire werkprocessen. Naast RIS wordt voor het primair
werkproces jeugdgezondheidszorg ook
Kidos gebruikt. Het is gelukt om het
registratiesysteem te verbinden met de
gemeentelijke beschikkingenadministratie
(Wmo-Ned) en de verwijsindex voor risicojeugd: Matchpoint.

Asielzoekers
De Ouder- en Kindteams Amsterdam zijn er voor
alle kinderen en ouders in Amsterdam. Oók voor de
asielzoekers en hun kinderen die in 2015 in Amsterdam worden opgevangen. In november is begonnen met publieke gezondheidszorg voor kinderen
van 0 tot 12 maanden en het inenten van kinderen
van 12 tot 18 maanden. Op diezelfde locaties en op
scholen is er aandacht voor vragen over opvoeden
en opgroeien in deze bijzondere omstandigheden.
We werken samen met welzijnsorganisaties die
activiteiten organiseren voor jonge kinderen. Er kan
verwezen worden naar gespecialiseerd aanbod,
bijvoorbeeld op het gebied van traumaverwerking.
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ONTWIKKELPUNTEN 2016

Wat gaan we in 2016 oppakken?
2015 WAS HET STARTJAAR VOOR DE OUDER- EN KINDTEAMS AMSTERDAM. IN 2016 PAKKEN WE
DOOR EN ZULLEN WE OP TAL VAN TERREINEN EEN KWALITEITSSLAG MAKEN.

Kwaliteitsslag en uniformering

•

Het multidisciplinair werken wordt in 2016
verder doorontwikkeld. We gaan extra investeren in casuïstiekoverleg en het multidisciplinair
overleg, in samenwerking met de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam. Tegelijk
versterken we de generalisIn 2016 wordt een tische en specifieke competenties van professionals in
cliëntervaringsmonitor
de teams en onderbouwen
uitgevoerd we een aantal centrale
werkprincipes vanuit de
eigen praktijk en wetenschap. Het gaat om
principes als pedagogische ondersteuning,
vraagverheldering en samen beslissen over
passende hulp, systeemgericht werken en regie
bij de ouders.
• Adviseren over een persoonsgebonden budget
vergt kennis en ervaring. We vergroten in 2016
deze kennis en kunde.
• We gaan verder met het vastleggen van de
werkprocessen en het verbeteren van de
registratie-instructie en het registratiesysteem.
Daarnaast oriënteren we ons op een passend
toekomstig registratiesysteem.
• Het behandelpalet van de jeugdpsychologen
van het Ouder- en Kindteam wordt gezamenlijk
met betreffende organisaties verder ontwikkeld.
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•
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Binnen de teams wordt verkend hoe ‘Jij en je
gezondheid’ verder ingebed kan worden in de
multidisciplinaire werkwijze van het Ouder- en
Kindteam. Op alle scholen voor voorgezet
onderwijs willen wij M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) uitvoeren, met een
naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke
inzichten bijgestelde werkwijze. Jeugdartsen in
het mbo worden getraind in de werkmethode.
Ook maken we een plan om het bereik van de
14 jarigen te verhogen.
We investeren in het verminderen van het aantal
gezinnen dat na een uitnodiging niet komt voor
een onderzoek in het kader van de publieke
gezondheidszorg.
Digitale innovaties (ouderchat, app) worden
doorontwikkeld voor breder gebruik binnen de
Ouder- en Kindteams.
We nemen verdere stappen om de opvoed- en
opgroeiondersteuning inclusief de trainingen
beter af te stemmen op de school- en wijkprofielen.
De verdeling van formatie over de teams wordt
geëvalueerd en aangepast. Dat doen we op
basis van problematieken in de wijk en het soort
en aantal scholen in een gebied (schoolprofielen
en wijkprofielen).

Ouder- en Kindteams Amsterdam

6

Veiligheid

Bereikbaarheid

We investeren in 2016 in de deskundigheid van
alle professionals zodat zij voldoende deskundig
zijn op het gebied van veiligheid in het signaleren
van kind– en oudersignalen én het acteren erop. In
samenhang met de overige partijen voeren wij het
plan van aanpak ‘Verbeteracties borgen van veiligheid voor kwetsbare gezinnen’ uit. Het signaleren
van kindermishandeling (kwantitatief) wordt beter
zichtbaar binnen het registratiesysteem van de
jeugdgezondheidszorg.

In 2016 wordt verder gewerkt aan het vergroten van
de bekendheid en bereikbaarheid van de Ouder- en
Kindteams. Voor de telefonische bereikbaarheid
hanteren we de VNG-norm. Ook wordt digitale bereikbaarheid via de info-mailbox en website van het
Ouder- en Kindteam vergroot.
Begin 2016 start een experiment waarbij ouders die
een Ouder- en Kindteam bellen, direct te woord
worden gestaan door een inhoudelijk deskundige
medewerker, namelijk een ouder- en kindadviseur,
een jeugdverpleegkundige of een jeugdpsycholoog. Zo proberen we ouders en jongeren die
bellen direct goed te helpen. Het experiment moet
uitwijzen of een dergelijk systeem wenselijk is. Verder wordt onderzocht of verruiming van de openingstijden van de Ouder- en Kindteams wenselijk
en mogelijk is. Zo werken we verder aan het realiseren van onze visie op bereikbaarheid: ‘Je weet ons
te vinden. Wij zorgen dat jij je gehoord en geholpen
voelt en dat je er vertrouwen in hebt om met ons
verder te gaan.’

Netwerken
Naast de blijvende aandacht voor het opbouwen
van een goed passend netwerk in alle wijken besteden we in 2016 extra aandacht aan het onderwijs,
de huisartsen, het PIT (Preventief InterventieTeam),
jongerenwerk en iPA (Intensieve Preventieve Aanpak). We richten ons op kinderen van asielzoekers
en het versterken van preventie.

•
•

•

We intensiveren de samenwerking en aansluiting vanuit de Ouder- en Kindteams op het
primair, voortgezet en speciaal onderwijs.
De onafhankelijke positie van het Ouder en
Kindteam, het verbeteren van de samenwerking
op school, de goede bereikbaarheid van het
Ouder- en Kindteam voor ouders, eenduidige
afspraken over registratie, terugkoppeling en
taakverdeling worden nader uitgewerkt en geïmplementeerd.
Met de huisartsen, het PIT, jongerenwerk en
IPA en rondom asielzoekers wordt de startende
samenwerking verder uitgebouwd. Publieke
gezondheidszorg voor asielzoekers wordt uitgebreid naar alle kinderen en jongeren, dus van 0
tot 18 jaar. We gaan monitoren hoe dit loopt in
de verschillende werkgebieden. Preventie krijgt
als inhoudelijk speerpunt meer aandacht in de
teams en in de verbinding met de wijknetwerken.

Huisvesting
In 2016 worden de acties van het strategisch huisvestingsplan verder uitgevoerd. Doel: huisvesting
voor alle teams volgens een aantal geformuleerde
normen en uitgangspunten. Eén van die uitgangspunten is dat elk team integraal gehuisvest wordt
op een centrale plek in de wijk. Bij drie teams is dat
nu nog niet het geval. Daarnaast wordt gestuurd op
efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte.
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Evaluaties en onderzoek
Zoals is opgenomen in het besluit van de gemeenteraad in 2014 wordt zowel het wijkgericht werken
als de joint venture geëvalueerd. Bij het wijkgericht
werken richt de evaluatie zich, naast de Ouder- en
Kindteams, op Samen DOEN, de wijkzorgnetwerken
en de participatieteams. De evaluatie richt zich op
de inhoud en de samenwerking. De evaluatie van
de joint venture richt zich op de organisatievorm
van de Ouder- en Kindteams. Zomer 2016 worden
de resultaten verwacht.
In het eerste kwartaal wordt er een cliëntervaringsmonitor uitgevoerd in opdracht van de gemeente,
waarin adviezen van het Jeugdplatform Amsterdam
worden meegenomen. De jeugdgezondheidszorg
voert voor het basispakket ook een cliënttevredenheidsonderzoek uit.
In 2016 starten wij samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam een breder onderzoek naar de teamkracht, veranderbaarheid en medewerkerswaardering, met het oog op de transformatiedoelstelling.
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OUDER- EN KINDTEAMS
AMSTERDAM

Wat willen, doen en bieden
de Ouder- en Kindteams Amsterdam?
IN ALLE WIJKEN EN OP ALLE SCHOLEN ZIJN DE OUDER- EN KINDTEAMS TE VINDEN. WAT DOEN
DEZE TEAMS, WAT IS HUN MISSIE EN HOE ZIJN ZE GEORGANISEERD? DEZE RAPPORTAGE SCHETST
DE STAND VAN ZAKEN IN 2015 OP DE VIER DOELEN VAN DE OUDER- EN KINDTEAMS. OOK LEGGEN
WE VERANTWOORDING AF OVER HET BASISPAKKET JEUGDGEZONDHEIDSZORG.

27 teams in vogelvlucht
Sinds 1 januari 2015 zijn er in Amsterdam 27 Ouder- en Kindteams. 22 teams zitten in de wijken, vier
teams zijn er voor het voortgezet onderwijs en één
team is er speciaal voor het mbo. Ouders, kinderen
en professionals vanuit bijvoorbeeld scholen kunnen
bij de teams terecht met hun vragen over opgroeien
en opvoeden. In de OuderIn 2015 is heel veel en Kindteams Amsterdam
gedaan, maar nog zitten verschillende professionals: ouder- en kindadviseurs,
niet alles is goed ouder- en kindadviseurs/
voor elkaar jeugdverpleegkundigen,
jeugdartsen, jeugdpsychologen en assistenten. De teams bieden preventieve
publieke gezondheidszorg (basispakket jeugdgezondheidszorg), steun bij opvoed- en opgroeiproblemen en jeugdhulp. Als dat nodig is, verwijzen
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de teams naar hulp en zorg buiten het Ouder- en
Kindteam. De teams werken met veel partijen samen: professionals uit het onderwijs, voorschoolse
voorzieningen, verloskundigen, kraamzorg, huisartsen en andere paramedische zorgverleners en
gespecialiseerde jeugdhulp, Samen DOEN-teams,
gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis. Daarnaast is er contact met vrijwilligersinitiatieven en
met partners in de aanpak tegen overlast, zoals de
wijkagenten.

Opdracht & doelen
De gemeente Amsterdam wil dat de jeugd in Amsterdam zich optimaal kan ontwikkelen, veilig en
gezond opgroeit en volwaardig en verantwoordelijk participeert. Het jeugdstelsel heeft drie maatschappelijke doelen: meer jeugdigen hebben een
gezonde leefstijl en een gezond gewicht; zij groeien
psychosociaal gezond op; in een veilige en positieve gezins- en thuissituatie.
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De Ouder- en Kindteams Amsterdam hebben vanuit
deze opdracht vier specifieke doelen geformuleerd:
• Eerder en sneller problemen signaleren rondom
gezondheid, ontwikkeling, opvoeden, opgroeien, veiligheid en sociaalpsychologische problematiek.
• Passende en effectieve informatie, advies,
ondersteuning en lichte ambulante jeugdhulp
bieden en het basispakket jeugdgezondheidszorg uitvoeren.
• De sociale veerkracht en informele netwerken
in wijken actief benutten en meer ruimte geven
aan de eigen kracht van ouders en jeugdigen.
• Tijdig en terecht verwijzen naar specialistische
zorg en jeugdhulp.

Prioriteiten in 2015
In het eerste jaar is gekozen voor de volgende
prioriteiten:
• Het Ouder- en Kindteam bekend en bereikbaar
maken voor gezinnen en netwerkpartners.
• Samenwerking in de teams vormgeven en met
de netwerkpartners in de wijk.
• De teams positioneren ten opzichte van het
onderwijs.
• De kwaliteit en het bereik van de jeugdgezondheidszorg op hetzelfde niveau houden.
• Het vergroten van de samenhang tussen de
jeugdgezondheidszorg, welzijn en jeugdhulp,
onder meer door te investeren in de aanpak
gezond gewicht.
• Het ontwikkelen van werkprocessen voor het
multidisciplinaire werken.
• Het vormgeven van de functie van jeugdpsycholoog.
• Het bieden van vijf basistrainingen over opvoeden en opgroeien.
• De implementatie van verwijzen en beschikken,
inclusief het persoonsgebonden budget.
• Het versterken van de competenties van medewerkers op het gebied van veiligheid, privacy
en registratie
• Het vormgeven van een prestatiedialoog.

Jaarrapportage

Transformatie: lerend ontwikkelen
In 2015 zijn we een transformatieproces gestart om
de doelen te bereiken. Kern van dit proces:
• Ruimte geven aan eigen verantwoordelijkheid
en eigen kracht van ouders.
• Zorgen dat kleine problemen klein blijven.
• Snel effectieve hulp dichtbij bieden.
• Zorgen dat jeugdhulp goedkoper en van goede
kwaliteit is.

We werken toe naar nieuwe werkprincipes en
streefwaarden in 2018. Dit doen we door in de
teams leeromgevingen te creëren en lessen op te
halen rondom werkprincipes, zoals pedagogische
ondersteuning, vraagverheldering en multidisciplinair werken. We werken samen met universiteiten
en hogescholen in de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam. Zo versterken we ons lerend
vermogen en ontwikkelen we gezamenlijk met de
wetenschap methodes die werken in onze praktijk.
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Lerende organisatie op alle niveaus

Lastig: goede registratie

De teams staan geregeld stil bij de ontwikkeling in
de teams. De programmadirectie en de teamleiders
doen dit ook. Dit gesprek, de prestatiedialoog,
wordt gevoerd aan de hand van kwalitatieve vragen
en cijfers. Meten is weten, maar meten is ook: leren
en verbeteren. Want wat zegt een bepaald cijfer? Is
er een verklaring voor een bepaald resultaat? Het
resultaat van de dialoog is verwerkt in deze jaarrapportage.

De Ouder- en Kindteams Amsterdam maken voor
de onderbouwing gebruik van diverse registratiebronnen: het registratieprogramma RIS, Kidos,
WMO-Ned en de gegevens uit het tijdbestedingsonderzoek Ouder- en Kindteams (november 2015). Nu, na een jaar is duidelijk wat er qua
registratie nodig is om het primaire werkproces
goed te kunnen ondersteunen. Dit past overigens
binnen de strategie van lerend ontwikkelen. Voor
deze eerste jaarrapportage is dat lastig. Er zijn niet
voor alle activiteiten betrouwbare registratiegegevens beschikbaar, met name over de informatie- en
adviescontacten en basistrainingen. Redenen hiervoor zijn: het ontbreken van een goed registratiesysteem, duidelijke registratierichtlijnen en uniforme werkprocessen en de keuze dat voorlichting,
adviesgesprekken en themabijeenkomsten niet
worden geregistreerd.

Behalve in de programmaorganisatie vindt dit onderzoekende gesprek ook plaats tussen de bestuurders van de instellingen in de vorm van bestuurlijke
leertafels. Een van de bestuurlijke leertafels stond
in het teken van de resultaten van actieonderzoek,
uitgevoerd door een van de bestuurders, naar de
samenwerking tussen de ouder- en kindadviseur en
intern begeleider in het basisonderwijs

De prestaties zijn in dit stadium nog lastig te duiden, omdat ze niet af te zetten tegen een historie
(2015 is de nulmeting) en niet tegen normen (we
ontwikkelen een nieuwe praktijk met bijbehorende
streefwaarden).

lees hier het artikel

Januari 2016 verschijnt een tussenrapportage over
het mbo-jeugdteam Amsterdam. De resultaten van
dit jeugdteam in deze rapportage wijken af van de
tussenrapportage omdat verschillende perioden als
uitgangspunt worden gehanteerd.

lees hier de rapportage

Jaarrapportage
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DOEL 1:
TIJDIG SIGNALEREN

Lukt het om tijdig en snel problemen bij
kinderen te signaleren?
DE OUDER- EN KINDTEAMS ZIJN ACTIEF IN ALLE WIJKEN EN OP ALLE SCHOLEN. DIT IS EEN
BELANGRIJKE VOORWAARDE VOOR HET BEREIKEN VAN DOEL 1: PROBLEMEN BIJ KINDEREN
EN JONGEREN TIJDIG EN SNEL SIGNALEREN.
Het eerste doel van de Ouder- en Kindteams is het
tijdig signaleren van opvoed- en opgroeiproblemen en van eventuele kindermishandeling. Dit is
geen nieuwe doelstelling. Ook voor de komst van
de Ouder- en Kindteams was dat al een belangrijk
doel. Binnen de Ouder-en Kindteams gebeurt dit nu
op verschillende manieren door de jeugdartsen en
de jeugdverpleegkundigen die vrijwel alle kinderen
en jongeren zien: op de spreekuren of thuis; door
de ouder- en kindadviseurs
Kleine problemen en jeugdpsychologen die
signaleren in de samenklein houden, dat is werking met bijvoorbeeld
de insteek leerkrachten, medewerkers
van kinderdagverblijven,
huisartsen of het jongerenwerkers. In de transformatie beogen we als Ouder- en Kindteams om beter
zicht te krijgen op ál die signalen in hun samenhang,
zodat jeugdigen en gezinnen snel de juiste ondersteuning krijgen, maar ook zodat op wijkniveau een
beeld ontstaat van wat nodig is en het jeugdstelsel
als geheel efficiënter kan functioneren.

In alle wijken en scholen
Een voorwaarde voor vroegtijdig signaleren is
dat de professionals van de Ouder- en Kindteams
aanwezig zijn in wijken, op consultatiebureaus en
Jaarrapportage

op scholen. De medewerkers van de Ouder- en
Kindteams hebben contacten gelegd met relevante
partners. In alle wijken zijn verbindingen gezocht
met de belangrijkste formele en informele netwerken. De welzijnsorganisaties en de stadsdelen spelen hierin een belangrijke rol. Nog niet in alle wijken
is het Ouder- en Kindteam als samenwerkingspartner ingebed. Daarin moet nog veel werk verzet
worden. De teams zijn aanwezig op alle scholen in
Amsterdam: zowel in het primair onderwijs als in
het voortgezet onderwijs, zowel in het middelbaar
beroepsonderwijs als in het speciaal onderwijs.
Vanuit de Ouder- en Kindteams zijn door professionals contacten gelegd met kinderdagverblijven en
voorscholen en ook met particuliere scholen. Ook is
er geïnvesteerd in de contacten tussen de Ouderen Kindteams en de huisartsenpraktijken en worden
er relaties gelegd met de partners in de wijk die
overlast tegengaan, zoals wijkagenten.
Voor de jeugdigen en gezinnen in het speciaal
onderwijs is vaak extra begeleiding en zorg nodig.
Hier gaan immers kinderen naar school met meerdere beperkingen en complexe problemen. De
jeugdartsen spelen een centrale rol in het verwijzen
van leerlingen van het speciaal onderwijs naar specialistische hulp. In september 2015 is gestart met het

2015

Ouder- en Kindteams Amsterdam

11

aansluiten van ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen op de zorgstructuur in het speciaal onderwijs. Dit is een eerste stap om ook in het speciaal
onderwijs de multidisciplinaire samenwerking vanuit
het Ouder- en Kindteam vorm te geven en geïntegreerde zorg aan jeugdigen te bieden.

Vroegsignalering
De jeugdartsen en ouder- en kindadviseurs met een
achtergrond als jeugdverpleegkundigen zien vrijwel
alle kinderen vanaf de geboorte, op huisbezoek, op
het consultatiebureau en op school. Dit basispakket
jeugdgezondheidszorg is een belangrijke pijler van
vroegsignalering. Er zijn vaste momenten waarop
ouders met hun kinderen - en later ook de kinderen en jongeren zelf - worden uitgenodigd voor
een preventief gezondheidsonderzoek. Vrijwel alle
ouders, kinderen en jongeren maken hier gebruik
van. Dat kan ervoor zorgen dat kleine problemen
klein blijven en dat gezondheidsrisico’s en onveilige
situaties vroegtijdig worden gesignaleerd.

Preventief gezondheidsonderzoek klas 2 en 4
Sinds september wordt bij de preventieve gezondheidsonderzoeken van leerlingen in klas 2 en 4 van
het voortgezet onderwijs de nieuwe digitale screeningsvragenlijst ‘Jij en je gezondheid’ gebruikt. De
vragenlijst is gebaseerd op valide schalen. ‘Jij en je
gezondheid’ spoort risicogedrag op sociaal-emotioneel-medisch gebied tijdig op. Vervolgens kan
efficiënt en doeltreffend passende preventie en zorg
worden geboden. Aansluitende zorgpaden (‘klantroutes’) over veelvoorkomende problemen - zoals depressie, angst- en slaapklachten - zijn in ontwikkeling. Het
zorgpad ‘suïcidale gedachten’ wordt is in 2015 in de
praktijk gestart. Zorgpaden dragen bij aan beter op
elkaar afgestemde zorg en aan het meer ‘naar voren’
organiseren van hulp.
Schoolprofiel plus advies
Handig: scholen voor voortgezet onderwijs krijgen na het invullen van ‘Jij en je gezondheid’ een
schoolgezondheidsprofiel met advies op maat voor
collectieve preventie. Scholen kunnen bijvoorbeeld
programma’s als ‘De gezonde school en genotmid-

Richtlijn vroegsignalering

delen’ en ‘Lang leve de liefde’ inzetten. Scholen zijn

Tijdig signaleren begint met een goede samen-

erg tevreden over het advies. Najaar 2015 worden

werking in de eerstelijns geboortezorg. De richtlijn

de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gezond-

‘Vroegsignalering en overdracht van gegevens van

heidsbevorderaars hierin getraind.

pasgeborenen in Amsterdam’ wordt eind 2015 geactualiseerd. Na formeel akkoord in 2016 zal de richtlijn
met alle professionals worden gecommuniceerd.

Veiligheid van kinderen

Ouder- en kindadviseurs met een jeugdverpleegkundige achtergrond en jeugdartsen werken in
Amsterdam met het programma SamenStarten.
SamenStarten is een programma dat lokale partners verbindt in de zorg voor jonge kinderen van 0
tot 4 jaar. Een indicatie van de
Scholen zijn blij aandacht die jonge kinderen
met het gezond- vanuit de Ouder- en Kindteams
heidsprofiel en buiten de jeugdgezondheidszorg om krijgen, is lastig in
bijpassend advies cijfers te geven. Uit het onderzoek tijdsbesteding (‘dagboekjesonderzoek’)2 van de gemeente Amsterdam in
november 2015 blijkt dat ouder- en kindadviseurs
– niet jeugdgezondheidszorg – en jeugdpsychologen 10% van hun contacten en activiteiten aan 0-4
jarigen besteden. Duiding van dit cijfer is voor 2015
nog niet mogelijk.

Jaarrapportage
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Het tijdig signaleren van kindermishandeling is cruciaal. Onder kindermishandeling worden situaties
verstaan waarin kinderen te maken krijgen met verwaarlozing, mishandeling, huiselijke geweld. In 2015
is een structuur van kernteams aandachtsfunctionarissen kindermishandeling opgezet. Deze kernteams
zijn samengesteld uit een ouder- en kindadviseur,
een jeugdarts en een jeugdpsycholoog met specifieke expertise op het gebied van veiligheid. De
teams zijn georganiseerd per Ouder- en Kindteam
of per stadsdeel. Om een indruk te geven van de
mate waarin onveiligheid in beeld is: bij 6,9% van
de nieuwe cliënten jeugdhulp zijn er zorgen over
de veiligheid. Dit beeld wordt ondersteund door
bevindingen uit het ‘dagboekjesonderzoek’ 2 van
november 2015.
We streven ernaar dat alle professionals goed kunnen reageren op veiligheidsproblemen. Van onze
medewerkers verwachten we dat ze hun zorgen
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over veiligheid met ouders en kinderen kunnen en
ook durven te bespreken. We verwachten ook dat
ze de meldcode volgen en tijdig adequate hulp
inzetten of, als er onderzoek of een snelle interventie nodig is, Veilig Thuis inschakelen. Om te zorgen
dat de professionals dit ook kunnen doen, volgen
medewerkers een training: ‘Focus op veiligheid’.
135 professionals zijn in 2015 hierin getraind.
Van de aandachtsfunctionarissen verwachten we
dat ze hun collega’s kunnen begeleiden bij vragen
over de meldcode of de inzet van hulp. Zeventien
aandachtsfunctionarissen zijn getraind in ‘Signs of
Safety’. Zij kunnen hun collega’s adviseren en samen
met hen en het gezin zelf veiligheidsplannen maken.
De routes bij het omgaan met veiligheidssituaties
–al vóór de oprichting van de Ouder- en Kindteams
gemaakt – worden opnieuw uitgestippeld vanuit het
perspectief en de visie van de Ouder- en Kindteams Amsterdam. Dat houdt in dat wij intensief
samenwerken met ouders, zeker als er sprake is van
(vermoedens van) kindermishandeling. Het houdt
ook in dat de regie zoveel mogelijk bij de gezinnen
blijft. Kan dit niet vanwege de veiligheid, dan wordt
er nauw samengewerkt met en toegeleid naar de
gedwongen hulpverlening. We laten een gezin pas
los als een andere hulpverlener het traject met het
gezin daadwerkelijk heeft overgenomen.

In september is ook een onderzoeksrapport verschenen van Samenwerkend Toezicht Jeugd over
hoe in Amsterdam met calamiteiten is omgegaan.
Aanleiding zijn enkele ernstige calamiteiten met
kinderen in 2014. Eén van de conclusies: professionals en meldpunten hebben de problematiek van
ouders onvoldoende ingeschat als veiligheidsrisico
voor kinderen. Het Ouder- en Kindteam ontwikkelt
samen met Veilig Thuis, Samen Doen, WSG en
JBRA een plan, gericht op het borgen van veiligheid in risicogezinnen. Centrale elementen: het
beter signaleren en acteren op ouderproblematiek,
niet- vrijblijvende samenwerking met en rondom
gezinnen en het vergroten van deskundigheid van
professionals.

Pilot met het preventief interventieteam PIT
De eerste stappen zijn gezet om de samenwerking tussen de Ouder- en Kindteams en het PIT te
versterken. Het team spoort kinderen en jongeren
op die grote kans lopen om af te glijden naar de
criminaliteit. In twee gebieden (Noord Oost en Geuzenveld/Slotermeer) is voor 38 jeugdigen een gezamenlijke aanpak vormgegeven. Er wordt ingezet
op samenwerking, specifiek op de gebieden waar
Samen DOEN, het Ouder- en Kindteam en het PIT
elkaar kunnen versterken. De volgende rapportage
volgt maart 2016.

Inspectie op bezoek
In 2015 heeft de inspectie onderzoek gedaan naar
de kwaliteit van de jeugdhulp in het Ouder- en
Kindteam Noord. De inspectie is positief over de
wijze waarop professionals de veiligheidsrisico’s
voor kinderen beperken en ervoor zorgen dat acute
onveilige situaties voor kinderen worden opgeheven. De inspectie ziet verbeterpunten bij het in
kaart brengen van de veiligheid van kinderen door
ouder- en kindadviseurs en het kunnen tonen van
een actuele Verklaring Omtrent Gedrag. In 2016
zal dit samen met de moederorganisaties worden
opgepakt.

Jaarrapportage
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Ontwikkelpunten en dilemma’s

•

De samenwerking tussen een Ouder- en
Kindteam en een school loopt nog niet altijd
soepel: de Ouder- en Kindteams functioneren
nog niet overal als multidisciplinair team op
school.

•

De ontwikkeling van de onderwijs- zorgarrangementen is nog niet afgerond waardoor er
veel werk ligt voor de Ouder- en Kindteams.

•

‘Jij en je gezondheid’ en de schoolprofielen zijn
nog te weinig ingebed in de multidisciplinaire
werkwijze van het Ouder- en Kindteam. In 2016
nemen we verdere stappen om de opvoed- en
opgroeiondersteuning inclusief de trainingen
beter af te stemmen op de school- en wijkprofielen en om het gesprek over de schoolprofielen vanuit het Ouder- en Kindteam met de
scholen te voeren.

•

De Ouder- en Kindteams sluiten aan bij de
zorgstructuren, maar soms is het moeilijk de
onafhankelijkheid van het Ouder- en Kindteam
ten opzichte van de school vorm te geven.

•

Met name op de scholen voor voortgezet onderwijs is het team niet goed bereikbaar voor
ouders. Het Ouder- en Kindteam is te veel
onderdeel van de zorgstructuur van de school.

•

Scholen willen graag dat we registeren in het
leerlingvolgsysteem van de school. Dit is niet
mogelijk vanwege de privacy van gezinnen,
het is dubbel werk en het geeft onduidelijkheid over het eigenaarschap van het dossier.
De resultaten samen met ouders terugkoppelen is natuurlijk altijd mogelijk. De discussie
hierover wordt gevoerd.

Het borgen van veiligheid in risicogezinnen
is een belangrijk ontwikkelpunt: het beter
signaleren en acteren op ouderproblematiek,
het vormgeven van een niet- vrijblijvende
samenwerking met en rondom gezinnen en het
vergroten van deskundigheid van professionals.
Met prioriteit volgen in 2016 270 collega’s de
training ‘Focus op Veiligheid’.

•

Binnen de jeugdgezondheidszorg en de andere
taken van het Ouder- en Kindteam is er nog
onvoldoende beeld van het aantal keren dat
kindermishandeling gesignaleerd wordt. Dit
heeft in 2016 prioriteit.

•

•

In het speciaal onderwijs is op een aantal
scholen sprake van overlap in de taken van het
schoolmaatschappelijk werk en de ouder- en
kindadviseur.

Jaarrapportage
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DOEL 2:
PASSENDE HULP DICHTBIJ

Lukt het om zoveel mogelijk passende
hulp en steun te bieden?
HET BEREIK VAN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG IS HOOG: 99% VAN ALLE 0-JARIGEN IS IN 2015
BEREIKT. ER IS FLINK GEÏNVESTEERD IN KORTE ADVIESGESPREKKEN EN THEMABIJEENKOMSTEN IN
WIJKEN EN OP SCHOLEN. HETZELFDE GELDT VOOR DE BASISTRAININGEN, MAAR HET BEREIK VAN
TRAININGEN VOOR OUDERS, KINDEREN EN JONGEREN IS TEN OPZICHTE VAN 2014 LAAG. VERDER:
7.288 JEUGDIGEN ZIJN BEREIKT MET JEUGDHULP VANUIT DE OUDER- EN KINDTEAMS, DIT IS BIJNA
5% VAN DE JEUGDIGEN IN AMSTERDAM.
Passende ondersteuning en hulp dichtbij, is de
tweede doelstelling van de Ouder- en Kindteams. In
het jeugdstelsel van voor de transitie in 2015 waren
er tal van organisaties die hulp boden, maar de hulp
was versnipperd en een groot deel was niet vrij
toegankelijk. Nu hebben de organisaties die samen
de Ouder- en Kindteams vormen hun medewerkers
“naar voren geschoven” zodat er, bij de eerste
vragen en signalen, direct in
De multidisciplinaire de eigen omgeving van de
jeugdigen ondersteuning
samenwerking komt
is. De ondersteuning variin 2015 van de grond eert van een adviesgesprek,
training, jeugdhulp en een
behandeling van een jeugdpsycholoog; dit alles is in
een team in de buurt en op school beschikbaar.

Multidisciplinair werken
De multidisciplinaire samenwerking is in 2015 gestart: in alle teams zijn de diverse disciplines aanwezig. Er was volop aandacht voor de samenwerking:
hoe kunnen we informatie delen, hoe zetten we
ouders in de regierol? De uitdaging daarbij: hoe
betrekken we tijdig een andere discipline en bepalen we welke discipline van toegevoegde waarde is?

Jaarrapportage

Er is geïnvesteerd in elkaar leren kennen, gesproken
over ieders profiel en taak en er zijn verdere samenwerkingsafspraken gemaakt.
In alle teams is hard en succesvol gewerkt aan het
vormgeven van casuïstiekoverleg en multidisciplinair
overleg. Dit levert inhoudelijke afstemming op waar
ouders en kinderen van profiteren. Het basispakket
jeugdgezondheidszorg blijft een vastomlijnd pakket
met diensten waar geen gezamenlijke transformatieopdracht met de andere disciplines van de
Ouder- en Kindteams aan ten grondslag ligt.
Een aparte uitdaging is het vorm en inhoud geven aan het uitgangspunt bij het multidisciplinair
werken: enerzijds hiërarchisch gelijkwaardig zijn en
anderzijds functioneel en inhoudelijk een andere rol
en positie innemen.

Jeugdpsychologen
De jeugdpsychologen werkten aan hun verdere
functieontwikkeling in het Ouder- en Kindteam door
het organiseren van intervisie, supervisie en deskundigheidsbevordering. De screening, diagnostiek
en behandelingen zijn belangrijke onderdelen van
het takenpakket van de jeugdpsycholoog, ook in de
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teams Samen DOEN. Niet alle jeugdpsychologen
waren dit gewend. Voor jeugdpsychologen in het
Ouder- en Kindteam - die voorheen veel begeleiding boden - vergt dit een omslag. Eind 2015 is te
zien dat er samenwerking met de specialistische en
de vrijgevestigde ggz (psychologen en psychiaters)
plaatsvindt. Er is screenings- en diagnostisch materiaal aangeschaft. De ggz in de Ouder- en Kindteams
krijgt mede hierdoor steeds meer vorm en inhoud.
Uit de registratie blijkt dat het aantal jeugdigen dat
hulp krijgt van jeugdpsychologen verhoudingsgewijs (nog) harder oploopt dan het aantal jeugdigen
dat hulp krijgt van het Ouder- en Kindteam als geheel. Tot september 2015 werd 10% van het totaal
aantal jeugdigen die jeugdhulp krijgen gezien door
een jeugdpsycholoog, in heel 2015 betrof dit 12%.
Hierbij gaat het alleen om de trajecten waarbij de
jeugdpsycholoog hulp verleent, dus niet de trajecten waarin zij advies geven.

Bereik jeugdgezondheidszorg
Het bereik van jeugdigen vanuit de jeugdgezondheidszorg was in 2015 onverminderd hoog. Dit is
een prestatie gezien het feit dat de teams nieuw
zijn samengesteld en jeugdartsen en ouder- en
kindadviseurs met jeugdverpleegkundige achtergrond multidisciplinair samenwerken met de andere
professionals in de Ouder- en Kindteams. In totaal
zijn met het basispakket jeugdgezondheidszorg
GGD in 2015 250.455 consulten uitgevoerd. Het
bereik (GGD en SAG samen) van 0-jarigen is geste-

gen van 98,3% naar 99,0%. Het bereik van 3-jarigen
is gestegen van 93,7% naar 96,8%, bij een beoogd
bereik van 95%.
In 2015 is in Amsterdam een hoog bereik behaald
met het Rijksvaccinatieprogramma. Het doel – een
vaccinatiegraad van minstens 90% - is voor de
meeste vaccinaties behaald. Voor HPV (bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker) ligt het
bereik lager, ook landelijk. Het Rijksvaccinatieprogramma beschermt tegen twaalf infectieziekten. Elk
jaar zetten wij ons in om zoveel mogelijk kinderen
te kunnen vaccineren. Dat doen we door herhaalde
uitnodigingen te sturen voor vaccinatie(campagnes),
door inhaalvaccinatiespreekuren te organiseren,
door voorlichting te geven en door nieuwkomersonderzoeken uit te voeren.
Het aantal kinderen en ouders dat niet op een
afspraak komt, is in Amsterdam relatief groot. In
2015 was het percentage no-show jeugdgezondheidszorg GGD 13,1%. In 2014 was dit 14,1%. De
norm is 10%. Het hoge no-showpercentage blijft
een punt van aandacht. Door cumulatie van grootstedelijke problematiek kost het veel inzet om alle
jeugdigen en gezinnen in Amsterdam te bereiken.
Er worden dit jaar maatregelen getroffen om het
percentage no-show te verlagen, waaronder het
online herplannen van afspraken en ouders aan hun
afspraak herinneren door middel van een sms. Als
de no-show een risicogezin betreft, wordt in 2016
een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt.

Het bereik (GGD) in schooljaar 2014-2015 van 5-jarigen is gestegen van 93,8% naar 95%, het bereik van 10-jarigen is ongeveer hetzelfde gebleven: van 85,8% naar 85%. Het bereik van 14-jarigen is gestegen van 81,3%
naar 84%, bij een beoogd bereik van 90%. De vorming van de vier Ouder- en Kindteams voor het voortgezet
onderwijs – en de bijbehorende switch van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen/ouder- en kindadviseurs
– heeft geen negatief effect gehad op het bereikpercentage 14-jarigen. Het bereik 16-jarigen is in schooljaar
2014-2015 voor het eerst gemeten: 77%. In 2013 is de implementatie van dit preventief gezondheidsonderzoek gestart.
De inspectie toetst het bereik op basis van tenminste één face-to-face contact in specifieke leeftijdscohorten.
Naast deze contacten wordt nog een grote groep andere kinderen bereikt met preventieve gezondheidsonderzoeken 0-4 jaar, huisbezoeken op indicatie, ziekteverzuimbegeleiding e.a.
Vrijwel alle pasgeborenen kregen in 2015 een hielprik. De hielprik wordt gebruikt om achttien zeldzame ziektes
op te sporen. Jeugdgezondheidszorg voldoet aan de kwaliteitseisen voor tijdige uitvoering van de hielprik.
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Bereik opgroei- en opvoedondersteuning
De teams hebben veel tijd geïnvesteerd in opvoed- en opgroeiondersteuning aan jeugdigen en
gezinnen en professionals in de vorm van themabijeenkomsten, voorlichting, adviesgesprekken in
de wijken en op de school. Hoewel er gezien de
opdracht van de teams veel nadruk op ligt, worden
ze niet in het registratiesysteem vastgelegd.
Het tijdsbestedingsonderzoek (‘dagboekjes’) uit november laat zien dat de tijd die teams besteden aan
preventieve activiteiten gedurende het jaar is toegenomen. 72% van de tijd die wordt besteed aan
directe cliëntcontacten is besteed aan korte contacten, trainingen en groepsbijeenkomsten. Met korte
contacten wordt bedoeld: screeningen, preventieve
gezondheidsonderzoeken, face-to-face contacten
op spreekuren of tijdens afspraken, telefonische en
e-mailcontacten bij opvoedvragen en voorlichtingsgesprekken. Bij de meting in april lag het percentage iets onder de 60%. De stijging van het aantal
‘preventieve’ uren is voor een deel het gevolg van
een sterkere focus op de basistrainingen.
Er zijn in totaal 250 basistrainingen opgroei- en
opvoedondersteuning gegeven. Daar namen 997
ouders en 1.034 jeugdigen aan deel (uitval respectievelijk: 68 en 76). Het gaat om de volgende
trainingen: Triple P, competentietrainingen, faalangstreductietrainingen (Bibbers de Baas), Rots en
Water en Sprint. Hoewel vergelijkbare cijfers uit
2014 niet voorhanden zijn, zijn er aanzienlijk minder
basistrainingen gegeven dan in 2014. Deze dip kent
een aantal oorzaken: in januari waren niet in alle
teams voldoende trainers beschikbaar. Verder is er
sprake van onderregistratie door het ontbreken van
een registratiemodule en –instructie in de eerste
helft van 2015. En ten slotte is er een aanvullend
trainingsaanbod buiten de Ouder- en Kindteams.

door expliciete aandacht voor de trainingen binnen
de teams (er zijn tussentijds streefwaarden opgesteld). Behalve de trainingen die we zelf uitvoeren,
zijn we ook actief betrokken bij de trainingen die
door organisaties buiten het Ouder- en Kindteam
worden uitgevoerd. Het Ouder- en Kindteam levert
co-trainers. Dit is echter niet terug te vinden in de
registraties binnen het Ouder- en Kindteam.

Bereik jeugdhulp
Van de 150.000 0-18 jarigen in Amsterdam hebben
7.288 jeugdigen lichte jeugdhulp gekregen, dit is
bijna 5%. Het percentage jeugdigen dat we begeleiden met een openstaand traject is de laatste
vier maanden van 2015 toegenomen met 63%
ten opzichte van de eerste acht maanden. Dit lijkt
logisch in het licht van de opdracht van Ouder- en
Kindteams Amsterdam, namelijk vinger aan de pols
houden, het gezin ondersteunen bij regie, ook na
de inzet van specialistische jeugdhulp. Vanuit het
uitgangspunt ‘ouders in de regie’ is het echter niet
altijd nodig blijvend vinger aan de pols te houden
en is hulp afsluiten logischer. Zo voorkomen we ook
dat de caseload te hoog wordt.
Uit onderstaande figuur is op te maken dat van alle
jeugdigen die het Ouder- en Kindteam jeugdhulp
heeft geboden, het grootste deel van de kinderen
en jongeren werd geholpen binnen het Ouder- en
Kindteam (75%). Voor 22% werd verwezen naar
specialistische hulp of een persoonsgebonden
budget. In totaal gaat het om 6.097 arrangementen
- verschillende soorten hulp - binnen de jeugdhulptrajecten. Bij 2.687 jeugdigen is geen arrangement
gemaakt.3

De stijging van het aantal trainingen was in de laatste vier maanden van 2015 substantieel. De stijging
is voor de training voor jongeren groter dan die
voor de training voor ouders. Met name werden er
veel competentietrainingen gegeven. In de laatste
vier maanden is het aantal trainingen voor ouders
meer dan verdubbeld ten opzichte van de eerste
acht maanden. Het aantal trainingen voor jongeren
verdrievoudigt. Dat komt mede door extra opgeleide competentietrainers en Sprinttrainers, door
het toevoegen van een registratiemodule in RIS en
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In de achtmaandenrapportage zijn deze cijfers niet meegenomen over de verhouding van de geboden zorg. Nu hebben we dat wel
gedaan met de aanname dat deze jeugdigen door het Ouder- en Kindteam geholpen worden. Tevens zijn de cijfers, zoals die in de
achtmaandenrapportage zijn gebruikt, gecorrigeerd conform dezelfde aanname.

2%
Bijzondere beschikkingen
De bijzondere beschikkingen
betreffen ook individuele
voorzieningen, maar worden
niet vanuit wijkteams aangevraagd, maar vanuit daarvoor
speciaal ingericht loket

20%
Inzet individuele
voorziening

2%
Inschakelen Samen
DOEN, gecertificeerde
instelling en/of
Veilig thuis

75%
De hulp wordt aangeboden
door de ouder- en kindadviseur
of door collega’s uit het team

1%
Aanvullend aanbod
(O&O- aanbod)

Verhouding tussen hulp Ouder- en Kindteams en verwijzing naar ander aanbod

Wijkteams in cijfers
Alle teams registreerden in 2015 hun bereik (zie
tabel). Wat valt op? Allereerst dat er verschillen zijn
tussen de Ouder- en Kindteams. Zo was het geregistreerde bereik van jeugdigen door middel van
jeugdhulp (als percentage van 0-18 jarigen in de
wijk) in het team de Aker & Nieuw Sloten 0,9% en
in het team Oud Oost 6,8%. Ook het aantal geregistreerde deelnemers aan trainingen laat grote
verschillen zien tussen de teams.

•

Waar komen de verschillen vandaan?
• Verschillende factoren spelen een rol, zoals
de voorgeschiedenis van een team. Sommige
teams zijn proeftuin geweest voor 2015 en hebben daardoor meer tijd gehad om de samenwerking vorm te geven.
• Het bereik op een school is lager als de samenwerking op de school nog niet goed van de
grond komt.
• De teamsamenstelling: teams met relatief veel
medewerkers uit welzijnsinstellingen besteden
verhoudingsgewijs meer tijd aan kortdurende
adviezen, themabijeenkomsten in de wijk. Dit
zijn activiteiten die niet terug te vinden zijn in
de registratie.
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De wijken verschillen qua problematiek en het
gebruik van jeugdhulp. Dit is uitgedrukt in een
signaalscore die duidt of er relatief veel of weinig
problematiek in een wijk is ten opzichte van het
stedelijk gemiddelde. Het ligt voor de hand dat
er een relatie is tussen de aanwezige problemen
en vragen van jeugdigen en gezinnen in een
wijk en het bereik door middel van jeugdhulp.
In deze rapportage gaan we daar nog niet op
in omdat de cliënten niet één op één herleidbaar zijn naar de wijk waar ze wonen (het aantal
cliënten is weergegeven per team dat ze heeft
ondersteund). Bovendien wordt er door de
gemeente in samenwerking met onder meer de
Ouder- en Kindteams een passende risicomaatstaf als voorspeller voor zorggebruik jeugd en
t.b.v. de duiding van de prestaties van de Ouderen Kindteams ontwikkeld.
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Totaal aantal beschikte
voorzieningen tov bereikte
clienten dmv jeugdhulp

Totaal aantal beschikte
voorzieningen als % van de
bevolking Jeugdigen 0-18

Aantal PGB's tov totaal aantal
beschikte voorzieningen

Totaal aantal beschikte
voorzieningen

ZIN

PGB

Aantal deelnemers aan
trainingen

Waarvan bereik SAG

Waarvan bereik GGD

Bereik 0-jarigen onder zorg bij
JGZ

Bereikte cliënten dmv jeugdhulp
als % van de bevolking
Jeugdigen 0-18

Bereikte cliënten dmv jeugdhulp

Bevolking Amsterdam
Jeugdigen 0-18

Resultaat signaalindicatoren*

Ouder- en Kindteam: 2015 in cijfers op wijkniveau

OKT Bijlmer Centrum

45%

5.161

204

4,0%

98,2%

98,6%

96,7%

73

13

80

93

14%

1,8%

45,6%

OKT Bijlmer Oost

41%

5.932

146

2,5%

99,5%

100,0%

96,7%

160

10

73

83

12%

1,4%

56,8%

OKT Bos en Lommer

38%

6.508

299

4,6%

99,4%

99,4%

424

17

36

53

32%

0,8%

17,7%

OKT Buitenveldert & Zuidas

-39%

3.118

98

3,1%

98,7%

98,7%

95

7

25

32

22%

1,0%

32,7%

OKT Centrum Oost

-47%

5.089

148

2,9%

98,5%

98,2%

100,0%

27

17

45

62

27%

1,2%

41,9%

OKT Centrum West

-51%

4.608

132

2,9%

99,1%

98,9%

99,5%

10

10

69

79

13%

1,7%

59,8%

OKT De Aker & Nieuw-Sloten

-25%

5.983

54

0,9%

99,7%

100,0%

99,5%

50

8

22

30

27%

0,5%

55,6%

OKT De Pijp & Rivierenbuurt

-26%

8.398

153

1,8%

99,4%

99,4%

15

21

34

55

38%

0,7%

35,9%

OKT Gaasperdam & Driemond

31%

7.169

341

4,8%

98,5%

195

12

115

127

9%

1,8%

37,2%

OKT Geuzenveld & Slotermeer

44%

10.333

249

2,4%

99,6%

99,6%

660

9

85

94

10%

0,9%

37,8%

-31%

7.390

136

1,8%

99,3%

99,3%

16

21

69

90

23%

1,2%

66,2%

OKT Indische Buurt & Oostelijk Havengebied

-5%

7.991

281

3,5%

98,4%

98,2%

100,0%

53

15

62

77

19%

1,0%

27,4%

OKT Noord Oost

31%

7.969

233

2,9%

98,9%

99,3%

98,5%

143

23

75

98

23%

1,2%

42,1%

OKT Noord West

21%

6.665

212

3,2%

99,5%

99,5%

28

22

84

106

21%

1,6%

50,0%

OKT Osdorp

23%

8.137

337

4,1%

98,3%

98,3%

281

17

78

95

18%

1,2%

28,2%

OKT Oud Noord

31%

5.027

295

5,9%

99,4%

99,4%

56

26

33

59

44%

1,2%

20,0%

OKT Oud Oost

11%

5.214

353

6,8%

98,3%

98,3%

100

15

65

80

19%

1,5%

22,7%

OKT Oud West & De Baarsjes

-8%

10.306

360

3,5%

99,0%

98,7%

338

16

78

94

17%

0,9%

26,1%

OKT Slotervaart

23%

7.596

172

2,3%

99,6%

99,6%

170

6

36

42

14%

0,6%

24,4%

OKT Watergraafsmeer

-47%

5.266

130

2,5%

98,7%

98,7%

42

36

36

0%

0,7%

27,7%

OKT Westerpark

-11%

5.182

146

2,8%

97,8%

96,3%

99,4%

99

7

43

50

14%

1,0%

34,2%

OKT Zuid

-53%

9.518

167

1,8%

99,8%

99,7%

100,0%

28

17

41

58

29%

0,6%

34,7%

OKT VO Centrum & Zuid

-

400

29

1

63

64

2%

16,0%

OKT VO Noord

-

465

-

3

49

52

6%

11,2%

OKT VO Oost & Zuidoost

-

167

-

3

75

78

4%

46,7%

OKT VO West & Nieuw West

-

315

8

2

115

117

2%

37,1%

OKT MBO

-

996

6

1

14

15

7%

1,5%

OKT BB

-

275

21

97

118

18%

42,9%

OKT IJburg & Zeeburg

OKT PGB

-

98,5%

100,0%

-

-

-

-

0%

Totaal

148.560

7.288

51
4,9%

99,0%

99,0%

99,0%

3.106

-

340

-

1.697

2.037

17%

1,4%

28,0%

0,0%

Totaal excl VO, MBO, BB, PGB

148.560

4.619

3,1%

99,0%

99,0%

99,0%

3.063

309

1.284

1.593

19%

1,1%

34,5%

* Betreft de weging van de problematiek in een wijk; bij een negatieve signaalscore is deze beperkt; bij een positieve signaalscore is deze bovengemiddeld.

* De teams voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn niet op wijkniveau georganiseerd. Het loket
Bijzondere Beschikkingen en het PGB-team van de gemeente zijn
ondersteunende teams en doen geen zelfstandige uitvoering.
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Asielzoekers
De Ouder- en Kindteams Amsterdam zijn er voor
alle kinderen en ouders in Amsterdam. Oók voor de
kinderen van asielzoekers die in 2015 in Amsterdam
werden opgevangen. In november startten we met
publieke gezondheidszorg voor kinderen van 0 tot
12 maanden. Ook werden de kinderen van 12 tot 18
maanden ingeënt. Op diezelfde locaties en op scholen werden spreekuren georganiseerd voor vragen
en adviezen over opvoeden en opgroeien in deze
bijzondere omstandigheden. We werken samen met
welzijnsorganisaties die activiteiten organiseren voor
jonge kinderen. Er kan verwezen worden naar gespecialiseerd aanbod, bijvoorbeeld op het gebied van
traumaverwerking.
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Knelpunten en dilemma’s

•

In 2016 blijven we focussen op goede
multidisciplinaire samenwerking. Daarnaast
focussen we op de doorontwikkeling van
basismethodieken en de benodigde generalistische en specifieke competenties.

•

De samenwerking binnen het Ouder- en
Kindteam met de jeugdgezondheidszorg
kent momenteel twee sturings- en transformatielijnen. Dit zorgt voor verwarring bij
de uitvoering in de teams en voor discussie over de uitvoering van de transformatieopdracht van het Ouder- en Kindteam.
Wij zijn momenteel hard aan het werk
om deze discussie te beslechten in de
stuurgroep waardoor we op korte termijn
heldere lijnen uit kunnen zetten naar de
teams.

•

Ondanks dat het aantal trainingen dat
door de Ouder- en Kindteams wordt gegeven in de loop van vorig jaar fors stijgt,
zien we dat deze trainingen én de trainingen opgroei- en opvoedondersteuning
nog niet goed gefundeerd op risico’s van
kinderen en wijken ingezet worden.

•

Vanuit het uitgangspunt ‘ouders in de regie’ is het niet altijd nodig blijvend vinger
aan de pols te houden en is hulp afsluiten
logisch. Zo voorkomen we ook dat de
caseload te hoog wordt.

Ouder- en Kindteams Amsterdam
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DOEL 3:
EIGEN KRACHT & NETWERKEN

Lukt het om de eigen kracht en
netwerken van gezinnen te versterken?
ALLE MEDEWERKERS VAN DE OUDER- EN KINDTEAMS GEVEN RUIMTE AAN DE EIGEN KRACHT VAN
OUDERS EN KINDEREN. DAT BETEKENT DAT ER WORDT SAMENGEWERKT MET OUDERS EN DAT ER
NIET METEEN OPLOSSINGEN WORDEN VOORGESCHOTELD.
Een belangrijke uitgangspunt voor de Ouder- en
Kindteams is het versterken van de positie van
ouders en jeugdigen. Zij vragen om ondersteuning
en geven aan wie erbij betrokken kan worden. De
ouder heeft de regie over de hulp en kan ook daar
desgewenst ondersteuning bij krijgen. In dit kader is
het ruimte geven aan de eigen kracht een belangrijk
doel. Er wordt alleen ondersteuning geboden in die
gevallen waarin de ouders er samen met hun familie
en netwerk niet goed uitkomen. Hetzelfde geldt
voor jongeren.

Onze aanpak
Een ouder- en kindadviseur met oog voor de eigen
kracht kan gezinsleden ondersteunen zodat zij hun
eigen mogelijkheden zien, benutten en versterken.
Dat betekent: goed luisteren naar wat jeugdigen
en hun ouders vertellen en
De Ouder- en welke oplossingsrichtingen
Kindteams investe- zij aandragen. Soms blijkt
na één gesprek dat ouders
ren dit jaar veel in of jongeren zelf goed verhet aansluiten bij der kunnen. Inzet van eigen
wijknetwerken kracht betekent vaak dat
het gezin samen met het
Ouder- en Kindteam een plan opstellen en dat de
taken verdeeld worden. In de praktijk van 2015
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bleek regelmatig dat ouders en medewerkers van
het Ouder- en Kindteam samen het sociale netwerk
erbij betrekken om te kijken welke steun van die
kant kan komen.
Voor sommige medewerkers van de Ouder- en
Kindteams bleek deze werkwijze nog een uitdaging.
Als je gewend bent om problemen over te nemen
en op te lossen, kost het moeite om ‘op je handen
te gaan zitten’ of niet in te gaan op een verzoek
voor gespecialiseerde hulp of persoonsgebonden
budget en jeugdigen en ouders juist te coachen in
het zelf zoeken naar oplossingen. Andere medewerkers werken al langer op deze manier; zo is er
binnen een team altijd voldoende expertise en leert
men van elkaar.

Welke netwerken?
Een deel van de ondersteuning werd geboden door
het sociale netwerk (vaak is er toch een grootouder,
kennis, of buurman die iets kan doen) en door de
vele wijkgebonden organisaties. Ondanks het feit
dat het aantal verwijzingen naar Eigen Kracht en
Eigen Plan is gestegen, heeft het Ouder- en Kindteam in 2015 weinig gebruik gemaakt van deze
aanvullende inzet van de familiegroepsplanmethodieken. Deze zijn nu in te zetten via een verwijzing

2015
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Ontwikkelpunten en dilemma’s

•

Het uitgangspunt van het versterken van
de zelfstandige positie van jeugdigen en
hun ouders gaan we volledig integreren
in de manier van werken in de Ouder- en
Kindteams.

•

Het uitgangspunt om ouders verantwoordelijk te houden en intensief te betrekken
bij het formuleren van zorgplannen verdient meer aandacht in het Amsterdamse
stelsel. Er is een scherpe afspraak nodig
over het moment waarop het Ouder- en
Kindteam en de andere organisaties overgaan tot ondersteunen bij de regie op de
hulpverlening.

•

Verder blijft de opbouw van het netwerk
in de wijken veel tijd vergen en is nog niet
af. Het netwerk is groot en veelomvattend:
kraamzorg, verloskundigen, huisartsen,
kinderdagverblijven, vrijgevestigde hulpverleners, zelfhulporganisaties, vrijwilligers
initiatieven, jongerenwerk, wijkagenten, et
cetera.

naar specialistische hulp. Ons advies is om deze
vrij toegankelijk te laten zijn voor gezinnen die dat
nodig achten.
De Ouder- en Kindteams hebben dit eerste jaar
volop geïnvesteerd in contacten met de wijknetwerken. Er zijn talloze voorbeelden, zoals informatie
en advies te geven over opgroeien en opvoeden in
speeltuinen, bibliotheek en de gezondheidsmarkt
en het actief organiseren van wijknetwerkbijeenkomsten. Een ander team heeft contact gezocht
met de vrouwennetwerken in de wijk waarna zij
samen drukbezochte lezingen en workshops organiseerden over seksualiteit, loverboys en radicalisering. Ook sportclubs en sportactiviteiten die in de
wijk worden georganiseerd zijn van belang. Meer
en meer zijn de Ouder- en Kindteams bekend met
de mogelijkheden om de wijk te betrekken bij het
ondersteunen van gezinnen. Wel blijft het lastig om
overzicht te houden over het grote aanbod.
In 2016 gaan we nog meer investeren in deze
verbindende taak van de Ouder- en Kindteams. We
zien namelijk dat de basisvoorzieningen in de wijken
afkalven, zoals de spelinloop en spelotheek. We
zien ook dat vrijwilligersinitiatieven zoals Homestart
minder instroom hebben.
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DOEL 4:
GOED DOORVERWIJZEN

Lukt het om tijdig en goed door te
verwijzen naar specialistische hulp?
HET OUDER- EN KINDTEAM VERWIJST NAAR SPECIALISTISCHE HULP BIJ SPECIFIEKE VRAGEN DIE HET
TEAM NIET ZELF KAN BEANTWOORDEN. DIT GEBEURT NIET ZOMAAR. IN HET MULTIDISCIPLINAIR
OVERLEG WORDT, SAMEN MET DE OUDERS, BEPAALD WANNEER WORDT DOORVERWEZEN.
DE REGIE BLIJFT BIJ DE OUDERS.
Vanuit de Ouder- en Kindteams wordt doorverwezen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Het doel
‘goed doorverwijzen’ houdt in dat Ouder- en Kindteams alleen doorverwijzen als ze de gevraagde
ondersteuning niet zelf kunnen bieden. Het doel
‘goed doorverwijzen’ houdt ook in dat jeugdigen en
gezinnen op dat moment meteen worden verwezen
naar effectieve hulp buiten het Ouder- en Kindteam
zonder langs een ander loket te hoeven. Het doel
‘goed doorverwijzen’ houdt ook in dat de vraag van
jeugdigen en hun ouders centraal staat en dat de
invloed van ouders op de verwijzing wordt vergroot.
En ten slotte houdt het doel: ‘goed doorverwijzen’
dat de verwijzing op tijd gebeurt, niet onnodig is,
naar de juiste zorg (met andere woorden dat vraag
en aanbod goed gematcht worden). Het doorverwijzingsproces en het daarmee samenhangende
beschikkingsproces is nieuw.

Verwijzen naar specialistische hulp:
een nieuwe taak
In 2015 moesten alle teams leren om in overleg
met ouders en jeugdigen hen indien nodig te
verwijzen naar specialistische jeugdhulp of om hen
te adviseren over een persoonsgebonden budget.
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Dit is voor alle medewerkers een nieuwe taak en
een hele prestatie. De medewerkers in de teams
zijn zich steeds beter bewust van wat het betekent
dat je gemandateerd bent om te beschikken, hoe
je multidisciplinair samenwerkt, wat je eigen rol is
en wat het juiste moment is om een jeugdige door
te verwijzen. De kennis van
verwijzen en beschikken is
In 2015 wordt er
in alle teams op een niveau
2.037 keer verwezen
gebracht. Ook de afstemnaar specialistische
ming met gespecialiseerde
partners over de organisatie jeugdhulp
en uitvoering van passende en tijdige zorg is verbeterd. Cliënten worden
minder teruggestuurd of alsnog doorverwezen naar
elders. Er zijn in 2015 twee zorgmakelaars die meedenken met teams bij het vinden van een passend
aanbod en een loket bijzondere beschikkingen dat
ondersteunt bij complexe casuïstiek. Het Ouder- en
Kindteam is beter in staat om haar plaats in het
stelsel op dit onderdeel in te vullen, mede door het
ontstaan van een grotere mate van rolvastheid van
het Ouder- en Kindteam.

2015
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Aantal verwijzingen:
beschikte voorzieningen
In 2015 wordt er 2.037 keer verwezen naar specialistische jeugdhulp (beschikkingen). Het gaat om 340
persoonsgebonden budgetten en 1.697 beschikkingen zorg in natura. Over de eerste acht maanden
wordt 1.190 keer beschikt; een gemiddelde van 99
beschikkingen per maand. In de periode september
tot en met december wordt 847 keer beschikt, een

gemiddelde van 212 beschikkingen per maand. De
meeste beschikkingen worden afgegeven voor begeleiding, specialistische ggz en ambulante jeugdzorg. Verder valt op dat er relatief meer beschikkingen worden afgegeven voor ondersteuning bij het
opstellen van een familiegroepsplan, bij kortdurend
verblijf en bij buitenregionale & landelijke inkoop
dan eerder dit jaar.

Totaal aantal beschikte
voorzieningen tov bereikte
clienten dmv jeugdhulp

Totaal aantal beschikte
voorzieningen als % van de
bevolking Jeugdigen 0-18

Aantal PGB's tov totaal aantal
beschikte voorzieningen

Totaal aantal beschikte
voorzieningen

ZIN

PGB

Aantal deelnemers aan
trainingen

Waarvan bereik SAG

Waarvan bereik GGD

Bereik 0-jarigen onder zorg bij
JGZ

Bereikte cliënten dmv jeugdhulp
als % van de bevolking
Jeugdigen 0-18

Bereikte cliënten dmv jeugdhulp

Bevolking Amsterdam
Jeugdigen 0-18

Resultaat signaalindicatoren*

Ouder- en Kindteam: 2015 in cijfers op wijkniveau

OKT Bijlmer Centrum

45%

5.161

204

4,0%

98,2%

98,6%

96,7%

73

13

80

93

14%

1,8%

45,6%

OKT Bijlmer Oost

41%

5.932

146

2,5%

99,5%

100,0%

96,7%

160

10

73

83

12%

1,4%

56,8%
17,7%

38%

6.508

299

4,6%

99,4%

99,4%

424

17

36

53

32%

0,8%

OKT Buitenveldert & Zuidas

OKT Bos en Lommer

-39%

3.118

98

3,1%

98,7%

98,7%

95

7

25

32

22%

1,0%

32,7%

OKT Centrum Oost

-47%

5.089

148

2,9%

98,5%

98,2%

27

17

45

62

27%

1,2%

41,9%

OKT Centrum West

-51%

4.608

132

2,9%

99,1%

98,9%

99,5%

10

10

69

79

13%

1,7%

59,8%

OKT De Aker & Nieuw-Sloten

-25%

5.983

54

0,9%

99,7%

100,0%

99,5%

50

8

22

30

27%

0,5%

55,6%

OKT De Pijp & Rivierenbuurt

-26%

8.398

153

1,8%

99,4%

99,4%

15

21

34

55

38%

0,7%

35,9%

31%

7.169

341

4,8%

98,5%

98,5%

195

12

115

127

9%

1,8%

37,2%

44%

10.333

249

2,4%

99,6%

99,6%

660

9

85

94

10%

0,9%

37,8%

-31%

7.390

136

1,8%

99,3%

99,3%

16

21

69

90

23%

1,2%

66,2%

OKT Gaasperdam & Driemond
OKT Geuzenveld & Slotermeer
OKT IJburg & Zeeburg

100,0%

OKT Indische Buurt & Oostelijk Havengebied

-5%

7.991

281

3,5%

98,4%

98,2%

100,0%

53

15

62

77

19%

1,0%

27,4%

OKT Noord Oost

31%

7.969

233

2,9%

98,9%

99,3%

98,5%

143

23

75

98

23%

1,2%

42,1%

OKT Noord West

21%

6.665

212

3,2%

99,5%

99,5%

28

22

84

106

21%

1,6%

50,0%

OKT Osdorp

23%

8.137

337

4,1%

98,3%

98,3%

281

17

78

95

18%

1,2%

28,2%

OKT Oud Noord

31%

5.027

295

5,9%

99,4%

99,4%

56

26

33

59

44%

1,2%

20,0%

OKT Oud Oost

11%

5.214

353

6,8%

98,3%

98,3%

100

15

65

80

19%

1,5%

22,7%

OKT Oud West & De Baarsjes

-8%

10.306

360

3,5%

99,0%

98,7%

338

16

78

94

17%

0,9%

26,1%

OKT Slotervaart

23%

7.596

172

2,3%

99,6%

99,6%

170

6

36

42

14%

0,6%

24,4%

OKT Watergraafsmeer

-47%

5.266

130

2,5%

98,7%

98,7%

36

36

0%

0,7%

27,7%

OKT Westerpark

-11%

5.182

146

2,8%

97,8%

96,3%

99,4%

99

7

43

50

14%

1,0%

34,2%

OKT Zuid

-53%

9.518

167

1,8%

99,8%

99,7%

100,0%

28

17

41

58

29%

0,6%

34,7%

OKT VO Centrum & Zuid

-

400

29

1

63

64

2%

16,0%

OKT VO Noord

-

465

-

3

49

52

6%

11,2%

-

OKT VO Oost & Zuidoost

-

167

OKT VO West & Nieuw West

-

315

OKT MBO

-

996

OKT BB

-

275

OKT PGB

-

100,0%

42

-

8
6
-

51

-

3

75

78

4%

46,7%

2

115

117

2%

37,1%

1

14

15

7%

1,5%

21

97

118

18%

42,9%

-

-

0%

Totaal

148.560

7.288

4,9%

99,0%

99,0%

99,0%

3.106

340

-

1.697

2.037

17%

1,4%

28,0%

0,0%

Totaal excl VO, MBO, BB, PGB

148.560

4.619

3,1%

99,0%

99,0%

99,0%

3.063

309

1.284

1.593

19%

1,1%

34,5%

* Betreft de weging van de problematiek in een wijk; bij een negatieve signaalscore is deze beperkt; bij een positieve signaalscore is deze bovengemiddeld.

*

De teams voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn niet op wijkniveau georganiseerd. Het loket Bijzondere Beschikkingen en het PGB-team van de gemeente zijn ondersteunende teams en doen geen zelfstandige uitvoering
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In voorgaande tabel is een aantal indicatoren
opgenomen dat betrekking heeft op de samenstelling van de wijk en het verwijzen en beschikken op
wijkniveau5. Wat opvalt is dat er grote verschillen
zijn tussen de teams als het gaat om verwijzingen
naar zorg in natura en het toekennen van een persoonsgebonden budget. Bijvoorbeeld: in het team
Gaasperdam & Driemond werd 127 keer doorverwezen naar specialistische jeugdhulp. In het team
De Aker & Nieuw-Sloten ging het om dertig keer.
Wat valt op?
• Er lijkt geen samenhang te zijn tussen het type
wijk, uitgedrukt in de signaalscore, en het aantal
beschikte voorzieningen. Wat opvalt, is dat
wijkteams met zowel relatief veel cumulatie van
problemen (armoede, voortijdig schoolverlaten,
et cetera) als met relatief weinig problemen
- zowel een hoge als een lage signaalscore –
hoog kunnen scoren. In een volgende rapportage gaan we dieper in op de relatie tussen de
wijkpopulatie en de prestaties van de teams.
Nu is dat niet mogelijk omdat niet alle cliënten
zijn te herleiden tot de
In wijken met weinig woonwijk en we met de
problemen lijken de wijk- gemeente werken aan
een nieuwe risicomaat als
teams relatief vaker
voorspeller van zorgpersoonsgebonden gebruik in een wijk (de
budgetten af te geven resultaten zijn benoemd
naar het team dat de
cliënt heeft ondersteund: wijkteams, teams
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs).
• Er is geen samenhang tussen het aantal persoonsgebonden budgetten en het aantal
individuele voorzieningen. Wat opvalt is dat een
aantal wijken met een lage signaalscore relatief
hoog lijken te scoren op het aantal afgegeven
persoonsgebonden budgetten in relatie tot het
totaal aantal beschikte voorzieningen. Nogmaals: conclusies zijn niet mogelijk omdat niet
alle cliënten zijn te herleiden tot de woonwijk.
• Er is geen correlatie tussen het bereik van jeugdigen met jeugdhulp en het aantal beschikte
voorzieningen. Als ze allebei in een team lager
zijn dan het gemiddelde, dan wordt er waarschijnlijk door het team veel geïnvesteerd in
preventieve activiteiten (dien niet zichtbaar zijn
in de registratie).

Jaarrapportage

Verwijsregistraties paramedische zorg
Behalve naar specialistische jeugdhulp verwijst
jeugdgezondheidszorg in het Ouder- en Kindteam
naar paramedische zorg. Bijna 80% van het totaal
aan verwijsregistraties in Kidos6 zijn verwijzingen
naar (para)medische gezondheidszorg, in 2015 ruim
23.000.
Het aantal directe verwijzingen vanuit de jeugdarts
naar specialistische jeugdhulp is in 2015 452. Het
grootste gedeelte betreft verwijzingen naar de
specialistische ggz en de generalistische basis ggz,
samen 60% van het totaal aan verwijzingen naar
zorgcategorieën. Er is geen vergelijking met 2014
mogelijk.

Nieuw: loket Bijzondere Beschikkingen
Tot halverwege 2015 was er een centraal verwijsteam dat de medewerkers wegwijs heeft gemaakt
in de nieuwe wereld van verwijzen. Binnen de
Ouder- en Kindteams Amsterdam is halverwege
2015 het Loket Bijzondere Beschikkingen opgericht.
Medewerkers van dit loket zorgen alleen voor een
beschikking als een gezin geen ondersteuningsvraag heeft maar er toch een beschikking moet komen. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van ‘drang’ of
langdurige pleegzorg in vrijwillig kader. Ook heeft
het loket herindicaties voor het persoonsgebonden budget en de overgangscliënten afgehandeld.
Dit waren onverwacht grote aantallen. Daarnaast
bieden de medewerkers van het loket ondersteuning als een Ouder- en Kindteam moet beschikken
in complexe situaties, zoals bij een zeldzame ziekte.
Het loket kan dan helpen bij het organiseren van
het multidisciplinair overleg, zodat een adequate
inhoudelijke afweging kan plaatsvinden. De samenwerking met medewerkers vanuit het loket draagt
eraan bij dat het verwijs- en beschikproces in de
teams verbetert en meer uniform wordt.

2015
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De teams voor voortgezet onderwijs en het mbo-team zijn niet op wijkniveau georganiseerd. Het loket Bijzondere
Beschikkingen en het gemeentelijke PGB-team zijn ondersteunende teams en doen geen zelfstandige uitvoering.
6
Kidos: digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg.
5
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Ontwikkelpunten en dilemma’s

Jaarrapportage

2015

•

Er is nog een aantal knelpunten in het
proces van verwijzen en beschikken dat
we in 2016 gaan oppakken. De integrale
analyse in het multidisciplinaire team en de
betrokkenheid van ouders blijft een aandachtspunt. Dit geldt ook voor de kennis
en kunde met betrekking tot het persoonsgebonden budget.

•

Het blijft voor ouders en professionals
moeilijk om de weg te vinden in het jeugdhulpaanbod in Amsterdam.

•

We zien dat de aansluiting tussen vraag en
aanbod nog niet in orde is. Dit heeft te maken met knelpunten in de aansluiting tussen verschillende wettelijke kaders: Jeugdwet, Wet langdurige zorg, Participatiewet
en de Wet maatschappelijke ondersteuning. In het bijzonder geldt dit voor 18-24
jarigen. De routes en het aanbod passen
lang niet altijd bij deze jongvolwassenen.
Ook is de behoefte aan dagbesteding en
begeleid wonen groter dan voorhanden.

•

Samen DOEN biedt ondersteuning aan
gezinnen met problemen op meerdere
levensgebieden die onvoldoende zelfredzaam zijn. Dit zijn gezinnen die ook
bij de Ouder- en Kindteams komen. De
wijze waarop de samenwerking met deze
gezinnen het beste vorm krijgt moet goed
worden bekeken.

Ouder- en Kindteams Amsterdam
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ACHTER DE SCHERMEN

Hoe ziet de bedrijfsvoering er in 2015 uit?
IN 2015 IS DE BEDRIJFSVOERING VAN DE OUDER- EN KINDTEAMS AMSTERDAM OP DE RIT GEZET. 27
TEAMS ZIJN SAMENGESTELD, INCLUSIEF NIEUWE WERKPROCESSEN EN BIJBEHORENDE ICTAANPASSINGEN. ER IS HARD GEWERKT OM DE OUDER- EN KINDTEAMS ONDER DE AANDACHT
TE BRENGEN VAN ALLE AMSTERDAMSE GEZINNEN EN SCHOLEN. BOTTLENECKS:
DE BEREIKBAARHEID EN DE HUISVESTING.

Professionals
Eind 2015 werken in de 27 teams en het programmateam ruim 674 medewerkers. Het gaat om ouder- en kindadviseurs en jeugdadviseurs, jeugdartsen, jeugdpsychologen, doktersassistenten en
ouder- en kindteam-assistenten, teamleiders Ouderen Kindteams Amsterdam, teamleiders basispakket
jeugdgezondheidszorg, managementassistenten en
medewerkers van het programmateam. Zij zijn in
dienst bij een van de 23 deelnemende instellingen,
de gemeente Amsterdam: GGD en rve Onderwijs,
Jeugd en Zorg. Functionele aansturing vindt plaats
door dertien teamleiders en een tweehoofdige programmadirectie (waarin instellingen en gemeente
zijn vertegenwoordigd). De stuurgroep is samengesteld uit bestuurders/directeuren van de rve Onderwijs, Jeugd en Zorg en de GGD beiden van de
gemeente Amsterdam en een aantal jeugdhulp en
welzijnsinstellingen. Het proSinds september grammateam, samengesteld
vanuit de samenwerkende
2015 hebben
instellingen, ondersteunt
de Ouder- en de uitvoering en stuurt op
Kindteams één de ontwikkeling. Het ziektelefoonnummer teverzuim van de Ouder- en
Kindteams is in 2015 4,5%.

Jaarrapportage

2015

Tevreden?
47% van de medewerkers van de jeugdgezondheidszorg van de GGD heeft meegedaan met het
gemeentebrede ‘medewerkers waarderingsonderzoek’. Een paar uitkomsten: werkplezier
scoort een 6,2 (vorige meting 6,8). Medewerkers
zijn overwegend positief over deelname aan de
Ouder- en Kindteams. Zij ervaren het werken met
collega’s van een andere discipline als een verbreding van hun werk. Minder tevreden zijn ze over
de werkdruk, de samenwerking met het planteam
van de GGD en de huisvesting. Belangrijkste
verbetermaatregelen zien de medewerkers op het
gebied van kwaliteit: meer aandacht voor thema’s
op het gebied van jeugdgezondheidszorg, meer
vakspecifieke intervisie en scholingen en kwalitatief beter casuïstiekoverleg.
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Samenwerking tussen instellingen

Deskundigheidsbevordering

De samenwerking tussen de instellingen, rve Onderwijs, Jeugd en Zorg en de GGD is vastgelegd in de
Samenwerkingsovereenkomst Ouder- en Kindteams Amsterdam.

In 2015 hebben medewerkers van de Ouder- en
Kindteams workshops, trainingen en bijeenkomsten
ter ondersteuning van hun werk gevolgd. Iedereen
wordt getraind in het registratiesysteem RIS en in
het verwijzen en beschikken. Daarnaast worden
er workshops gevolgd over gespreksvoering met
kinderen, op huisbezoek gaan, privacy, cliëntondersteuning, veiligheid, en de positionering van
de Ouder- en Kindteams in het onderwijs. Nieuwe
medewerkers nemen deel aan een introductiemiddag. De samenwerkende instellingen verzorgen de
specifieke deskundigheid die hoort bij de beroepsuitoefening.

De Ouder- en Kindteams zijn voor ondersteunende processen afhankelijk van de samenwerkende
partijen. Denk aan de deskundigheidsbevordering
van de medewerkers, HRM, medewerkers voor
het programmateam. Dit geldt ook voor: wifi,
een portal om digitaal met elkaar te communiceren, registratiesystemen zoals RIS, Kidos, Bergop,
koppeling met WMO-Ned en de devices voor de
medewerkers. Huisvesting en facilitair beheer levert
de gemeente. Deze afhankelijkheid maakt de bedrijfsvoering kwetsbaar. In een managementoverleg
van programmadirectie en instellingen worden afspraken gemaakt over de werkgeversfuncties en de
verdere ontwikkeling en benodigde ondersteuning
van de teams. De samenwerking in 2015 is door de
samenwerkende instellingen in het managementoverleg positief geëvalueerd.
Verbeterpunten zijn met name gericht op:
• Zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van
medewerkers bij vervanging (ziekte en langdurig verlof) en het aangaan van tijdelijke contracten.
• Het gemeenschappelijk vormgeven van een
leerlijn om als instellingen tijdig en goed te
kunnen investeren in de medewerkers.
• Duidelijkere afspraken maken tussen instellingen en de Ouder- en Kindteams over wie welke
verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van
scholing en ten aanzien van het melden van incidenten en calamiteiten.
• Het vergroten van de betrokkenheid bij de inhoudelijk agenda; met name de wens om meer
nadruk te leggen op preventieve activiteiten.
• Betere informatie-uitwisseling tussen de instellingen en stuurgroep.
• Een versimpeling in de systematiek om een
bijdrage aan de ondersteunende processen te
leveren (‘overheadafspraken’) om de bedrijfsvoering te verbeteren.
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Bekend en bereikbaar
Vanaf september 2015 hebben de Ouder- en Kindteams één telefoonnummer: 020 55 55 961. Alle
telefoontjes komen hier binnen bij één telefoonteam. Veelal gaat het om het plannen of herzien van
afspraken bij het consultatiebureau. Alle overige
vragen worden door het betreffende Ouder- en
Kindteam beantwoord. Nog te veel bellers moeten
echter te lang wachten. Gevolg hiervan is dat bellers voortijdig de telefoon neerleggen. De digitale
bereikbaarheid is steeds meer gestroomlijnd met
één website. Via de website is het ook mogelijk om
vragen te stellen. Deze vragen worden doorgezet
naar de Ouder- en Kindteams. De openingstijden
van de Ouder- en Kindteams lijken niet altijd aan te
sluiten bij de wensen van ouders en kinderen.
Eind 2015 is onderzoek gedaan onder Amsterdammers (met en zonder kinderen) naar de naamsbekendheid van de Ouder- en Kindteams. 13% van alle
geïnterviewde personen geeft aan het Ouder- en
Kindteam te kennen, 23% van Amsterdammers met
kinderen weet wat een Ouder- en Kindteam is. De
resultaten van het onderzoek worden beschouwd
als nulmeting. Het onderzoek wordt eind 2016
herhaald.

Klachten
In 2015 zijn er zeventig klachten geregistreerd: vier
klachten over de ondersteuning en jeugdhulp (vooral over procedures van het persoonsgebonden budget) en 66 klachten over de jeugdgezondheidszorg
(vooral klachten over bereikbaarheid, de inhoud van
het consult en over de beschikking voorschoolse
voorzieningen). Het feit dat er slechts vier klachten
zijn heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de
Ouder- en Kindteams nieuw zijn in Amsterdam.

2015
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Deze klachten kwamen zowel bij de jeugdgezondheidszorg (GGD en SAG) binnen als bij een van de
Ouder- en Kindteams Amsterdam. De klachten die
zijn binnenkomen bij de andere samenwerkende
instellingen zijn niet meegenomen in deze rapportage. In 2016 zal een klachtenprocedure Ouder- en
Kindteams worden vastgesteld conform de huidige
wet- en regelgeving.

Huisvesting
In 2015 is hard gewerkt aan het op orde krijgen
van de huisvesting van de teams. Op een aantal
locaties zijn er nog problemen. Drie teams zijn nog
niet gehuisvest op één locatie in de wijk, wat het
multidisciplinair werken ernstig bemoeilijkt. Achterstallig onderhoud, te kleine ruimtes en niet optimale ruimteverdeling spelen verder een rol. Ruimtes
op scholen en in andere gebouwen in de wijk zijn
niet overal voldoende aanwezig. Halverwege 2015
is een strategisch huisvestingsplan opgesteld dat
uitgaat van één pand per wijkteam.

ICT
In 2015 is veel geïnvesDrie teams hebben nog
teerd in de ontwikkeling
geen eigen pand - wat
van ICT voor de Ouhet multidisciplinair
der- en Kindteams. In
werken bemoeilijkt
september is de portal
2.0 in gebruik genomen.
Lastiger is de digitale registratie. Er is veel tijd gestoken in de ontwikkeling
van het registratiesysteem RIS ter ondersteuning
van de primaire werkprocessen. Naast RIS wordt
voor het primair werkproces jeugdgezondheidszorg
ook Kidos gebruikt. Het is gelukt RIS te koppelen
aan Wmo-Ned en Matchpoint.

Financiën

Werkbegroting OKT

bedragen x EUR 1.000
Expertise toekennen Jeugdhulp (AWBZ/BJZ en CIZ)
Extra kosten overhead OKT
Overig
Professionalisering
Totaal

Begroting
2015

Realisatie
t/m M12

Prognose
2015

223
392
293
250
1.158

55
441
328
284
1.108

103
413
322
320
1.158

Wat valt op?
• Binnen de categorieën vinden verschuivingen plaats ivm het oplossen van knelpunten die niet van te
voren zijn begroot. Met name voor het verbeteren van de bereikbaarheid zijn in 2015 extra kosten gemaakt, vooral voor externe inhuur. Deze kosten zijn zichtbaar in de categorie ‘Extra kosten overhead’.
• Er is een tekort voor huisvesting ontstaan. De gemeente is verantwoordelijk voor deze kosten, maar
om het tekort te dekken wordt vanuit het Ouder- en Kindteam een bedrag van 100.000 in 2016 gereserveerd.
• Een andere grote kostenpost is de ICT-portal. Dit kost op jaarbasis 250.000 euro. Deze kosten zitten in
de categorie overig.
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Ontwikkelpunten en dilemma’s

Jaarrapportage

2015

•

De huisvesting van de teams is nog niet
op het vereiste basisniveau, drie teams
zijn niet gehuisvest op één locatie. Enkele
locaties zullen in 2016 worden verbouwd.
Focus in 2016 is ook het efficiënter
gebruik van de panden. Daarmee willen
we een meer gelijkmatige bezetting op
werkdagen voorkomen en de bereikbaarheid voor gezinnen vergroten.

•

Er wordt ingezet op het vergroten van de
bekendheid van de Ouder- en Kindteams.

•

De bereikbaarheid van de Ouder- en
Kindteams is nog niet op orde, er worden
verbetermaatregelen ingezet en er vindt
monitoring plaats: zowel op het werkproces als op de technische infrastructuur.
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CIJFERS 2015

Hoeveel kinderen bereiken de teams?
DE OUDER- EN KINDTEAMS AMSTERDAM WERKEN VOOR ALLE KINDEREN VAN 0 TOT 18 JAAR,
MET EEN UITLOOP NAAR 23 JAAR. UIT DE CIJFERS BLIJKT DAT VEEL KINDEREN EN GEZINNEN ZIJN
BEREIKT MET JEUGDGEZONDHEIDSZORG, MET OPVOED- EN OPGROEIONDERSTEUNING EN MET
JEUGDHULP. DE CIJFERS LATEN OOK ZIEN HOE VAAK ER IS VERWEZEN NAAR SPECIALISTISCHE
JEUGDHULP.

LEES DE CIJFERS OP DE VOLGENDE PAGINA’S
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7. Cliënten Ouder- en Kindteam: Jeugdhulp (bron: RIS-OKT)
Aanwezig op 1/1/2015
Nieuw

956
6.332

Uitgestroomd6
Aanwezig op 1/1/2016

1.354
5.934
7

Bereikte Cliënten dmv jeugdhulp

7.288

6

Het aantal uitgestroomde cliënten is laag omdat er nog geen regels zijn over het uitschrijven van cliënten. Cliënten
kunnen nu bij het OKT ingeschreven blijven staan, ook als er geen actieve bemoeienis meer is.

7

Dit betreft alleen de in RIS geregistreerde clienten. Ouders met een advies- of informatievraag en de ouders, jongeren en
kinderen die een training volgen worden niet in RIS geregistreerd.
8

8. Trajecten Ouder- en Kindteam: Jeugdhulp (bron: RIS-OKT)
Aanwezig op 1/1/2015
Nieuw
Uitgestroomd
Aanwezig op 1/1/2016
Trajecten dmv jeugdhulp
behorend bij unieke cliënten
8

1.011
6.467
1.504
5.974
7.478
7.238

Een traject is een periode van aaneengesloten hulpverlening waar je een plan en doelen opstelt.
9

9. Type arrangementen Ouder- en Kindteam (bron: RIS-OKT)

Arrangementen
De hulp wordt gegeven door de ouder- en kindadviseur of door collega's uit het team
- De Ouder- en kindadviseur helpt Jaarrapportage
zelf
2.202
2015 Ouder- en Kindteams Amsterdam
- Er worden collega's ingeschakeld
983
- Cliënten met traject, maar zonder arrangement
0
- Cliënten zonder traject en zonder arrangement
0
- Niet bekend
646
Er wordt specialistische hulp ingezet

Cliënten
1.933
873
2.637
50
501

Pecentage
72,9%
33

27,1%

behorend bij unieke cliënten
8

7.238

Een traject is een periode van aaneengesloten hulpverlening waar je een plan en doelen opstelt.
9

9. Type arrangementen Ouder- en Kindteam (bron: RIS-OKT)

Arrangementen
De hulp wordt gegeven door de ouder- en kindadviseur of door collega's uit het team
- De Ouder- en kindadviseur helpt zelf
2.202
- Er worden collega's ingeschakeld
983
- Cliënten met traject, maar zonder arrangement
0
- Cliënten zonder traject en zonder arrangement
0
- Niet bekend
646
Er wordt specialistische hulp ingezet
- Aanvullend aanbod (O&O-aanbod)
133
10

- Inschakelen Samen Doen , Gecertificeerde Instelling en/of Veilig thuis
- Inzet individuele voorziening
- Bijzondere beschikkingen
Totaal
11

behorend bij unieke cliënten

148
1.841
144
6.097

Cliënten

Pecentage
72,9%

1.933
873
2.637
50
501
27,1%
123
137
1.579
139
7.288

100,0%

4.601

9

Een arrangement is een onderdeel van het hulpverleningstraject die door een hulpverlener uit het OKT of door een
andere (zorg)instelling wordt uitgevoerd. Denk hierbij een training, een reeks gesprekken met de jeugdpsycholoog of een
vorm van specialistische hulp.
10

Vanuit JGZ zijn 99 cliënten verwezen naar Samen Doen (bron: KIDOS).

11

Eén cliënt kan meerdere arrangementen hebben - ook van hetzelfde type.

10. Trajecten waarbij eigen kracht en/of eigen netwerk wordt ingezet

(bron: RIS-OKT)
Aantal
2.124
1.821

Inzet eigen kracht (deels of volledig)
Inzet eigen netwerk

Van de
7.478
7.478

11. Beschikte voorzieningen (bron: WMO Ned)
Persoonsgebonden Budget (PGB)
Zorg in Natura (ZIN)

Percentage
28,4%
24,4%

340
1.697

12

Totaal

2.037

12

De beschikkingenregistratie van de gemeente (WMO-NED) komt niet 100% overeen met de individuele beschikkingen
volgens de registratie van het OKT (RIS). De verklaring ligt erin dat begin 2015 het proces van registratie nog niet volledig
op orde was. Vanaf 2016 zouden deze verschillen opgeheven moeten zijn. Dit zal worden gemonitord op verschillen.
11A. Beschikte voorzieningen naar zorgcategorie
Periode januari - december 2015
Ambulante jeugdzorg
Buitenregionale & landelijke inkoop (B&L)
Begeleiding Individueel en Groep
Behandeling Individueel en Groep
Dagbehandeling jeugdzorg
Gecertificeerde instelling
Generalistische basis GGZ
Kortdurend verblijf
Ondersteuning bij opstellen familiegroepsplan
Persoonlijke verzorging
Pleegzorg
Specialistische GGZ
Verblijf (L)VB
Verblijf jeugdzorg
Onbekend
Totaal

Jaarrapportage

PGB

234

17
60
2
2
25
340

2015
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ZIN
388
98
327
173
55
1
63
10
17
8
68
410
36
43
1.697

Totaal
388
98
561
173
55
1
63
27
17
68
68
412
36
45
25
2.037
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13. Zorgen om veiligheid (bron: RIS-OKT)
Zorgen om veiligheid bij de nieuwe clienten
Zorgen om veiligheid bij de clienten aanwezig op 1/1/2015
Totaal

439
503
942

6.332
956
7.288

6,9%
52,6%
12,9%

Personeel
14. Teams en medewerkers Ouder- en Kindteam

Betreft feitelijke levering naar aanleiding van inkoop14
Ouder- en Kindadviseurs - Jeugdhulp
Ouder- en Kindadviseurs - Jeugdgezondheidszorg
Jeugdpsychologen
Jeugdartsen

225,2
108,7
52,5
75,7

14

Daarnaast werken in het Ouder- en Kindteam teamleiders, JGZ teamleiders, managementassistenten, OKT assistenten en
doktersassistenten, logopedisten en medewerkers van het programmateam.
15. Ziekterverzuim (bron: Diver)

Ziekteverzuim medewerkers
- waarvan kort verzuim (< 7 d)
- langdurig verzuim (7 dagen of meer)

2015
4,5%
0,7%
3,8%

Ziekteverzuim JGZ-medewerkers (niet SAG) - incl. langer dan 1 jaar

4,5%
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Financiën

Werkbegroting OKT

bedragen x EUR 1.000
Expertise toekennen Jeugdhulp (AWBZ/BJZ en CIZ)
Extra kosten overhead OKT
Overig
Professionalisering
Totaal

Jaarrapportage

2015

Begroting
2015

Realisatie
t/m M12

Prognose
2015

223
392
293
250
1.158

55
441
328
284
1.108

103
413
322
320
1.158
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BLOGS

Eigen kracht dus

De wijk in

Jongeren met overgewicht

Vanuit één team doorpakken

12-plussers in beeld

Ine Welmers is ouder- en kindadviseur in Centrum

Eigen kracht dus
“Ik werk met ouders en kinderen in de basisschoolleeftijd. Ik word
ingeschakeld als er problemen zijn met bijvoorbeeld gebrek aan zelfvertrouwen, pesten, druk gedrag, geen nee durven zeggen. In mijn
werk staat het geven van ruimte aan eigen kracht centraal. Ik vind dat
vanzelfsprekend: je bereikt meer als ouders en kinderen voor zichzelf
bepalen wat ze willen veranderen en hoe.

Ik

Ik ben verbonden aan een school en meestal komen
vraag aan kinderen: ouders via de school bij mij terecht. Bijvoorbeeld omkun je zo verder? dat de ouders of juf zich zorgen maken. Vervolgens
werkt het zo. Ik ga met ze in gesprek en stel vragen.
Door mijn open manier van vragen stellen, krijg ik
helder hoe het thuis en op school gaat. Ik denk mee, ik praat mee,
ik benoem wat ik hoor en wat ik zie aan patronen of onderliggende
bewegingen. En vaak komen ouders in dit gesprek zelf op de vervolgstappen die ze willen zetten.
Dit is wat volgens mij wat wordt bedoeld met ‘eigen kracht centraal
stellen’. Je richt je op wat het probleem is en wat de ouders zelf denken dat nodig is om het te veranderen. Ik open een gesprek ook vaak
met de zin: ‘u heeft een afspraak gemaakt’ in plaats van dat ik uitga
van mijn aanbod. Ik laat de bal bij de gezinnen en rond een gesprek
af met de vraag: is dit goed voor nu? Kunnen jullie zo verder? Ik laat
hen zelf vragen om een nieuwe afspraak en dat is lang niet altijd nodig. Vaak is één gesprek genoeg.
Ik werk ook met kinderen. Tijdens het overgooien met een bal of
tekenen stel ik vragen als: waar ben jij goed in? Wat vind je leuk, wat
vind je stom? Wat zou je graag beter of makkelijker willen kunnen?
Kinderen kunnen vaak goed benoemen wat er aan de hand is en welke stappen zij willen zetten. Vandaag bijvoorbeeld werkte ik met een
meisje dat graag meer zelfvertrouwen wil krijgen. Dat wil ze oefenen
door rollenspelletjes te spelen. Ik spreek de eigen kracht van kinderen aan door te vragen: hoe gaat het nu? Heb je wat gehad aan ons
contact? Kun je zo verder of heb je nog iets nodig?
Het mooie aan dit werk is om goed te luisteren, vooral naar wat niet
gezegd wordt, naar wat spannend is.”

Jaarrapportage

2015

Ouder- en Kindteams Amsterdam

38

Naomie Zweers is ouder- en kindadviseur in Slotervaart

De wijk in
“Wie zijn de sleutelfiguren in Slotervaart? Dat was de eerste vraag
die ik mezelf stelde toen ik in januari aan dit werk begon. Ik kende
Slotervaart niet. Ik heb altijd in Noord gewerkt. Mijn doel was om het
gezicht te worden in deze wijk voor ouders en kinderen. Dus ben ik
zo snel mogelijk de wijk in gegaan. Wijkgericht werken is een kwestie
van doen. Ouders komen niet naar je toe.
Ik ben naar het Huis van de Wijk gegaan. Daar hoorde ik van de Ara
Cora vrouwen, een groep Marokkaanse vrouwen. Ik ben er binnengelopen, heb met vrouwen gepraat en geluisterd naar hun behoeften.
Ze willen vooral weten hoe je met pubers omgaat. Ik heb er een
themabijeenkomst over georganiseerd. Gewoon op
Ik kan nu snel een woensdagochtend, als de ontbijtgroep er toch al
verbindingen leggen is. Tijdens de bijeenkomst deden we rollenspelen en
ik merk dat die methodiek goed werkt.
Nog steeds ga ik af en toe langs en organiseer ik een themabijeenkomst. Ik ben vooral bezig met normaliseren: het is heel normaal dat
een puber verliefd is, het is heel normaal dat een puber de regels
van zijn ouders overtreedt, het is heel normaal dat je daar als moeder
mee zit.
Ik merk dat Marokkaanse moeders erg betrokken zijn bij hun kinderen
en steeds makkelijker op mij afstappen. Het helpt dat ik verbonden
ben aan een basisschool. Ouders zien me sowieso regelmatig. Ik
neem ook de tijd om op straat met ze te praten. Dat is effectief maar
helaas kan ik die tijd niet wegschrijven.
Ik heb een geweldige baan. Door het werken in één wijk kan ik snel
verbindingen leggen. Laatst kwam op school een moeder naar me
toe omdat ze zich zorgen maakt over een agressieve ex. Vijf minuten verderop zit Home Empowerment die daarin is gespecialiseerd.
Later ben ik er binnengelopen om te checken of de veiligheid van de
kinderen niet in het gedrang is.
In Slotervaart is sprake van armoede en huiselijk geweld. Maar er
is ook samenhorigheid in de wijk. Vrouwen die bij elkaar komen en
elkaar ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het overlijden van een vrouw
hebben de vrouwen zelf een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd
en geld ingezameld voor de familie. Binnenkort wil ik een themabijeenkomst organiseren over huiselijk geweld. Ik ga vrouwen die dit
hebben meegemaakt vragen om mee te werken. Als dat lukt, kan ik
nog meer ouders bereiken. Dat is mijn doel voor 2016.”
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Nadine Op Ten Noort is jeugdverpleegkundige in West

Jongeren met overgewicht
“Al vier jaar begeleid ik vanuit de GGD jongeren op de middelbare
school. Ik zie alle tweedeklassers en vierdeklassers. In deze wijk zitten
behoorlijk wat kinderen met overgewicht. Normaal gaat het zo: tijdens een consult geef ik ze persoonlijk advies over hoe ze gezonder
kunnen leven. Na ongeveer drie maanden hebben we een nieuwe
afspraak en kijk ik of het beter gaat. Dat is meestal niet zo, soms zijn
ze zelfs zwaarder geworden. Het lastige is dat je voor deze leeftijdsgroep weinig verwijsmogelijkheden hebt. Ik verwijs ze bij obesitas
wel eens naar een kinderarts maar die kan ook niet veel doen. Zo
kwamen we op het idee om een groep te starten voor jongeren met
overgewicht. Samen met collega’s voeren we het uit. De kracht van
een groep is dat ze van elkaar leren.
Na de kerst is de eerste groep gestart: zes jongeNooit gedacht ren van verschillende scholen. Ze komen vijf keer bij
dat herkenning elkaar. We hebben nu twee bijeenkomsten gehad.
De eerste bijeenkomst was meteen een succes. De
zoveel oplevert jongeren hebben kennisgemaakt en elkaar verteld
waar ze van dromen, hoe ze zichzelf zien over bijvoorbeeld twintig jaar. Er is veel gelachen en er is veel herkenning. Tijdens
de tweede bijeenkomst is een jeugdarts uit het Ouder- en Kindteam
langs geweest om te vertellen over de lichamelijke aspecten. De derde bijeenkomst komt de jeugdpsycholoog praten over zelfbeeld en
de invloed van gedachten op je gedrag. De vierde bijeenkomst gaan
de jongeren een plan maken om hun leefstijl te veranderen: wat is
daarvoor nodig, met wie en wat doen ze als het niet lukt? De laatste
bijeenkomst gaan ze dit plan presenteren aan hun familie.
Een van de sterke kanten is dat de jongeren een app-groep hebben
waarin ze elkaar motiveren. Zo van: is het jullie gelukt om vandaag
alleen water en geen frisdrank te drinken? Ik had niet verwacht dat
die herkenning zoveel oplevert. De jongeren hebben plezier en ze
zijn gemotiveerd. Of het een duurzaam effect heeft, weet ik nog niet.
Drie maanden na afloop is er een vervolgbijeenkomst. Dan weet ik
of het zaadje geplant is en of ze hun leefstijl inderdaad aanpassen.
Verder gaan we in 2016 hier in west nog een paar groepen starten.
We hebben de methodiek op papier gezet zodat ook andere teams
ermee kunnen werken. Een lastig punt is de werving: veel jongeren
willen niet in een groep hieraan werken. Maar als we goede resultaten kunnen laten zien, hoop ik dat meer jongeren volgen.”
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Noura Soussi is jeugdpsycholoog in Gaasperdam

Vanuit één team doorpakken
“Elke twee weken hebben we met ons team een vast moment voor
multidisciplinair overleg. Met de jeugdarts, de ouder- en kindadviseur
en mijzelf als jeugdpsycholoog zitten we bij elkaar. Eigenlijk nodigen
we altijd wel ouders of jongeren uit om erbij te zijn. Dan bespreken
we hun situatie en kunnen we efficiënt met elkaar afspraken maken.
Ik vind dat het multidisciplinair overleg goed loopt. Er is voldoende
kennis in het team en als dat nodig is vliegen we expertise in. Laatst
hadden we overleg met een jongen van 17. Hij zit in een netwerkgezin via pleegzorg. De indicatie loopt af en dus komt de vraag: kan de
pleegzorg worden verlengd? Tijdens dit overleg was de jongen zelf
aanwezig, samen met zijn tante en de pleegzorg. In eerste instantie
schrokken ze dat er zoveel deskundigen aan tafel zaten. Maar we
hebben alle aspecten besproken en na afloop zeiden ze alle drie: wat
fijn dat alle disciplines meteen erbij waren. En dat was ook zo. We
konden vanuit ons team gelijk doorpakken en we hebben concrete
afspraken gemaakt. Het is holistischer omdat je alle gebieden bestrijkt.
De eerste helft van 2015 zat ik in een centraal verwijsteam van de gemeente Amsterdam. Dat was een denktank waarin we het proces van
verwijzen hebben uitgedacht en de aanzet tot inrichting binnen de
verschillende teams hebben vorm gegeven. Een van de onderdelen
was: het inrichten van een multidisciplinair overleg. Een discussiepunt
is de gelijkwaardigheid binnen een multidisciplinair
Er zit voldoende overleg. De gelijkwaardigheid tussen de disciplines,
kennis in ons maar ook de gelijkwaardigheid binnen een discipline.
In elk overleg zit een ouder- en kindadviseur, vaak
multidisciplinair team met een andere achtergrond. Hoe zorg je dat dit
gelijkwaardig is? Discussie is er ook over het inrichten
van het multidisciplinair overleg: welke domeinen moeten worden bevraagd? In 2015 hebben we een richtlijn opgesteld voor het multidisciplinair overleg. Het centraal verwijsteam had een tijdelijke opdracht.
Maar er blijkt behoefte aan een centraal punt voor medewerkers om
te sparren over het proces verwijzen en beschikken. Dit is nu één van
de taken van het Loket Bijzondere beschikkingen; hier kunnen vragen
gesteld worden over bijzondere routes, speciale doelgroepen, het
persoonsgebonden budget en zorg in natura. Door samen te sparren
over deze zoektocht sluit je aan bij de behoeftes van verschillende
teams.”
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Touria Abalhaj is ouder- en kindadviseur in Bos & Lommer

12-plussers in beeld
“In 2015 zijn we een pilot gestart om meer expertise over de 12-plusgroep binnen te halen in ons Ouder- en Kindteam. Elk week zijn er
twee medewerkers van Street en IJdocs in ons teamoverleg aangeschoven. Zo hebben we elkaar leren kennen en weten we nu wie wat
doet. De taakverdeling is als volgt: zij hebben contact met jongeren
in de wijk en zij begeleiden hen naar ons toe als jongeren hulp nodig
hebben. Binnen deze pilot ben ik in 2015 ook meiJongeren komen niet dengroepen gaan draaien. Eén groep voor meiden
tussen de 14 en 17 jaar en één groep voor meiden
uit zichzelf naar ons toe
tussen de 16 en 20 jaar. Het zijn voornamelijk Marokkaanse meiden die niet meedoen aan gemengde activiteiten voor jongeren in de wijk. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we allerlei onderwerpen die te maken hebben met opgroeien en
jezelf ontwikkelen: pesten, ouders, seksualiteit, actualiteiten. Deze
groepen zijn voor mij als ouder- en kindadviseur belangrijk omdat ik
hierdoor tijdig problemen kan signaleren. Bovendien merk ik dat ik
op deze manier een vertrouwd gezicht word voor meiden in Bos &
Lommer. Jongeren komen niet uit zichzelf naar een Ouder- en Kindteam, ook niet via hun ouders. Daarom zijn die groepen belangrijk.
Mijn collega’s draaien groepen met jongens en gemengde groepen. Zo proberen we zoveel mogelijk jongeren in beeld te krijgen.
Daarnaast begeleid ik jongeren natuurlijk ook individueel. De pilot is
inmiddels afgerond maar we overleggen nog steeds met de medewerkers van Street en IJdocs. Ze komen om en om in ons teamoverleg. We bespreken casussen en ik merk dat dat een goede manier is
om problemen helder te krijgen.”

Jaarrapportage

2015

Ouder- en Kindteams Amsterdam

43

© 2016 Ouder- en Kindteams Amsterdam
Eindredactie: 		
Renske Emmelkamp,
			Astrid Nielen
Tekst: 			
Tekstbureau Gort
Ontwerp: 		
Fanny Morriën

