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4 Het fundament gelegd

Inleiding

Per 1 januari is Ouder- en Kindteams Amsterdam, hier kort genoemd Ouder- en Kindteam, in Amsterdam 
gestart als joint venture van instellingen en gemeente. De start van het Ouder- en Kindteam maakt deel uit 
van een veel bredere ontwikkeling. De gemeente neemt in het sociale domein het roer over van het Rijk, 
voert een reorganisatie uit in het ambtelijk apparaat en voert een grote verandering door in het bestuurlijke 
stelsel. Het jeugdstelsel wordt anders geordend, er is een nieuwe plek voor de jeugdbescherming en er 
is een andere organisatie van de zorg rondom kindermishandeling en huiselijk geweld. En dan zijn er de 
bezuinigingen, niet te vergeten.

Het Ouder- en Kindteam staat in het middelpunt van de veranderingen. Gemeente en instellingen hebben 
met grote ambities het Ouder- en Kindteam neergezet. Worden de ambities om de kracht en de positie 
van ouders en kinderen te versterken en om kleine problemen klein te houden waargemaakt? Bieden we 
passende zorg, zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van gezin, school en buurt? Is de zorg goed 
afgestemd op de onderwijsondersteuning in het kader van passend onderwijs? Is de zorg transparant, 
effectief, efficiënt en betaalbaar? Zijn we met zijn allen in staat om de tekortkomingen van het oude stelsel 
achter ons te laten? Welke richting gaat het op? Wat zijn de gevolgen daarvan voor het hele stelsel? 

Het Ouder- en Kindteam rapporteert drie keer per jaar. Dit is de tweede rapportage vanaf de start op 1 
januari. Het is de eerste rapportage waarin we niet alleen een beeld geven over de ontwikkeling, maar ook 
cijfers laten zien. Ook in deze rapportage staat de inhoudelijke ontwikkeling centraal. In het hoofdstuk de 
‘opbouw’ geven we een beeld van de ontwikkeling de eerste acht maanden. In de hoofdstukken daarna 
zoomen we in op deelonderwerpen aan de hand van de vier prestaties die wij als Ouder- en Kindteam willen 
neerzetten (a) eerder en sneller risico’s zien en aanpakken (b) passende en effectieve zorg leveren, (c) actief 
gebruik maken van de wijk en de eigen kracht van mensen en (d) tijdig en juist verwijzen. De rapportage is 
voor een groot deel gebaseerd op analyses van de teamleiders die, elk voor hun eigen team, maar ook voor 
het Ouder- en Kindteam als geheel vanuit de praktijk hun visie op de ontwikkeling geven.  

We beginnen, na het hoofdstuk over de opbouwfase met de belangrijkste kengetallen van het Ouder- en 
Kindteam. In de hoofdstukken daarna, wordt waar mogelijk, het zicht op de ontwikkelingen helderder 
gemaakt door cijfermateriaal. We gebruiken daarbij drie bronnen: de gegevens uit onze registratiesystemen 
RIS en KIDOS, de gegevens uit het gemeentelijke WMO Ned en de gegevens uit een onderzoek dat we in 
april hebben laten uitvoeren en dat inzicht geeft in de tijdsbesteding van de medewerkers.

Over het cijfermateriaal een opmerking vooraf. De inrichting van de werkpraktijk is leidend voor de inrichting 
van het registratiesysteem, maar de werkpraktijk van het Ouder- en Kindteam was, bij de start, nog nauwelijks 
ontwikkeld en is nu nog volop in ontwikkeling. Dat betekent dat pas in de loop van het jaar duidelijk 
geworden is wat en hoe geregistreerd moet worden. Onderdelen van het registratiesysteem zijn meerdere 
malen gewijzigd en worden de komende tijd opnieuw gewijzigd. Het gevolg is dat de cijfers die uit het 
registratiesysteem beschikbaar komen alleen een globale weergave leveren van wat er in de praktijk gebeurt. 
Er zijn met name over de informatie- en adviescontacten uit de inloopspreekuren en over de trainingen geen 
of nauwelijks gegevens beschikbaar. 
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Om toch enig inzicht te geven is er in april een onderzoek uitgevoerd, waarbij aan alle medewerkers is 
gevraagd om gedurende één dag aan te geven welke activiteiten zijn uitgevoerd en welke thema’s daarbij 
aan de orde kwamen. Het rapport biedt, ondanks de beperkte tijdsspanne, een goed overall inzicht van 
het Ouder- en Kindteam in de startfase. In oktober wordt het onderzoek herhaald. Over het aantal cliënten 
dat het Ouder- en Kindteam helpt en over het soort trajecten en arrangementen dat wordt ingezet voor 
mensen die meer dan informatie, advies of een training nodig hebben, zijn wel cijfers beschikbaar, maar de 
betrouwbaarheid daarvan laat nog te wensen over. De registratie-controlecyclus is nog in opbouw. Er wordt 
aan gewerkt om de betrouwbaarheid van de cijfers voor de volgende voortgangsrapportage te verbeteren. 
In deze fase kiezen we er voor alleen die cijfers op te nemen die een redelijke mate van betrouwbaarheid 
hebben.

De rapportage geeft op veel vragen nog geen antwoord. Daarnaast spelen nog:
•	 	De periode waarover gerapporteerd wordt is nog te kort om te zien of de ambities gehaald worden. 
•	 	We hebben nog geen betrouwbare cijfers op teamniveau. Deze gegevensverzameling is nog in opbouw.
•	 	De betekenis van de cijfers die wel beschikbaar zijn, is nog onvoldoende duidelijk. Er is weliswaar bekend 

welk percentage cliënten door de Ouder- en Kindteams zelf worden geholpen, maar is dit percentage nu 
hoog of laag? Bij veel cijfers ontbreken nulmetingen en benchmarks en ook de vergelijking met cijfers uit 
voorafgaande jaren biedt weinig inzicht omdat de werkpraktijk elementair veranderd is. 

De achtmaandsrapportage staat in het teken van een nieuwe vorm van verantwoorden, die voor het 
jeugddomein is vastgesteld in de notitie ‘Rekenschap en vertrouwen’. Hierbij is de prestatiedialoog het 
kernbegrip. De verantwoording wordt gezien als onderdeel van een leercyclus, waarbij zowel binnen het 
Ouder- en Kindteam, als tussen Ouder- en Kindteams, instellingen en gemeente de nadruk ligt op de vraag 
wat beter kan en hoe dat gerealiseerd kan worden. 

We laten in deze rapportage zien hoe we ons als Ouder- en Kindteam ontwikkelen. We doen dat transparant. 
We zijn trots op wat we bereikt hebben maar we laten ook zien wat er niet loopt, wat onze dilemma’s zijn. 
We zijn ons ervan bewust dat er nog heel veel moet gebeuren. We bieden deze rapportage ‘het fundament 
gelegd’ aan in het vertrouwen dat dit een gesprek op gang brengt waar we van kunnen leren, en dat ons 
helpt bij de verdere ontwikkeling van het Ouder- en Kindteam in het Amsterdamse jeugdstelsel.

Namens�de�Stuurgroep�Ouder-�en�Kindteams�Amsterdam
Mariënne�Verhoef,�voorzitter�
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Het Ouder- en Kindteam staat. We zijn door 
het enthousiasme en het harde werk van alle 
betrokkenen er in geslaagd om 27 teams neer te 
zetten: 22 teams in de 22 wijken in Amsterdam, 4 
VO-teams die aansluiten bij de gebiedsindeling 
van de VO-scholen en één MBO-team. De teams 
bestaan uit teamleiders en managementassistenten, 
ouder- en kindadviseurs en jeugdadviseurs1, 
jeugdartsen, jeugd-psychologen, doktersassistenten 
en OKT (Ouder- en Kindteam)-assistenten. 
•	 	De teamleiders zijn gekoppeld aan twee 

teams. Eén teamleider is verantwoordelijk voor 
drie teams. De teamleider van het Ouder- en 
Kindteam wordt daarbij ondersteund door de 
teamleider jeugdgezondheidszorg. 

•	 	De ouder- en kindadviseurs zijn HBO- en 
HBO-plusgeschoolde professionals met 
een achtergrond als jeugdverpleegkundige, 
jeugdhulpverlener, school-/jeugdmaatschappelijk 
werker of pedagogisch adviseur. 

•	 	De jeugdpsychologen zijn GZ-psychologen & 
orthopedagogen- generalisten, en kinder- en 
jeugdpsychologen.

•	 	De jeugdartsen zijn wo-plusgeschoolde 
professionals. Zij hebben minimaal na wo-
geneeskunde een verplichte eerste module van 
de opleiding arts Maatschappij & Gezondheid 
(arts M&G), profiel jeugdgezondheidszorg, 
gevolgd. Een groot aantal jeugdartsen is of 
wordt opgeleid tot jeugdarts KNMG, en arts 
M&G.

•	 	De doktersassistenten en OKT-assistenten zijn 
MBO geschoold, de managementassistenten zijn 
minimaal MBO-plus geschoold.

Er is expertise aanwezig op het gebied van 
jeugdgezondheidszorg, preventie en jeugdhulp, 
inclusief, cliëntondersteuning, (l)vb, en jeugd GGZ. 
De teams zijn zo samengesteld dat er per gebied 
een goede balans is van de beschikbare expertise. 

1  De term ouder- en kindadviseur dekt niet altijd de lading. Ín het MBO 
bijvoorbeeld wordt gewerkt met jongeren. We hebben daar voor de term 
jeugdadviseur gekozen. In deze rapportage spreken we meestal over ouder- en 
kindadviseurs. We bedoelen daar ook de jeugdadviseurs mee.

De teamgrootte per gebied is vastgesteld op basis 
van de verdeelsystematiek uit de gebiedsanalyse 
van 2014. 
Dat het Ouder- en Kindteam staat, dat inmiddels 
bijna 4.500 cliënten geholpen zijn of worden en 
dat nog veel meer cliënten geholpen zijn via het 
basispakket jeugdgezondheidszorg of via de 
spreekuren en de contacten in de wijken is een 
prestatie van de medewerkers.  
Maar het is ook een prestatie van de 23 instellingen 
die samen met de gemeente ‘ja’ gezegd hebben 
tegen een ingewikkelde constructie, waarbij hun 
medewerkers in de Ouder- en Kindteams zijn 
gaan werken. In juridische zin hebben ze hun 
medewerkers niet overgedragen. In de praktijk 
werken ze mee aan het ontstaan van een nieuwe 
werkelijkheid. Het Ouder- en Kindteam bestaat 
dankzij de visie van deze instellingen en van de 
gemeente en dankzij het gezamenlijke vertrouwen 
dat we bouwen aan een stelsel dat beter wordt 
dan het stelsel waar we vandaan komen. Als er 
ergens een fundament gelegd is van het Ouder- en 
Kindteam is het in de samenwerkingsovereenkomst 
tussen deze instellingen en de gemeente. 

Kennismaken
Maar nu naar het Ouder- en Kindteam zelf. Het 
jaar is gestart met de matching van medewerkers 
en teams. Tegelijkertijd vond de matching van 
medewerkers en scholen plaats. Voor veel mensen 

1.�Een�beeld�van�de�opbouw
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was dit een spannende periode. Voor sommigen was 
er ook een bittere pil. Er moest een evenwichtige 
verdeling van de expertise komen en een deel van 
de medewerkers kwam daardoor in een andere wijk 
en op een andere school terecht dan daarvoor. Aan 
de kennismaking tussen medewerkers onderling 
is veel aandacht besteed. Die verliep over het 
algemeen uitstekend. Niemand wist nog precies wat 
zijn functie in zou houden, maar het was goed om 
medewerkers uit andere instellingen en met andere 
professies tegen te komen die in hetzelfde schuitje 
zaten. Mensen waren verrast door elkaars expertise.

Werkprocessen�inrichten
De allereerste prioriteit, naast beschikbaar zijn voor 
cliënten en kennismaken met de wijk, was en is het 
inrichten van de werkprocessen. Een cliënt komt 
binnen met een vraag. Wat doe je dan?  
Er is een digitale werkwijzer beschikbaar waarop 
staat dat we oplossingsgericht werken, de veiligheid 
van het kind in het oog houden en de regie bij 
ouders laten. De vragen die ouder- en kindadviseurs 
hadden zijn veel praktischer: Wat vertel ik de 
ouders over wat ik ga doen? Ga ik hun gegevens 
registreren? Willen die ouders dat wel? Wat doe ik 
als een school me van alles vertelt over een gezin 
en zegt: ga jij maar praten? Wil ik al die informatie 
over dat gezin wel weten? En hoe vertel ik de school 
dat ik dat niet wil? Welke dingen kan ik dan met de 
jeugdpsycholoog bespreken? De jeugdpsychologen 
zaten met hun eigen vragen. Wat wordt er hier van 
mij verwacht? Ik zou diagnostiek kunnen doen, maar 
wat is daarover afgesproken? Wat mag ik zelf doen 
en wat verwijs ik naar een GGZ-instelling? 
Zoveel vragen en even zoveel antwoorden. 

Professionals�de�ruimte�geven
We hebben gekozen voor van onderop ontwikkelen. 
Dit betekent onzekerheid, onveiligheid soms, maar 
ook de kans om zelf te bedenken wat je belangrijk 
vindt in de discussie met je collega’s. Deze manier 
van opbouwen heeft enorm veel opbrengsten 
opgeleverd om het werkproces in te richten. 

Ruimte geven aan professionals heeft een sterk 
fundament opgeleverd. De opdracht was om bij 
elke cliënt opnieuw te kijken: ‘Wat is er aan de 
hand?’ ‘Wat kan ik zelf’, ‘Waar kan ik mijn collega’s 
inschakelen’ en ‘In welke gevallen schakel ik 

specialistische hulp in’. We wilden voorkomen dat 
we ons zouden ontwikkelen tot een organisatie die 
sterk is in diagnosticeren en doorverwijzen, maar 
weinig zelf oplost. We wilden praktisch aan de 
slag en de expertise van de professionals centraal 
houden. We hebben nog geen regels gesteld over 
het aantal gesprekken dat je mag voeren, het aantal 
uren dat je aan een cliënt mag besteden of over 
het moment waarop je moet doorverwijzen naar de 
gespecialiseerde jeugdhulp of de GGZ. We hebben 
wel veel mogelijkheden tot overleg georganiseerd, 
zodat mensen elkaar en elkaars expertise goed 
leerden kennen. Ook de gezamenlijke huisvesting 
was hier van belang. De jeugdarts doet zijn deur 
open en vraagt zijn collega ouder- en kindadviseur 
om mee te kijken als er een opvoedingsvraag speelt. 
Een ouder wordt sneller geholpen en hoeft niet 
eerst naar een ander team. De jeugdpsycholoog 
gaat direct aan de slag als ze van de ouder- en 
kindadviseur op school hoort dat een kind de 
straat niet meer op durft omdat-ie ernstig wordt 
gepest. Een langdurige verwijzing, maar ook een 
ernstig trauma zijn voorkomen. De ene ouder- 
en kindadviseur geeft de collega ouder- en 
kindadviseur advies omdat ze vaker met complexe 
scheidingssituaties te maken heeft gehad. Ervaring 
wordt gedeeld. Veel professionals vinden hun rol, 
een deel blijft dit toch moeilijk vinden.  

Multidisciplinair�samenwerken
De multidisciplinaire samenwerking is van de grond 
gekomen. In de praktijk zien we dat de hulp aan 
veel gezinnen goed gaat. De professionals hebben 
de ruimte die is gegeven, ook genomen en door 
de breedte van de expertise in elk team kunnen 
we veel vragen aan. We kunnen nog niet zeggen – 
kunnen we dat ooit? – hoe vaak de nieuwe manier 
van werken leidt tot snellere hulp en hoe vaak 
verwijzingen kunnen worden voorkomen. Maar de 
voorwaarden worden gerealiseerd en de eerste 
resultaten worden zichtbaar. 

Een�basismethodiek�voor�het�Ouder-��
en�Kindteam
De roep om kaders, om meer duidelijkheid en 
betere handvatten blijft. De werkprocessen worden 
nu samen met de professionals vorm gegeven. 
Misschien dankzij de verwarring die de nieuwe 
situatie met zich meebrengt is bij medewerkers 
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ook een nieuw zelfbewustzijn ontstaan. We gaan 
daar het komende jaar verder mee aan de slag, 
in samenwerking met het Kenniscentrum Transitie 
Jeugd Amsterdam (Ketja). ZonMW heeft een 
subsidie toegekend zodat de kennisinstituten in 
het Ketja onze professionals kunnen helpen om 
een basismethodiek voor de Ouder- en Kindteams 
verder uit te bouwen.

De�meerwaarde�van�de�
jeugdpsychologen
De functie van jeugdpsycholoog is tot tevredenheid 
van de teams en van jeugdpsychologen zelf 
uitgekristalliseerd. Jeugdpsychologen geven 
consultatie en advies binnen en buiten de teams, 
ook op scholen en in de wijk. Daarnaast leveren ze 
diagnostiek en behandeling.  
De partners in de wijk zijn positief over de 
korte lijnen en de snelle adequate inzet. 
Jeugdpsychologen spelen, net als jeugdartsen 
overigens, een belangrijke rol bij het proces van 
verwijzen en beschikken. Wat we de komende 
tijd willen realiseren is dat huisartsen de 
jeugdpsychologen beter kunnen vinden, zodat de 
basis-GGZ snel kan worden uitgevoerd.

Meer�ruimte�voor�jeugdartsen�en�
jeugdverpleegkundigen�nodig
De integratie tussen jeugdgezondheidszorg 
en jeugdhulp gaat langzaam. Er valt nog 
meer winst te behalen als alle signalen die bij 
jeugdgezondheidszorg binnenkomen, direct kunnen 
worden opgepakt. Voor de ouder- en kindadviseur 
jeugdgezondheidszorg is het ontbreken van de 
randvoorwaarden een knelpunt. Het uitvoeren 
van het basispakket is de hoofdtaak en er is 
onvoldoende tijd om de samenhang binnen de wijk 
en team te realiseren. Waar dit al wel gebeurt wordt 
dit als meerwaarde ervaren. 

De�positie�van�ouders,�kinderen�en��
jongeren�versterken�en�verduidelijken
De nieuwe werkwijze van het Ouder- en Kindteam 
is erop gericht de positie van ouders en kinderen 
te versterken. De resultaten die van het nieuwe 
stelsel verwacht worden hangen ook samen met de 
mate waarin we erin slagen de kracht van ouders en 
kinderen aan te spreken. 
Wat doen we om de eigen kracht van ouders, 

kinderen en jongeren te versterken?
De teamleiders zeggen het volgende daarover:
•	 �We werken altijd samen met ouders en laten de 

regie zo veel mogelijk bij hen. 
•	 	De basishouding van de ouder- en kindadviseur 

is; ‘u bent de expert’, ‘ik heb tips, maar u moet 
kijken wat bij u past’.

•	 	We bieden niet meteen oplossingen, maar 
formuleren hulpvragen in kleine doelen en 
puzzelen samen. En we vertrouwen erop dat 
ouders openheid geven wanneer het niet lukt. 

Deze werkwijze is voor een aantal medewerkers 
nieuw en ook medewerkers die al langer op 
deze manier werken, kunnen nog makkelijk in 
de modus ‘ik ga dit voor u oplossen’ schieten. 
Daarom is een voortdurende reflectie op het eigen 
handelen nodig. Die reflectie vindt plaats tijdens 
casuïstiekbesprekingen of in overleg met collega’s. 
Ouder- en kindadviseurs helpen elkaar door 
feedback te geven: ’Volgens mij moet je een stapje 
terug’ of ‘Je moet nu op je handen zitten’. 
Een deel van de ouder- en kindadviseurs heeft een 
oplossingsgerichte opleiding gevolgd. Dit helpt 
bij het in positie brengen van ouders en kinderen. 
Ouder- en kindadviseurs die nog geen opleiding in 
oplossingsgericht werken gehad hebben, krijgen dit 
alsnog aangeboden. 

De vraag wat de positie van ouders en kinderen is, 
speelt niet alleen in het directe contact met ouders 
en kinderen. Die vraag speelt ook op het moment 
dat professionals met elkaar spreken. Binnen het 
Amsterdamse stelsel is een praktijk opgebouwd 
waarin beslissingen over de hulp die geboden 
wordt, steeds vaker samen met ouders genomen 
worden.

Ons adagium is: We spreken met ouders en 
jongeren en niet over ouders en jongeren. Onze 
multidisciplinaire overleggen zijn zoveel mogelijk 
met ouders en jongeren erbij. Ook hier is een 
voortdurende reflectie nodig: Hoe komt het dat 
er nog overleggen zijn waar ouders niet bij zijn? 
Waarom zouden we gegevens over ouders naar 
een instelling voor specialistische hulp of voor 
jeugdbescherming sturen, terwijl we ook samen met 
die ouders met deze instellingen in gesprek kunnen 
gaan. Wat doen we met gegevens die instellingen 
voor jeugdbescherming en instellingen voor 
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specialistische hulp naar ons willen sturen, als zij een 
kind willen overdragen? Waarom gaan we dan niet 
in gesprek en waarom laten we het initiatief tot zo’n 
gesprek niet bij de ouder? De gesprekken hierover 
die niet alleen binnen het Ouder- en Kindteam, maar 
ook tussen het Ouder- en Kindteam, specialistische 
instellingen en instellingen voor jeugdbescherming 
worden gevoerd, zijn belangrijke bouwstenen bij 
het vormgeven van het nieuwe stelsel. Een speciaal 
aandachtspunt ligt bij gezinnen waar drang ingezet 
wordt, dit betreft een groot aantal gezinnen in 
Amsterdam. De positie van deze ouders en jongeren 
én daarmee de samenwerking met deze gezinnen 
binnen het nieuwe stelsel moet nog beter worden 
vormgegeven.

Een logische en veel gestelde vraag is: Wat doen we 
bij gezinnen waar veiligheidsrisco’s spelen? Hebben 
ook die ouders de regie? Beschouwen we ook die 
ouders als experts? 
Bij deze gezinnen hebben we een sturende rol. Hier 
is het vooral van belang om duidelijk te maken wat 
de positie van deze ouders eigenlijk is. Die positie 
moet zonneklaar zijn. Een ouder heeft de volledige 
regie over zijn gezin en over de hulp, zolang er 
nog geen maatregel is uitgesproken. Maar als 
wij veiligheidsrisico’s vermoeden stellen wij daar 
indringende vragen bij, laten we duidelijk blijken wat 
kan en wat niet kan en wat de consequenties zijn als 
de veiligheidsrisico’s blijven bestaan. We gaan over 
tot actie als de veiligheid onvoldoende door ouders 
gewaarborgd wordt. De training focus op veiligheid 
voor medewerkers van het Ouder- en Kindteam die 
gebaseerd is op de methode Signs of Safety, helpt 
om een evenwicht te vinden tussen de positie van 
ouders en de positie van ouder- en kindadviseurs, 
jeugdpsychologen en jeugdartsen, die een eigen 
verantwoordelijkheid hebben waar het gaat om de 
veiligheid van kinderen. 
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Bevolking�Amsterdam�(OIS�2015,�peildatum�1�januari)

Jeugdigen 0-18 148.560

Cliënten�Ouder-�en�Kindteam:�jeugdgezondheidszorg�basispakket�(registratiesysteem�KIDOS)

Jeugdigen�onder�zorg�bij�JGZ aantal1

0-4² 39.256

4-12 66.633

12-18 41.734

SO³ 6.171

153.794

¹   Er zijn meer kinderen in zorg bij het Ouder- en Kindteam dan er in Amsterdam wonen. Dat komt omdat ook kinderen van buiten Amsterdam die in het schooljaar 
2014/2015 in Amsterdam op school gaan jeugdgezondheidszorg krijgen. 

²  De cijfers 0-4 betreffen de jeugdigen onder zorg bij GGD en SAG (OKT). Peildatum 1 september 2015.
³  Er gelden voor het SO-leerlingen andere contactmomenten, daarom zijn deze kinderen hier apart vermeld.

Bereik4�Ouder-�en�Kindteam�basispakket�JGZ aantal percentage

0-jarigen 10.623 98%

3-jarigen 8.614 91%

5-jarigen 8.446 95%

10-jarigen 6.382 85%

14-jarigen 6.211 84%

40.276

4   Een cliënt geldt als bereikt als er in het schooljaar 2014/2015 of – voor 0 en 3 jarigen – in de periode augustus 2014 en augustus 2015 ten minste één keer face to 
face contact is geweest. De inspectie toetst het bereik op basis van deze leeftijdscohorten. Daarnaast wordt nog een grote groep andere cliënten bereikt via o.a. 
overige preventieve gezondheidsonderzoeken 0-4 jaar, huisbezoeken op indicatie, ziekteverzuimbegeleiding etc. In totaal zijn er 155.925 contacten geweest in de 
periode januari t/m augustus 2015. 

Cliënten�Ouder-�en�Kindteam:�jeugdhulp�(registratiesysteem�RIS-OKT)

Bereikte�cliënten¹ 4.471

Aanwezig op 1/1 2015 951

Nieuw 3.520

Uitgestroomd² 628

Aanwezig op 1/9 2015 3.843

¹   Dit betreft alleen de in RIS geregistreerde cliënten. Ouders met een advies- of informatievraag en de meeste ouders, jongeren en kinderen die een training volgen 
worden niet in RIS geregistreerd.

²   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. 

2.�Ouder-�en�Kindteam:�acht�maanden�in�cijfers
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Cliëntcontacten�Ouder�en�Kindteam:�jeugdgezondheidszorg�(registratiesysteem�KIDOS)
Periode januari – september 2015
Directe cliëntcontacten: consulten, huisbezoeken, telefonische contacten
(exclusief professioneel overleg over kinderen/jeugdigen en exclusief cliënt 
contacten vanuit SAG)

155.925

Ingezette�arrangementen�Ouder-�en�Kindteam�(registratiesysteem�RIS-OKT)
periode januari – september 2015

De�hulp�wordt�gegeven�door�de�ouder-�en�kindadviseur�of�door�collega’s�uit�het�team

De ouder- en kindadviseur helpt zelf 1179

Er worden collega’s ingeschakeld 584

Er�wordt�specialistische�hulp�ingezet

Aanvullend aanbod (O&O-aanbod) 76

Inschakelen Samen DOEN, Gecertificeerde Instelling en/of Veilig thuis 99

Inzet individuele voorziening 919

Niet�bekend 359

Totaal 3.406

Het Ouder- en Kindteam heeft – exclusief informatie- en adviescontacten en exclusief contacten jeugdgezondheidszorg - in 
2015 4471 kinderen (en hun gezinnen) geholpen. Bij 50% van hiervan – 2267 cliënten - is de hulp in een stadium dat een of 
meerdere arrangementen zijn ingezet.

Ingezette�trainingen Aantal�trainingen Aantal�deelnemers

Trainingen voor ouders 49 441

Trainingen voor jeugdigen 49 430

Er zijn daarnaast ook trainingen gegeven in het kader van het arrangement: ’De ouder- en kindadviseur helpt zelf’ of het 
arrangement: ‘Er wordt een collega ingeschakeld’. Die trainingen zijn hier niet weergegeven. 

Beschikte�voorzieningen�(bron:�WMO�Ned)

PGB 223

ZIN 967

Totaal 1.190

Er zijn volgens de beschikkingenregistratie van de gemeente (WMO-NED) meer beschikkingen voor  individuele voorzieningen 
afgegeven dan volgens de registratie van het Ouder- en Kindteam (RIS). Er wordt nog gezocht naar een verklaring. Het kan zijn 
dat er beschikkingen zijn aangevraagd die niet in RIS zijn geregistreerd. Gemeente en Ouder- en Kindteam zoeken dit samen 
uit.
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Niet�geregistreerde�activiteiten�(bron:�
onderzoek�tijdsbesteding)
Uit de gegevens die beschikbaar zijn over 
jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp komt geen 
totaalbeeld naar voren (1) omdat de gegevens 
van jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp niet 
goed vergelijkbaar zijn en (2) omdat een deel van 
de activiteiten niet geregistreerd wordt. Uit een 
onderzoek van de tijdbesteding van alle medewerkers 
van de Ouder- en Kindteams op één dag aan het eind 
van april komt wel een beeld naar voren. 

Tijdbesteding�medewerkers
De cliëntcontacten zijn verdeeld in 
informatie- en adviesgesprekken, preventieve 
gezondheidsonderzoeken en trainingen enerzijds 
en in langer durende contacten anderzijds. 
56% van de direct aan cliënten bestede tijd van 
het Ouder- en Kindteam wordt besteed aan 
informatie en adviesgesprekken, preventieve 
gezondheidsonderzoeken en trainingen. 

•	 �Cliëntcontact; tijd die direct wordt besteed 
aan cliënten (denk hierbij aan PGO, training, 
voorlichting, een gesprekje op de gang met  
een bezorgde moeder)

•	 �Cliëntgebonden�tijd; tijd besteed aan activiteiten 
rondom cliënten (bijvoorbeeld verwijzingen 
doorgeven, registratie in Kidos of RIS, overleg 
met collega’s over een cliënt)

•	 �Indirecte�tijd; alle tijd die wordt besteed aan  
niet-cliëntgebonden activiteiten (contacten  
met het netwerk in de wijk, intern overleg 
dat niet cliëntgebonden is, deskundigheids-
bevordering, planning, deel van de administratie, 
reistijd, pauze)

Indirect

Cliëntgebonden

Cliëntcontact

29%

38%

33%

Tijdbesteding medewerkers
Cliëntgebonden

Indirect
Cliëntcontact

Volwassene

Jongvolwassene

12-17jr

4-12jr

Baby/Peuter

3%

19%

4%

32%

42%

Bereikte doelgroep
4-12jr 12-17jr

Jongvolwassene
Baby/Peuter

Volwassene
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Teams�en�medewerkers�Ouder-�en�Kindteam�(bron�eind�2014:�betreft�feitelijke�levering�n.a.v.�inkoop)

Functie Aantal�fte

ouder- en kindadviseurs - jeugdgezondheidszorg 108,7

ouder- en kindadviseurs - jeugdhulp 225,2

jeugdpsychologen 52,5

jeugdartsen 75,7

Daarnaast werken in het Ouder- en 
Kindteam teamleiders, JGZ teamleiders, 
managementassistenten, OKT-assistenten en 
doktersassistenten, logopedisten en medewerkers 
van het programmateam.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim van de Ouder- en Kindteams 
is 4,6% voor wat betreft de JGZ/medewerkers en 
3,3% voor de overige medewerkers. Het JGZ cijfer 
is inclusief verzuim ten gevolge van zwangerschap. 
In het verzuimcijfer voor de overige medewerkers 
is het verzuim ten gevolge van zwangerschap niet 
meegeteld
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Het Ouder- en Kindteam heeft de taak om de 
gezondheid en de ontwikkeling van Amsterdamse 
kinderen en jongeren van -10 maanden tot 18 jaar te 
bevorderen. Het Ouder- en Kindteam doet dat door 
het uitvoeren van individuele en groepsgerichte 
preventieve activiteiten op het gebied van 
gezondheidsbevordering opgroeien, ontwikkelen 
en opgroeien. Ook worden lichte vormen van 
jeugdhulp geboden voor kinderen en gezinnen tot 
18 jaar, met een uitloop tot 23 jaar. Verder ligt er 
een taak in het beschikken voor door de gemeente 
ingekochte voorzieningen voor jeugdhulp en het 
adviseren over het persoonsgebonden budget 
(PGB). Binnen het Ouder- en Kindteam worden 
zowel taken vanuit de Jeugdwet aangeboden als 
taken vanuit de wet Publieke Gezondheid. 

De doelen van het Ouder- en Kindteam zijn 
vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst 
(SOK)2 van de joint venture. Deze doelen zijn:
•	 	Eerder en sneller gezondheids-, ontwikkel-, 

opvoed- en opgroei- en sociaalpsychologische- 
en veiligheidsproblematiek signaleren.

•	 	Passende en effectieve informatie, advies, 
ondersteuning en lichte ambulante 
jeugdhulp bieden en het uitvoeren van het 
basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg 
(JGZ).

•	 	De sociale veerkracht en informele netwerken in 
wijken actief benutten en meer ruimte geven aan 
de eigen kracht van burgers.

•	 	Tijdig en terecht verwijzen naar specialistische 
zorg en jeugdhulp.

De kernvraag achter deze vragen is: In hoeverre is 
het Ouder- en Kindteam van toegevoegde waarde 
voor jeugdigen en ouders?

2  De SOK benoemt ook ‘Het onnodig gebruik van specialistische zorg en 
jeugdhulp verminderen’ en ‘Het bijdragen aan het verminderen van de inzet 
van jeugdbescherming‘ als doelen. Echter, er is geen één op één relatie tussen 
de activiteiten van het Ouder- en Kindteam en het bereiken van deze doelen. 
We beschouwen deze prestaties daarom niet zozeer als doelen, maar eerder als 
maatschappelijke effecten van de inzet van het Ouder- en Kindteam.

Voor elk doel zijn een aantal indicatoren bepaald, 
die in de tabel op de volgende bladzijde 
geformuleerd zijn. Die indicatoren vormen samen 
het raamwerk van de prestatiedialoog. Dit is het 
gesprek dat we voeren in alle geledingen van het 
Ouder- en Kindteam: uitvoering, management en 
stuurgroep om de ontwikkelingen te volgen, te 
begrijpen en te verbeteren.

Het dashboard voor de prestatiedialoog, dat is 
vastgesteld in de stuurgroep van de Ouder- en 
Kindteams, vormt de leidraad voor deze rapportage. 
Een groot deel van de vragen uit dat dashboard 
wordt beantwoord. We zien de prestatiedialoog 
ook als een ontwikkeling. We zijn bij volgende 
rapportages steeds beter in staat om de vragen in 
het dashboard te beantwoorden.

3.�De�doelen�van�het�Ouder-�en�Kindteam
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Overzicht van de doelen van het OKT en hun relatie tot de maatschappelijk doelen van het sociaal domein 
plus een overzicht van de kwalitatieve informatie en prestatie-indicatoren om het behalen van de doelen van het OKT te monitoren

Maatschappelijke doelen

Bron: Meerjarenbeleidsplan
Sociaal Domein 2015-2018
onderdeel Jeugd

Maatschappelijke - 80% van de jeugdigen sport wekelijks - # ondertoezichtstellingen neemt af tot 1250

Outcome:
Indicatoren Maatschappelijk
Effect
Bron: MJBP en DIN
(Concept 16-09-2014)

- Nog één nieuwe indicator

Doelen OKT

Eerder en sneller gezondheids-, 
ontwikkel-, opvoed- en groei- en 
sociaal-psychologische- en 
veilgheidsproblematiek signaleren

Passende en effectieve Jeugdhulp, 
advies en basispakket JGZ

Benutten informele wijknetwerken en 
meer ruimte voor eigen kracht Tijdig en terecht verwijzen naar jeugdhulp

1. In hoeverre lukt het om vroeg en snel 
gezondheidsrisico's en problemen te 
signaleren? En de juiste hulp aan te 
bieden?

1. Bieden de arrangementen van het OKT 
een antwoord op de vragen van de 
ouders en kinderen?

1. Kennen de OKA's hun partners in de 
wijk? 1. Welke aanvullend preventief aanbod is nodig 

voor de jeugdigen in de wijk? 

2. Waardoor lukt het de OKA's, 
jeugdartsen en jeugdpsycologen om 
onveiligheid goed te signaleren en met 
ouders het gesprek te voeren over 
(on)veiligheid?

2. In hoeverre volstaat het pakket aan 
trainingen van het OKT?

2. Kennen de partners in de wijk de 
OKT's en weten zij hen te vinden? 

2. In welke situaties verwijs het team door naar 
specialistische hulp en wanneer niet? En 
waarom?

3. In welke situaties wordt de meldcode 
toegepast? 

3. Hoe houdt het team de focus op de 
kortdurende hulp en preventie?

3. Hoe lukt het team om het netwerk van 
kinderen en gezinnen te betrekken en te 
activeren?

3. Welk specialistisch aanbod voor jeugdigen is 
nodig in de wijk?

Ontwikkelonderwerpen, kwalitatieve 
informatie uitwisseling

4.Hoe lukt het om kinderen en gezinnen 
die een ondersteuningsbehoefte hebben 
in je buurt in beeld te krijgen?

professionals om nieuwe diensten of 
aanpak te bieden? 4. Waardoor lukt het om de regie bij de 

ouder te laten?

4. Hoe functioneert het MDO en hoe draagt het 
bij aan tijdig en terecht te verwijzen?

5.\Weet het team wat er speelt wat 
invloed heeft op groei en opvoeden in de 
buurt? Hoe blijft het team daar alert op?

5. Lukt het om kleine problemen klein te 
houden? Hoe doet het team dat?

5. Hoe verloopt de samewerking tussen het 
OKT, Veilig Thuis, GI en de Raad (tijdigheid, 
snelheid en kwaliteit van advies en consultatie)

6.In hoeverre slaagt het team erin contact 
te maken met en aanwezig te zijn op 
scholen, kinderdagverblijven/VVE, 
huisartsenpraktijken, sportclubs en 
andere buurtvoorzieningen etc

6. Lukt het om het bereik en de kwaliteit 
van het  basispakket JGZ op peil te 
houden (norm 2014)
7. Lukt het om de risicogezinnen dmv de 
flexibele contactmomenten te 
ondersteunen? (JGZ)
8.In hoeverre lukt het om gezinnen te 
ondersteunen en wanneer nodig 
verschillende deskundigheden vanuit het 
team in te zetten?
9. Hoe ontwikkelt de functie van 
jeugdpsycholoog zich in het OKT 
(deskundigheid, verantwoordelijkheden 
en taken)?
10. Hoe ontwikkelt de functie van OKA 
zich (jgz en niet jgz) (deskundigheid, 
verantwoordelijkheden, taken)?

Outcome OKT
1. Ketenspartnerstevredenheid op 
plaatsen waar de OKA's/OKT's werken  

1. Mate van uitval bij OKT                                  
2. Mate van uitval bij JGZ

1. Hoe tevreden zijn de partners in de 
wijk/school over OKT 1. Jeugdigen die het OKT zelf helpt

3. Mate van cliënttevredenheid over OKT 
traject en dienst JGZ 2. Cliëntervaringsmonitor OKT 2. Jeugdigen die OKT doorverwijst
4.Doelrealisatie 3. Cliëntervaringsmonitor OKT en JGZ 3. Toeleiding jeugdigen door JGZ
5. Probleemafname

Output OKT In 2015 wordt dit kwalitatief gemonitord. 1. Bereik  OKT 1. Inzet familie groepsplan
1. Jeugdigen in specialischische jeughulp 
uitgesplitst naar zorgcategorieen

De kwantitatieve gegevens worden in 
2015 voorbereid om in 2016 te kunnen 
meten.

2. Aantal ouders bereikt door OKT met 
opvoedingsondersteuning   /trainingen

De systemen zijn nu onvoldoende 
ingericht om het preventieve deel van het 
OKT te kunnen meten. 

3. Aantal jeugdigen met trainingen en 
traject                   

2. Jeugdigen in specialistische jeugdhulp 
uitgesplits naar samen doen, veilig thuis

4. Aantal consult/contactmoment JGZ
5. Totaal aantal jeugdigen onder zorg 
JGZ
6. Bereik JGZ 

Throughput OKT 1. Caseload OKA's 1. Gemiddelde  doorlooptijd 1. Inzet eigen netwerk 1. Aantal bezwaren tegen beschikking
2. Meldcode 2. Aantal klachten OKT en JGZ 2. Gemiddelde Doorlooptijd

3. Aantal FOBO (GGD)

Input OKT: Kwaliteit van het team 1. Teamcapaciteit OKT: 4. % ziekteverzuim 

2. Gekwalificeerd personeel: 
5. Mate van medewerkerstevredenheid   
/werkbeleving

 3. # uren besteed aan verschillende 
taken: 

OKT organiseren vanuit Principes van 
vertrouwen en rekenschap Is er vertrouwen in de professional? Waaruit blijkt dat? Waaruit niet?

Ervaart de professional handelingsruimte?
Is de registratiedruk voor professionals beperkt?
Staan de metingen ten dienste van het primair proces? Zijn ze nuttig? Worden de meetgegevens gebruikt om te leren en te verbeteren?

Input OKT 1. Uitputting werkbegroting OKT
Budget 2. Kosten OKT per wijk/schoolteam 

3. Kosten ingezette specialistische hulp 
per werkgebied

Zicht op de wijk

Maatschappelijke indicatoren die zicht 
geven op de problematiek en vragen in 
de wijk

Goedgekeurd door Stuurgroep 22 mei

Dashboard voor de prestatiedialoog voor de Ouder- en Kindteams

 eugdigen dat onbeschermd dan wel ongewenst 
seksueel contact heeft, daalt met resp. 10% en 5%

- % jeugdigen dat genotmiddelen gebruikt neemt af 
met 5%

- % jeugdigen op gezond gewicht wijkt max. 5% af 
van nationaal niveau

- % jeugdigen met psychosociale problemen neemt 
af tot 14%

- # jeugdige verdachten van criminaliteit neemt af tot 
4000

- Het gebruik van specialistische zorg en jeugdhulp 
vermindert

- # gedwongen uithuisplaatsingen neemt af tot 50

- De inzet van de jeugdbescherming vermindert

- % jeugdigen met een startkwalificatie neemt toe tot 80%

- % jeugdigen op school en/of aan het werk neemt toe tot x%

- # nieuwe voortijdig schoolverlaters neemt af tot 1000 per jaar

Meer jeugdigen met een 
gezonde leefstijl en gezond 

gewicht 

Meer jeugdigen groeien 
psychosociaal gezond op 

Meer jeugdigen groeien op 
in een veilige en positieve 

gezins- en thuissituatie 

Meer jeugdigen 
ontwikkelen zich optimaal  

In hoeverre is het OKT van toegevoegde waarde voor jeugdigen en ouders?
OUDER- EN KINDTEAM (OKT)
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a.��Eerder�en�sneller�risico’s�
zien�en�aanpakken

In�hoeverre�lukt�het�om�vroeg�en�snel�
gezondheidsrisico’s�en�problemen�te�
signaleren�en�aan�te�pakken?

Het basispakket jeugdgezondheidszorg vormt een 
van de belangrijke pijlers van de 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 hiervan gebruik. 
Dat maakt dat kleine problemen klein gehouden 
worden en dat gezondheidsrisico’s en onveilige 
situaties vroegtijdig worden gesignaleerd. ‘’Een 
aandachtspunt is dat een aantal ouders niet op 
de eerste afspraak komt en vaak ook verzuimt 
om af te zeggen. Er wordt veel energie gestoken 
om die ouders alsnog te bereiken¹3.” “Een 
nieuwe ontwikkeling is de rol van de ouder- en 
kindadviseur JGZ als centrale zorgverlener bij 
overgewicht en obesitas.” In de teams worden op 
dit moment de gezondheidsrisico’s als gevolg van 
overgewicht en obesitas in kaart gebracht. Het 
voordeel van het opnemen van het basispakket 
jeugdgezondheidszorg in het Ouder- en Kindteam 
is dat het potentieel van de jeugdgezondheidszorg 
beter benut kan worden doordat er binnen het 
eigen team door collega’s direct zorg geboden 
kan worden als dat nodig is. “De gezamenlijke 
huisvesting van jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp 
is hierbij van cruciaal belang.” Er zijn nog twee 
wijkteams waar gezamenlijke huisvesting nog niet  
is gerealiseerd.

3  De teamleiders van het Ouder- en Kindteam hebben de vragen uit het 
dashboard, die als leidraad boven de tekst staan, elk voor hun eigen team 
beantwoord. Waar aanhalingstekens staan worden hun letterlijke teksten 
aangehaald.

Een tweede belangrijke pijler is de aanwezigheid 
van de Ouder- en Kindteams in de wijken en de 
koppeling van medewerkers aan de scholen. Elke 
school had al een vaste jeugdverpleegkundige 
en jeugdarts. Nu zijn ook ouder- en kindadviseurs 
en jeugdpsychologen aan de school gekoppeld. 
“Doordat er inloopmomenten zijn op de scholen 
weten ouders en kinderen het Ouder- en Kindteam 
goed te vinden.” Er is een laagdrempelig contact, 
waardoor vroeg en snel problemen worden 
gesignaleerd en besproken. “De samenwerking 
tussen scholen en Ouder- en Kindteam loopt goed, 
al is het nog zoeken wie welke taak heeft.”

Ook in het VO en het MBO zijn de ouder- en 
kindadviseur, jeugdarts en jeugdpsycholoog 
aanwezig om vroegtijdig risico’s te signaleren en 
aan te pakken. Jeugdgezondheidszorg speelt een 
rol omdat op elke school alle leerlingen worden 
uitgenodigd voor de JGZ contactmomenten 
en voor ziekteverzuimbegeleiding. Leerlingen 
in klas 2 en 4 vullen daarnaast ook een 
digitale gezondheidsvragenlijst in. Via 
jeugdgezondheidszorg kunnen jongeren met (een 
verhoogde kans op) sociaal-emotionele en sociaal-
medische problemen worden opgespoord.” Er 
liggen kansen om de samenwerking binnen het 
Ouder- en Kindteam op een school te verbeteren. 
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Waardoor�lukt�het�de�ouder-�en�
kindadviseurs,�jeugdartsen�en�
jeugdpsychologen�om�onveiligheid�goed�
te�signaleren�en�met�ouders�het�gesprek�
te�voeren�over�(on)veiligheid?

“De ouder- en kindadviseurs en de jeugdartsen die 
jeugdgezondheidszorg uitvoeren kijken van oudsher 
al systematisch naar signalen van onveiligheid en 
komen in actie wanneer dat nodig is.”  
Zij zijn een onmisbare schakel in de veiligheidsketen, 
met name wanneer het gaat om de doelgroep 
0-4-jarigen omdat er in die leeftijdscategorie geen 
andere structurele voorzieningen zijn, waar alle 
kinderen gezien worden.  

“De ouder- en kindadviseurs die in de scholen 
en wijken werken, zijn steeds vaker in de 
gelegenheid om signalen over risico’s met 
gezinnen te bespreken”. “Ook is er steeds vaker 
contact met scholen en kinderdagverblijven over 
veiligheidsissues.” We letten er daarbij goed 
op dat we de problemen niet van de scholen en 
kinderdagverblijven over nemen. Zij hebben hun 
eigen verantwoordelijkheid om onveiligheid te 
melden en met ouders in gesprek te gaan. We 
helpen wel met tips en adviezen.” 
Om een indruk te geven van de mate waarin 
onveiligheid in beeld is: Bij 11,8 % van de 3520 
cliënten die dit jaar bij de Ouder- en Kindteams 
binnen zijn gekomen en van wie de contacten 
in RIS geregistreerd zijn, zijn er zorgen over 
veiligheid. Bij deze cliënten wordt de meldcode 
gevolgd, net als overigens bij de cliënten die bij 
jeugdgezondheidszorg binnenkomen en waar een 
vermoeden van onveiligheid is. 
 
Het onderkennen en bespreekbaar maken van 
veiligheidsproblemen is niet makkelijk. De ervaring 
om daar mee om te gaan verschilt van professional 
tot professional: “Er zijn professionals die ook bij 
ernstige vermoedens van kindermishandeling weten 
wat ze moeten doen, en er zijn er die nog nooit 
een situatie zijn tegengekomen, waarbij er zorgen 
zijn rondom de veiligheid van kinderen”. Sinds 
juni 2015 kan elke medewerker met zijn vragen 
bij een kernteam van aandachtsfunctionarissen 
kindermishandeling terecht. Elk kernteam heeft 
drie aandachtsfunctionarissen: een jeugdarts met 

sociaal-medische expertise, een jeugdpsycholoog 
met expertise op het terrein van psychiatrische 
en gedragsproblemen en gezinsproblemen 
én een ouder- en kindadviseur die tips kan 
geven over de gespreksvoering met ouders en 
kinderen en die eventueel kan bijspringen. De 
kernteams zijn georganiseerd per Ouder- en 
Kindteam of stadsdeel. Een stedelijk expertteam 
kindermishandeling ondersteunt de teams. De 
aandachtsfunctionarissen samen – het zijn er in 
totaal vijftig – zien er op toe dat iedereen volgens 
de meldcode werkt en signaleren lacunes in de 
deskundigheid van medewerkers en in het aanbod. 
“De aandachtsfunctionarissen in het wijkteam 
komen periodiek bij elkaar om dilemma’s te 
bespreken en oplossingen voor te stellen.” 
 
De komende tijd valt er op het terrein van 
deskundigheidsbevordering nog veel werk te 
verrichten. We constateren dat de werkwijze 
goed beschreven is, maar dat die nog niet bij 
iedereen in het hoofd zit. Alle medewerkers krijgen, 
afhankelijk van hun achtergrond en ervaring, een 
tweedaagse cursus waarin de basiskennis over 
veiligheid en de basisprincipes van gespreksvoering 
over onveiligheid centraal staan. Een deel van 
de medewerkers heeft de cursus al gehad. De 
ouder- en kindadviseurs die aandacht-functionaris 
zijn, krijgen een opleiding in Signs of Safety, een 
manier van werken waarbij de focus ligt op het 
samen met het gezin en het netwerk erom heen 
een veiligheidsplan te maken. De cursussen en 
opleidingen die het Ouder- en Kindteam aanbiedt 
zijn er op gericht dat medewerkers goed signaleren 
en een deel van de signalen zelf kunnen afhandelen.  
 
Maar daar waar de gesprekken geen resultaat 
opleveren en daar waar ernstige risico’s zijn wordt 
Veilig Thuis ingeschakeld. “De afgelopen maanden 
zijn er vooral veel consultgesprekken gevoerd”. 

Binnen het Ouder- en Kindteam komen de 
meeste onveiligheidszaken ter sprake in het 
casuïstiekoverleg. Als het erom gaat een plan op 
te stellen, een verwijzing te regelen (naar bijv. de 
specialisten van Signs of Safety) of als het er om 
gaat JBRA of de WSG in te schakelen in het kader 
van drang is er een MDO (multidisciplinair overleg). 
Er wordt steeds vaker samengewerkt met JBRA. 
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Een enkele keer om consult te vragen, vaker om 
samen hulp uit te voeren of om de hulp in te zetten. 
Uit de registratiegegevens blijkt dat in tenminste 
50 casussen met JBRA is samengewerkt. Het ging 
bij deze casussen overigens ook over overdracht 
van JBRA naar het Ouder- en Kindteam. De 
samenwerking met Veilig thuis is nog niet cijfermatig 
te onderbouwen. Deze wordt pas vanaf de zomer 
2015 geregistreerd. 

Lukt�het�om�het�bereik�en�de�kwaliteit��
van�het�basispakket�van�de�
jeugdgezondheidszorg�op�het�peil��
van�2014�te�houden?

Het bereik van dit volgsysteem van jeugdgezond-
heidszorg is onverminderd groot. Als je de cijfers 

van 2015 met die van 2014 vergelijkt is er nauwelijks 
een verschil. Dat is een hele prestatie als je weet dat 
alle jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen deel 
zijn gaan uitmaken van nieuwe teams en dat ze ook 
bijdragen aan de vernieuwing van het stelsel. “Er is 
van deze collega’s een grote investering gevraagd 
bij het opstarten van de Ouder- en Kindteams. Ze 
hebben daarbij wel steeds een goede afweging 
gemaakt: gezinnen of kinderen waar veel zorgen 
over zijn, hebben prioriteit. “Er zijn hier en daar wel 
achterstanden. Hier heeft de teamleider JGZ goed 
zicht op. Er zijn meerdere oorzaken: ziekte is er één 
van. De ouder- en kindadviseurs en jeugdartsen zijn 
ook tijd kwijt met verwijzen en beschikken en met 
het deelnemen aan multidisciplinaire overleggen 
(MDO’s). Door de teamleider JGZ is een plan 
gemaakt om dit in te lopen.”

Bereik�basispakket�JGZ

Bereik�2015 Norm�2015 Bereik�2014

0¹ jarigen 98% 95% 98,3%

3¹ jarigen 91% 95% 93,7%

5 jarigen 95% 90% 93,8%

10 jarigen 85% 90% 85,8%

14 jarigen 84% 90% 81,3%

¹ Bereik 0 en 3 jarigen geldt voor JGZ incl. SAG

Het hoge no show percentage blijft een punt van 
zorg. De contactmomenten uit het basispakket 
van JGZ worden goed bezocht, maar bij afspraken 
die in een later stadium gemaakt worden, komen 
cliënten te vaak niet opdagen. De ouder- en 
kindadviseurs van de jeugdgezondheidszorg en de 
jeugdartsen hebben het afgelopen jaar bijna 80.000 
uitnodigingen voor gesprekken doen uitgaan. 
Overigens is het no show percentage – nu 14% - 
nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar.
De kwaliteit van de activiteiten lijkt niet verminderd. 
Op 1 oktober is er een HKZ-toets. In de volgende 
rapportage kunnen we hier meer over zeggen. 

Lukt�het�om�de�risicogezinnen�door�
middel�van�flexibele�contactmomenten�
te�ondersteunen?

Als nadere zorg nodig is, wordt een extra consult 
of een huisbezoek aangeboden. Bij de opzet 
van het Ouder- en Kindteam is gekeken naar 

de mogelijkheid om flexibeler om te gaan met 
het basispakket jeugdgezondheidszorg zodat er 
meer tijd wordt vrij gemaakt om risicogezinnen te 
ondersteunen. De risico’s die gesignaleerd worden, 
kunnen dan beter en sneller worden aangepakt. 

De meeste wijkteams rapporteren dat er inderdaad 
extra tijd aan risicogezinnen besteed wordt. 
“Maar het blijft een knelpunt dat de planning 
van de werkzaamheden erg strak is, waardoor de 
huisbezoeken op indicatie extra werkdruk opleveren 
bij de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen.” 
Als er meer tijd beschikbaar was, kon er (nog) meer 
aandacht aan risicogezinnen besteed worden en kon 
er een (nog) beter vervolg gegeven worden aan de 
signalen van JGZ.

In een volgende rapportage gaan we hierover meer 
gegevens presenteren.
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Een andere mogelijkheid, die steeds vaker gebruikt 
wordt, is het inschakelen van collega’s uit het 
Ouder- en Kindteam. Ouder- en kindadviseurs van 
jeugdgezondheidszorg en hun collega’s uit jeugdhulp 
en welzijn weten elkaar steeds beter te vinden. Een 
ouder- en kindadviseur die op een spreekuur een 
gesprek met een moeder heeft, kan haar voor een 
extra consult bij jeugdgezondheids-zorg inplannen. 
Een ouder- en kindadviseur van jeugdgezondheidszorg 
kan direct bij een collega uit de jeugdhulp terecht voor 
een oudercursus of een hulptraject. 

b.��Passende�en�effectieve�
ondersteuning�en�hulp

Bieden�de�arrangementen�van�het�
Ouder-�en�Kindteam�een�antwoord�op�
de�vragen�van�de�ouders�en�kinderen?

Het Ouder- en Kindteam gaat altijd aan de slag 
op basis van vragen van ouders en kinderen. De 
teamleiders constateren dat het tot nu toe goed lukt 
om een groot deel van de cliënten te helpen. De 
kennis en expertise van het team als geheel is groot 
en het gebeurt zelden dat men met de handen in 
het haar zit. De teamleden analyseren gezamenlijk 
de hulpvragen van ouders om te komen tot een 
optimaal zorgarrangement voor ouders en kinderen. 
Het team werkt goed samen en geeft daarmee 

een passend antwoord op veel vragen. Daar waar 
knelpunten ontstaan of vragen zijn die ingewikkelder 
van aard zijn, wordt multidisciplinair overleg ingezet. 
Vervolgens wordt met ouders nader bepaald wat er 
nodig zou kunnen zijn, binnen dan wel buiten het 
Ouder- en Kindteam.

Het grootste deel van de cliënten wordt geholpen 
binnen het Ouder- en Kindteam. De informatie- en 
adviesvragen worden vanzelfsprekend door de 
ouder- en kindadviseurs zelf afgehandeld. Als een 
hulptraject nodig is, bereidt een medewerker van 
het Ouder- en Kindteam dit eerst voor en brengt 
samen met het gezin de vragen in kaart.

Het Ouder- en Kindteam heeft – exclusief informatie- 
en adviescontacten en exclusief contacten 
jeugdgezondheidszorg - in 2015 4471 kinderen 
(en hun gezinnen) geholpen. Bij 50% van hiervan 
– 2267 cliënten - is de hulp in een stadium dat een 
of meerdere arrangementen zijn ingezet. Van deze 
cliënten wordt 58% binnen het Ouder- en Kindteam 
geholpen zonder specialistische hulp. 

35% krijgt specialistische hulp en overigens 
daarnaast ook nog vaak hulp van het Ouder- en 
Kindteam Voor sommige kinderen/jongeren worden 
meerdere beschikkingen afgegeven. Bij 4% wordt de 
hulp van een GI of Samen Doen ingeschakeld. 3% 
krijgt een training uit het aanvullende aanbod.
Een enkele teamleider signaleert lacunes: 

906
40%

410
18%

67
3%

804
35%

80
4%

Zelf helpen of specialisten inschakelen
2267 clienten

De ouder- en kindadviseur helpt zelf
Jeugdpsychologen van het OKT of collega's 
worden ingeschakeld
Er wordt aanvullend aanbod ingezet 
(vrij toegankelijke trainingen)
Er wordt specialistische hulp ingezet
Samen Doen of gecertificeerde instelling 
wordt ingeschakeld
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“We hebben onvoldoende antwoord op (v)
echtscheidings-problematiek”. “Bij (L)VB is er 
vaak vraag naar langer durende ondersteuning. 
Dit is soms moeilijk onder te brengen in de 
arrangementen”. “ Het Triple P aanbod sluit niet 
altijd aan bij (L)VB doelgroep. Het is te talig”.

Hoe�houdt�het�Ouder-�en�Kindteam�de�
focus�op�kortdurende�hulp�en�preventie?

Kerntaken van het Ouder- en Kindteam zijn 
jeugdgezondheidszorg, ondersteuning en advies én 
jeugdhulp. De angst bestaat dat de aandacht voor 
lichtere interventies in het gedrang komt doordat de 
ouder- en kindadviseur ‘volloopt met zware zaken’. 
Een onderzoek naar de tijdsbesteding van de 
medewerkers van het Ouder- en Kindteam geeft 
inzicht in de verhouding tussen informatie en 
adviesgesprekken en trainingen enerzijds en 
langer durende interventies aan de andere kant. 
Aan alle medewerkers is gevraagd op één dag al 
hun activiteiten te registreren. Op basis daarvan is 
geconstrueerd hoe de gemiddelde dag van een 
medewerker er uit ziet:
•	 	Een ouder- en kindadviseur die jeugdhulp 

uitvoert, besteedt 2/3 van de tijd die aan cliënten 
besteed wordt aan langer durende interventies 
en aan verwijzingen en 1/3 aan advies, informatie, 
screening en training;

•	 	Een ouder- en kindadviseur die 
jeugdgezondheidszorg uitvoert, besteedt bijna 
100% van de tijd voor directe cliëntcontacten 
aan contacten in het kader van het basispakket 
of vervolgcontacten, een enkele keer wordt tijd 
besteed aan verwijzen en beschikken;

•	 	De jeugdarts besteedt 85% van de 
cliëntcontacttijd aan korte consulten met 
jeugdigen en ouders;

•	 	De jeugdpsycholoog heeft in de directe 
cliëntcontacttijd voornamelijk wat intensievere 
(diagnostische of behandel)contacten met 
cliënten. 

Over het geheel van het Ouder- en Kindteam 
wordt de helft van die cliëntcontacttijd besteed aan 
informatie en advies, aan screening, aan training en 
aan korte gesprekken over opvoeden en opgroeien. 
Het onderzoek in april is een momentopname, dat 
we in het najaar gaan herhalen.

De teamleiders benoemen tal van activiteiten die 
op het gebied van preventie worden uitgevoerd. Ze 
benadrukken daarbij het belang van de expertise 
uit het welzijnswerk. De ouder- en kindadviseurs uit 
het welzijnswerk zijn gewend de buurt in te gaan en 
aan te sluiten bij buurtinitiatieven. In Geuzenveld 
Slotermeer bijvoorbeeld zijn twee doorlopende 
groepen in de buurt georganiseerd – één van 
Marokkaanse en één van Turkse vrouwen -, die 
wekelijks bij elkaar komen om over opvoeding 
en gezin te praten. De ouder- en kindadviseurs 
bespreken daar de thema’s die voor de moeders in 
de wijk belangrijk zijn. De opkomst is groot. Vrouwen 
nemen elkaar mee. Soortgelijke activiteiten vinden 
plaats in alle teams. 

In�hoeverre�volstaat�het�pakket�aan�
trainingen�van�het�Ouder-�en�Kindteam?

Het Ouder- en Kindteam heeft medewerkers in 
huis die trainingen kunnen bieden. Bij de start 
van het Ouder- en Kindteam is bepaald dat het 
Ouder- en Kindteam zelf de volgende trainingen 
uitvoert: Triple P, competentietrainingen, 
faalangstreductietrainingen (Bibbers de Baas), 
Rots en Water en Sprint. Naast dit basispakket zijn 
vanuit verschillende instellingen - het O&O-aanbod 
- aanvullende trainingen beschikbaar die ingezet 
kunnen worden zonder dat een beschikking hoeft te 
worden aangevraagd.

In de eerste maanden van het jaar zijn weinig 
trainingen gegeven. De opbouw van de teams, 
de kennismaking met de wijk en de directe 
beschikbaarheid voor vragen van ouders en kinderen 
hadden prioriteit. Inmiddels zijn alle teams druk 
bezig de trainingen op te zetten en uit te voeren. 
Een deel van de wijkteams heeft voor een aantal 
trainingen geen trainers beschikbaar en voor de 
trainers die wel beschikbaar zijn is het vaak lastig 
zich vrij te roosteren. Om meer grip te krijgen op de 
organisatie is er vlak voor de zomer bepaald dat elke 
wijk alle basistrainingen het komende schooljaar 
twee à drie keer gaat uitvoeren. 
De registratie van de trainingen is niet op orde. 
Pas vanaf 1 april is een trainingsmodule in het 
registratiesysteem van RIS toegevoegd. Een deel 
van de trainingen is daarom niet geregistreerd. 
Het aantal trainingen dat werkelijk gegeven is, is 
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vermoedelijk iets hoger dan hienaast aangegeven. 
Voor wat betreft de oudertrainingen en 
oudercursussen ligt de nadruk op Triple P. 
Wat opvalt is dat er vooral veel Triple P niveau 
3 workshops gegeven zijn. Het aantal Triple 

P-cursussen op niveau 4 laat nog te wensen over, 
zeker gezien het feit dat er veel vraag is naar 
groepstrainingen voor ouders en er voldoende 
getrainde medewerkers zijn. We verwachten dat het 
aantal trainingen zal stijgen.

Trainingen�voor�ouders Aantal�trainingen Deelnemers

Oudercursussen: Peuter in Zicht (2-4), groep 3 10

Oudercursussen: Beter omgaan met Pubers (12-18), groep 1 13

Oudercursussen: Triple P workshop niveau 3 (0-12) 33 352

Oudercursussen: Cursus Positief Opvoeden: Triple P niveau 3 Teens 4 34

Oudercursussen: Cursus Positief Opvoeden: Triple P niveau 4 6 32

Eindtotaal 49 441

Trainingen�voor�kinderen/jongeren Aantal�trainingen Deelnemers

Training Sociale vaardigheid, gedragscontrole: Competentietraining 6-12 PO 26 183

Training Sociale vaardigheid, gedragscontrole: Competentietraining VO 1 6

Training Zelfvertrouwen/identiteit: Bibbers de baas 5 32

Training Zelfvertrouwen/identiteit: Faalangstreductie training VO 1 8 

Training Zelfvertrouwen/identiteit: Rots & water 16 201

Training sociale vaardigheid, gedragscontrole: Sprint/3x Groei¹ - -

Eindtotaal 49 430

¹ Sprint en 3x Groei zijn onvoldoende betrouwbaar geregistreerd.

Bij de trainingen voor kinderen en jongeren is 
de competentietraining 6-12 de meest gegeven 
training. Bibbers de Baas is nieuw. Vanuit de 
moederorganisaties waren te weinig trainers op 
het gebied van faalangstige kinderen beschikbaar. 
Verschillende jeugdpsychologen en ouder- en 
kindadviseurs zijn zich hierin aan het specialiseren. 
Rots en Water is een veel gevraagde training 
die steeds vaker wordt aangeboden. Naast deze 
groepstrainingen zijn er voor deze leeftijdscategorie 
ook individuele trainingen gegeven. Het betreft hier 
vooral Sprint en 3x Groei. Hier is veel vraag naar 
vanuit de scholen die al jaren met Sprint werken. 
Een overzicht van het aantal getrainde kinderen valt 
nog niet te geven.

Volgens de teamleiders voldoet het aanbod voor 
trainingen, zeker als je kijkt naar de aanvulling 
die mogelijk is vanuit het O&O-aanbod. “De 
trainingen en cursussen bieden een kind of een 
ouder een rugzakje van manieren van doen 
waar ze op terug kunnen vallen als dat nodig 
is. Belangrijk is dat er een goede verbinding 

gemaakt wordt met de ouders en de leerkrachten 
als het de kinderen betreft. Ook is het goed als 
een ouder- en kindadviseur later nog eens een 
terugkombijeenkomst organiseert of er bij kinderen 
op terug kan komen. Daarom is het belangrijk dat 
de ouder- en kindadviseur van de school meedoet 
met een training.” Er is wel een kanttekening.” 
Op dit moment wordt er nog erg aanbod gericht 
gewerkt, maar het doel is om dit vooral vraaggericht 
te maken. Het zou kunnen dat er dan toch andere 
wensen naar boven komen”. 

Ook het aanbod voor de VO-leeftijd volstaat, “met 
uitzondering van het aanbod voor jongeren met 
faalangst”. Er is geen evidence based training 
beschikbaar. Het grootste probleem is dat binnen de 
VO-teams te weinig capaciteit is om de trainingen 
te kunnen uitvoeren. We moeten dus betere 
verbindingen maken met de wijkteams en de 
trainingen vanuit de wijkteams aanbieden. Voor de 
MBO doelgroep wordt momenteel in overleg met 
onderwijs en het MBO jeugdteam een inventarisatie 
gemaakt van behoefte aan trainingen. Doel is om 
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een trainingsaanbod te creëren dat passend is bij de 
MBO doelgroep 16 - 23 jarigen. 

De inzet van trainingen vraagt inhoudelijk veel van 
de medewerkers. Het geven van trainingen is een 
vak apart. Daar komt nog bij dat elke trainer die 
een wetenschappelijk goed onderbouwde training 
geeft, een licentie nodig heeft en zich regelmatig 
moet laten bijscholen. Het onderhouden van de 
expertise die nodig is om elk van de trainingen te 
kunnen geven kost tijd en geld. We zijn op zoek naar 
efficiënte en goedkope manieren om onze trainers 
op het juiste kwaliteitsniveau te houden.

Voor alle trainingen geldt dat er veel aandacht 
nodig is voor de matching. We hebben evidence 
based trainingen in huis en we weten dat die vooral 
effectief zijn als ze aan de juiste doelgroep gegeven 
worden. We merken dat met name scholen vaak 
om trainingen vragen omdat ze problemen ervaren 
in een klas of met een deel van hun leerlingen. Het 
is niet altijd zo dat een training de juiste oplossing 
is. We zijn daarom met de scholen in overleg. We 
zouden graag samen met de scholen en aan de 
hand van de schoolprofielen regelmatig plannen 
maken voor de hulp die er op de scholen nodig is, 
zodat voor ieder kind de juiste hulp beschikbaar is 
en zodat de trainingen gegeven worden aan die 
leerlingen die er het meeste profijt van kunnen 
hebben. 

c.�Actief�in�de�wijk

In�hoeverre�slaagt�het�team�erin�
aanwezig�te�zijn�in�de�voorzieningen��
in�de�wijk?

De kracht van het netwerk in de wijk is essentieel om 
sneller risico’s te zien en aan te pakken.  
De opbouw van het netwerk in de wijk heeft 
daarom prioriteit. In elke wijk staan scholen, 
kinderdagverblijven, huisartsenposten, zijn er 
verloskundigen/kraamzorg, buurtvoorzieningen, 
vrijwilligers- en migrantenorganisaties en sportclubs. 
Daarnaast zijn er wijkagenten en is er in een aantal 
buurten de aanpak jeugdoverlast. De prioriteit in 
de samenwerking heeft tot nu toe gelegen in de 
verbinding met het onderwijs. Met alle partijen zijn 

of worden contacten gelegd en worden plannen 
gemaakt voor de samenwerking. 
Daarnaast wordt in alle gebieden samen gewerkt 
met welzijnsorganisaties en informele netwerken.  
De invulling van het lokale netwerk verschilt sterk 
per gebied. In een volgende rapportage willen we 
hier verder op ingaan.

Primair�Onderwijs
Het contact�met de ruim 200 scholen voor PO 
loopt goed. Het is zonder meer een prestatie dat 
dat – midden in het schooljaar - ook is gelukt, ook 
daar waar de inrichting van het Ouder- en Kindteam 
ervoor zorgde dat scholen hun oude vertrouwde 
medewerkers kwijtraakten. We zijn op alle scholen 
aanwezig en bekend en we worden overal ingezet 
voor hulp aan kinderen en ouders.  
De samenwerking met de scholen moet zich nog 
wel beter uitkristalliseren. Scholen verwelkomen de 
ouder- en kindadviseurs en beschouwen de ouder- 
en kindadviseur soms ook als ‘één van ons’.  
Dat heeft veel voordelen, maar daar schuilt ook 
een gevaar in. Soms wordt te gemakkelijk gedacht 
dat wat een ouder- en kindadviseur met een ouder 
bespreekt daarna ook met de school besproken 
wordt. Dat strookt niet met de manier waarop we 
ouders willen positioneren en ook niet met de 
privacyregels. Informatie delen kan alleen als ouders 
daarmee instemmen. We zijn met de directies 
van scholen en het samenwerkingsverband PO 
in gesprek over de onafhankelijke positie van de 
ouder- en kindadviseur. We zorgen er ook voor dat 
duidelijker wordt dat een ouder- en kindadviseur 
deel uitmaakt van een wijkteam en we maken ook 
ons eigen takenpakket duidelijker, zodat ouder- en 
kindadviseurs beter kunnen aangeven wat ze vanuit 
hun positie wel en niet kunnen doen. Bij het gesprek 
met de scholen komt ook de taakverdeling tussen 
Ouder- en Kindteam en onderwijs aan de orde. 
Scholen hebben zorgcoördinatoren en begeleiders 
passend onderwijs die ook zorgtaken vervullen. Hoe 
kunnen we daar het beste mee samenwerken? We 
gaan er daarbij van uit dat we heldere afspraken 
moeten maken, maar dat we ook veel samen 
moeten doen en dat we in de samenwerking met 
ouders en kinderen het verschil in expertise optimaal 
benutten. 
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Voortgezet�onderwijs�en�MBO
Ook in het VO en het MBO hebben we een vaste 
plek op iedere school. De ouder- en kindadviseurs, 
die in het MBO jeugdadviseurs genoemd worden, 
hebben in het VO en het MBO een iets andere 
positie dan in het PO. Zij zijn vaak voor hun hele 
dienstverband aan één of twee scholen verbonden. 
Dat maakt dat er veel aandacht moet zijn voor de 
onafhankelijke positie van de ouder- en kindadviseur 
èn de positie van ouders en jongeren. De kans 
bestaat dat scholen de ouder- en kindadviseurs 
als deel van de school gaan beschouwen. De kans 
bestaat ook dat ouder- en kindadviseur zich meer 
met de school dan met het Ouder- en Kindteam 
identificeert. Een ouder- en kindadviseur helpt 
niet alleen door wat zij zelf kan, maar ook via de 
expertise van al haar collega’s. In de praktijk zien we 
dat de jeugdpsychologen steeds vaker op school 
aanwezig zijn en dat de samenwerking tussen ouder- 
en kindadviseurs, jeugdpsychologen en jeugdartsen 
ten behoeve van een school goed vorm krijgt.  

In het VO speelt dat het VO-team veel tijd investeert 
in het bieden van jeugdhulp en het verwijzen naar 
specialistisch aanbod. De komende tijd gaan we 
extra aandacht besteden aan de samenwerking 
tussen de VO-teams en de wijkteams waardoor de 
aandacht voor de preventieve taken binnen de VO-
teams versterkt wordt.

In het MBO speelt dat een deel van de MBO-
doelgroep 18 jaar of ouder is en geen gebruik 
kan maken van de voorzieningen uit de jeugdwet. 
Gemeente, onderwijs en Ouder- en Kindteam 
hebben in een convenant vastgelegd dat er 
vanuit het onderwijs extra geïnvesteerd wordt in 
het MBO-team. Het gaat dan om extra inzet van 
jeugdpsychologen, jeugdartsen en trainingen. 
Door extra inzet van jeugdpsychologen kunnen 
meer jongeren gebruik maken van psychologische 
hulp. De ervaring leert dat veel jongeren geen 
gebruik maken van de voorzieningen van de 
volwassenenzorg, omdat ze zich daar niet thuis 
voelen én omdat de eigen bijdrage vanuit de 
zorgverzekering een belemmering vormt. De 
jeugdpsychologen kunnen direct hulp bieden, zodat 
geen doorverwijzing nodig is naar de specialistische 
GGZ. Door de extra inzet van jeugdartsen kan er 
meer aandacht besteed worden aan, onder meer, 

ziekteverzuimbegeleiding. Daarnaast moet het 
aanbod voor 18-plus jongeren en de routes naar 
dit aanbod inzichtelijk gemaakt worden vanuit alle 
relevante wettelijke kaders.

Kinderdagverblijven�(KDV)�en�
Voorschoolse�en�Vroegschoolse��
Educatie�(VVE)
Voor de kinderdagverblijven (KDV’s) en de 
voorschoolse vroegtijdige educatie (VVE’s) zijn 
geen afspraken over uren gemaakt, zoals in het PO 
en het VO. Er zijn of worden – de afspraak is eind 
september – voor alle VVE’s en Kinderdagverblijven 
contactpersonen aangewezen. De VVE’s die aan de 
scholen verbonden zijn worden ondersteund door 
dezelfde ouder- en kindadviseur die ook op die 
school werkt. De contactpersonen voor de andere 
VVE’s en voor de KDV’s zijn soms de ouder- en 
kindadviseurs uit de jeugdgezondheidszorg, soms 
de ouder- en kindadviseurs uit de jeugdhulp, soms 
jeugdpsychologen. Met een aantal KDV’s is er 
frequent contact, met andere kinderdagverblijven 
blijft het vooralsnog bij kennismaking. Dat heeft ook 
te maken met het feit dat in sommige wijken erg 
veel KDV’s zijn en dat een deel van de KDV’s geen 
zorgvragen heeft of de zorg zelf goed op orde heeft.  
We richten ons op de KDV’s waar de ouders en 
kinderen het meeste van onze ondersteuning 
kunnen profiteren. Daarbij wordt nauw 
samengewerkt met Okido en met het 
expertisecentrum Jonge kind.

Huisartsen
Het contact met de huisartsen is voor het Ouder- 
en Kindteam belangrijk omdat ouders, jongeren 
en kinderen vaak met problemen bij een huisarts 
komen, waarvoor ze ook bij het Ouder- en Kindteam 
terecht zouden kunnen. Dit jaar is in twee wijken een 
pilot uitgevoerd, waarbij huisartsen alle kinderen 
en jongeren, waarbij meer dan somatische klachten 
speelden, naar het Ouder- en Kindteam verwezen. In 
deze wijken werden binnen een half jaar 60 cliënten 
doorgestuurd. Het overgrote deel van deze cliënten 
kon binnen het Ouder- en Kindteam geholpen 
worden. Huisartsen kunnen met het Ouder- en 
Kindteam samenwerken als het om opvoedings- en 
ontwikkelingsproblematiek gaat, als er lichte GGZ-
problematiek of een gedragsstoornis aan de orde 
is of als er sprake is van onduidelijke klachten die 
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niet somatisch te verklaren zijn. Het is belangrijk 
dat er ook afgestemd wordt als er problemen in het 
gezin zijn die de ontwikkeling en de veiligheid van 
kinderen belemmeren. De huisartsen-vereniging 
heeft laten weten nog ontevreden te zijn over de 
samenwerking met het Ouder- en Kindteam.  
Dit signaal wordt serieus genomen. In overleg 
met de huisartsenvereniging en met De 1e 
Lijn Amsterdam wordt gezocht naar passende 
samenwerking die past binnen de beschikbare 
capaciteit van het Ouder- en Kindteam. In alle teams 
zijn inmiddels contacten gelegd met huisartsen en 
zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. 

Verloskundigen�en�kraamzorg
Het contact met de verloskundigen en kraamzorg is 
eveneens voor het Ouder- en Kindteam belangrijk 
in verband met de samenwerking rondom de 
vroegsignalering en overdracht van gegevens van 
pasgeborenen in Amsterdam. In 2015 wordt de 
lokale professionele (multidisciplinaire) richtlijn 
rondom dit onderwerp geactualiseerd. Hierin wordt 
de huidige werkwijze van het Ouder- en Kindteam 
(met jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp) 
meegenomen. 

d.�Tijdig�en�juist�verwijzen�

Leren�verwijzen�en�beschikken
Voor veel medewerkers in het Ouder- en Kindteam 
was het verwijzen van cliënten naar specialistische 
hulp en het voorbereiden en opstellen van 
beschikkingen een nieuwe taak. Alleen medewerkers 
van het Ouder- en Kindteam die als jeugdarts, 
jeugdpsycholoog of als ambulant hulpverlener 
geregistreerd zijn bij een beroepsvereniging mogen 
deze taak op zich nemen. Per 1 januari 2017 moeten 
alle professionals geregistreerd zijn. Nu is het nog 
zo dat 20% van de professionals niet het mandaat 
heeft om beschikkingen te mogen afgeven. Het gaat 
daarbij vooral om ouder- en kindadviseurs met een 
welzijnsachtergrond. 

Om goed te kunnen verwijzen en beschikken moet 
duidelijk zijn hoe een goede inhoudelijke afweging 
wordt gemaakt naar welk aanbod verwezen kan 
worden en hoe die verwijzing in zijn werk gaat. Op 
deze terreinen waren en zijn er nogal wat hobbels.

•	 	Het nemen van een inhoudelijke beslissing over 
passende hulp is een nieuwe taak waarvoor 
deskundigheid ontwikkeld moet worden en die 
een andere verantwoordelijkheid geeft aan de 
medewerkers. Dit is voor veel medewerkers een 
nieuwe positie die ze moeten innemen naar 
ouders.

•	 	De jeugdhulpwijzer (www.ikzoekjeugdhulp.nl)  
geeft veel informatie, maar je kunt er niet 
makkelijk vinden wat je moet hebben als een 
gezin of een jongere met specifieke problemen 
kampt. De gemeente gaat nu een verbeterde 
versie uitbrengen. Het Ouder- en Kindteam 
neemt deel aan een werkgroep die daarvoor 
gaat zorgen. Wat ook lastig is, dat sommige 
cliënten op VO-scholen en MBO-scholen hulp 
nodig hebben die niet of niet meer onder de 
Jeugdwet valt. Ook hier gaat de gemeente actie 
ondernemen. Het aanbod wordt 18-plus wordt 
inzichtelijk gemaakt.

•	 	De procedures moesten nog worden opgesteld, 
terwijl er al gebruik van werd gemaakt. Met 
name bij de wat ingewikkelder procedures, 
zoals de PGB-beschikkingen heeft dit geleid tot 
verwarring bij de cliënten en bij de medewerkers 
en tot een tragere afhandeling dan wenselijk 
was. Van de vier klachten die bij het Ouder- en 
Kindteam binnenkwamen gingen er twee over de 
toekenning van PGB’s. Het Jeugdplatform heeft 
hier bij de programmadirectie aandacht voor 
gevraagd.

Om de ouder- en kindadviseurs bij het maken van 
beschikkingen te ondersteunen, heeft het Ouder- 
en Kindteam het eerste half jaar een Centraal 
Verwijsteam ingesteld dat de medewerkers wegwijs 
gemaakt heeft in de wettelijke kaders, het aanbod, 
de inhoudelijke afweging en de procedures. Vlak 
voor de zomer is het team ontbonden. In alle 
teams zijn nu mensen beschikbaar die weten hoe 
verwijzen en beschikken in zijn werk gaat en die een 
aanspreekpunt kunnen zijn voor het team. Waar 
nog wel steun bij nodig is, zijn de beschikkingen 
voor een persoonsgebonden budget (PGB). Op 
dit moment is er bij de gemeente een stedelijk 
PGB-team met een brede expertise. Dit team blijft 
voorlopig gehandhaafd. 
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Langzamerhand kristalliseren de regels rond 
verwijzen en beschikken zich uit. Een ouder- en 
kindadviseur geeft pas een beschikking af, als 
hij/zij in een multidisciplinair overleg samen met 
anderen en samen met de ouders tot de conclusie is 
gekomen dat specialistische hulp nodig is. De regie 
op de hulp blijft daarbij bij de ouders. 
Er is één bijzondere categorie van beschikkingen, 
waarvoor het Ouder- en Kindteam een aparte 
procedure heeft ingericht. Het gaat om zaken 
waar het Ouder- en Kindteam geen inhoudelijke 
bemoeienis heeft met het gezin en waar toch een 
beschikking nodig is. Dat is bijvoorbeeld het geval 
als een pleeggezin al langere tijd pleegzorg biedt en 
alles goed verloopt, maar er toch een beschikking 
voor pleegzorgbegeleiding moet worden 
afgegeven. 

Dan heeft het pleeggezin eigenlijk geen vraag 
aan het Ouder- en Kindteam anders dan: zorg 
voor een beschikking. Een ander voorbeeld is 
dat de hulp aan een gezin door JBRA geregeld 

wordt in het kader van drang. Als JBRA dan 
een beschikking nodig heeft, wordt er bij het 
Ouder- en Kindteam aangeklopt, terwijl er op 
dat moment geen bemoeienis van een ouder- en 
kindadviseurgevraagd wordt. Voor dit soort gevallen 
heeft het Ouder- en Kindteam het loket Bijzondere 
beschikkingen ingericht. De beschikkingen worden 
centraal geregeld zodat de ouder- en kindadviseurs 
in de teams zich kunnen concentreren op de zaken 
waar ze echt nodig zijn. 

Cijfers�over�beschikkingen
Van januari tot en met augustus hebben de 
Ouder- en Kindteams voor 1190 voorzieningen 
beschikkingen afgegeven. Het ging hier om 223 
persoonsgebonden budgetten (PGB) en 967 
beschikkingen zorg in natura (ZIN). De beschikkingen 
werden afgegeven voor 990 cliënten. 97% van deze 
cliënten was onder de 18, 3% 18 of ouder. Op 1 
september 2015 hadden 975 cliënten een vorm 
van specialistische hulp, waarvoor het Ouder- en 
Kindteam een beschikking heeft afgegeven. 

Zorgcategorie PGB ZIN Totaal

Ambulante jeugdzorg  202 202

B&L - inkoop  41 41

Begeleiding Individueel en Groep 146 207 353

Behandeling Individueel en Groep  115 115

Dagbehandeling jeugdzorg  28 28

Generalistische basis GGZ  39 39

Kortdurend verblijf 10 3 13

ONBEKEND 27 27

Ondersteuning bij opstellen familiegroepsplan  7 7

Persoonlijke verzorging 34 8 42

Pleegzorg  35 35

Specialistische GGZ 2 235 237

Verblijf (L)VB  26 26

Verblijf jeugdzorg 4 21 25

Eindtotaal 223 967 1190

Een aanzienlijk deel van deze beschikkingen – 
naar schatting 30 - 35% - wordt afgegeven door 
jeugdartsen en ouder- en kindadviseurs van JGZ. 
In een volgende rapportage kunnen exacte cijfers 
worden gegeven. Opmerkelijk is dat het percentage 
verwijzingen naar de GGZ afneemt. Het lijkt erop dat 
kinderen en jongeren vaker binnen het Ouder- en 

Kindteam worden geholpen. Ook hierover komen 
we in de volgende rapportage met nadere cijfers.  

Daarnaast is er nog een andere verwijzingsstroom, 
die volledig voor rekening komt van de jeugdartsen 
en de ouder- en kindadviseurs van JGZ. Het 
gaat om de verwijzingen naar het medisch 
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circuit. Er werden bijna 18.000 verwijzingen naar 
huisarts, fysiotherapeut en andere medische en 
paramedische specialisten geregistreerd. 

In�welke�situaties�verwijst�het�Ouder-�en�
Kindteam�door�naar�specialistische�hulp�
en�wanneer�niet?�En�waarom?

Een Ouder- en Kindteam verwijst naar specialistische 
hulp als het gaat om specifieke vragen die het team 
niet zelf aankan. “Sterk punt van de nieuwe structuur 
en werkwijze is dat het Ouder- en Kindteam de 
cliënten die specialistische hulp nodig hebben, al 
goed kent.” Dat maakt dat verwijzen minder een 
papieren procedure wordt en meer een logische 
schakel in een proces. Maar om welke specifieke 
vragen gaat het bij verwijzingen?

“Als het om zware, niet generalistische basis 
GGZ-problematiek gaat of om problemen waar 
langer durende begeleiding nodig, wordt vaak 
verwezen”, maar in andere gevallen is de vraag 
of een verwijzing nodig is minder duidelijk. Alle 
teams geven aan dat het om maatwerk gaat en 
dat niet alleen de problematiek leidend is. Soms 
is de eigen expertise leidend. “Verwijzingen zijn 
afhankelijk van de achtergrond van de ouder- en 
kindadviseur. Een ouder- en kindadviseur uit welzijn 
verwijst eerder door naar jeugdhulp. Een ouder en 
kindadviseur uit de jeugdhulp houdt cliënten langer 
bij zich, iemand die vroeger schoolmaatschappelijk 
werker was verwijst sneller door”. “Multidisciplinair 
overleg en het consulteren van collega’s helpt om de 
overwegingen expliciet te maken”. 

Het aantal beschikkingen dat per maand wordt 
afgegeven groeit, maar is lager dan vooraf 
ingeschat. Komt dat doordat de Ouder- en 
Kindteams goed werk afleveren en veel problemen 
zelf afhandelen, waar vroeger specialistische hulp 
werd ingeschakeld? Of is het zo dat de Ouder- en 
Kindteams nog onvoldoende zicht hebben op 
de problemen die er in de wijken spelen en dat 
er daarom minder wordt doorverwezen dan werd 
verwacht. Het antwoord op die vraag kunnen we 
niet geven. Waar we wel een antwoord op hebben 
is de vraag hoeveel zaken het Ouder- en Kindteam 
tot nu toe zelf heeft opgepakt en bij hoeveel zaken 
van het specialistische aanbod gebruik gemaakt 

is. (zie pagina 21). Bij 35% van de cliënten voor wie 
een plan in RIS is opgesteld, is specialistische hulp 
ingeschakeld. 

Uit het feit dat bij 35% van de cliënten voor wie een 
plan is opgesteld specialistische hulp wordt ingezet, 
bij 4% verwezen wordt naar jeugdbescherming en 
Samen DOEN en dat bij de rest hulp uit het Ouder- 
en Kindteam of het aanvullend aanbod voldoende 
is, kunnen nog geen conclusies voor de toekomst 
getrokken worden. Het lijkt erop dat het Ouder- en 
Kindteam een groot deel van de cliënten zelf aan 
kan, maar de verhouding specialistische hulp – hulp 
vanuit het Ouder- en Kindteam is zich nog aan het 
uitkristalliseren.

Hoe�functioneert�het�MDO�en�hoe�
draagt�het�bij�aan�tijdig�en�terecht�te�
verwijzen?�

Centraal in het proces van verwijzen en beschikken 
staat de inhoudelijke afweging over welke vragen 
er spelen en wat de meest passende oplossing 
is. Deze vragen worden altijd besproken in een 
multi-disciplinair (MDO) overleg, waarin – de naam 
zegt het al – collega’s met verschillende disciplines 
aanwezig moeten zijn.  
Als er specialistische hulp moet worden ingezet, 
dan zijn er op het MDO altijd tenminste twee 
professionals aanwezig die allebei gemandateerd 
zijn om te verwijzen. “Het is ook de bedoeling dat 
ouders bij dit overleg aanwezig zijn. Dat gebeurt 
ook, maar nog onvoldoende. Vaak is dat om 
praktische redenen. Uiteraard worden de ouders wel 
betrokken bij de afwegingen en de keuzes.” 
 
Bij de scholen speelt de vraag of het ook mogelijk is 
om het zorgadviesteam of de zorgbreedte-overleg 
als MDO te laten functioneren, zodat beslissingen 
over verwijzingen ter plekke kunnen worden 
genomen. Dat kan, maar ook hier geldt de regel 
dat er twee professionals aanwezig moeten zijn die 
allebei gemandateerd zijn om te verwijzen.  
 
Een belangrijk aandachtspunt is: welke vragen stel 
ik om tot een goede afweging te komen. En hoe 
kom je in de positie om die afweging ook te kunnen 
maken. “Dat is vooral lastig omdat partijen die 
naar het Ouder- en Kindteam verwijzen: scholen, 
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leerplicht ambtenaren, raadsonderzoekers etc., de 
neiging hebben om eerst zelf te bedenken wat er 
moet gebeuren en dan pas het Ouder- en Kindteam 
erbij te betrekken.” Een school vraagt niet: Wat is er 
aan de hand met dit kind? Maar: dit kind heeft een 
ontwikkelingsstoornis en moet naar het Medisch 
Orthopedisch Centrum. Ga jij dat regelen? Als je 
dan als ouder- en kindadviseur zegt dat je eerst zelf 
wilt nagaan wat er moet gebeuren en daar collega’s 
bij wilt betrekken, voelt dat voor de verwijzende 
partijen en soms ook voor de ouders als een 
vertraging of als dubbelop. Het is een leerproces 
om die afwegingen met elkaar en met de ouders te 
maken”. 

Hoe�verloopt�de�samenwerking�tussen�
het�Ouder-�en�Kindteam,�Veilig�Thuis,�
GI�en�de�Raad�(tijdigheid,�snelheid�en�
kwaliteit�van�advies�en�consultatie)

De samenwerking tussen Ouder- en Kindteam 
en de gecertificeerde instellingen (GI) en tussen 
Ouder- en Kindteam en Veilig Thuis is nog in een 
beginfase. Volgens de registratie in RIS zijn er in 
2015 49 cliënten overgedragen naar JBRA of naar 
de William Schrikker Groep (WSG). Vermoedelijk 
gaat het hier om drangzaken, omdat de overdracht 
naar dwangzaken via Veilig Thuis, de Raad voor 
de Kinderbescherming en de kinderrechter loopt. 

Daarnaast is een onbekend aantal cliënten vanuit 
JBRA of WSG, na afloop van de maatregelen of na 
afloop van de drangsituatie overgedragen naar de 
Ouder- en Kindteams. De komende periode wordt 
aandacht besteed aan het beter in kaart brengen 
van de routes over en weer. In de afgelopen 
periode is aandacht besteed aan de vraag hoe we 
de verwijzingen die JBRA en WSG doen, als ze de 
verantwoordelijkheid voor de hulp aan een gezin 
hebben overgenomen in het kader van drang, 
moeten regelen. We zijn tot de conclusie gekomen 
dat WSG en JBRA in deze zaken zelf inhoudelijk 
verantwoordelijk zijn en dat we de beschikkingen die 
nodig zijn vanuit het loket Bijzondere Beschikkingen 
regelen. De vraag op welke wijze het Ouder- en 
Kindteam de verantwoordelijkheid van JBRA 
overneemt na afloop van een maatregel of een 
drangsituatie is nog onderwerp van discussie. In de 
praktijk worden al veel zaken overgedragen. Over de 
relatie met Veilig Thuis kan vanuit de RIS-registratie 
nog niet veel gezegd worden. De contacten met 
Veilig Thuis worden pas sinds kort geregistreerd. 
De contacten vanuit Veilig Thuis naar het Ouder- en 
Kindteam worden niet geregistreerd.

De samenwerking met Samen DOEN komt goed op 
gang. We beschikken nu nog niet over betrouwbare 
cijfers. We komen hier in een volgende rapportage 
op terug.
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Het Ouder- en Kindteam is voor haar 
ondersteunende processen afhankelijk van heel veel 
partijen. Zo is voor de huisvesting de gemeente 
met drie onderdelen aan zet (rve Vastgoed, rve 
Facilitair en rve Onderwijs, Jeugd en Zorg). Voor ICT 
hebben we te maken met de gemeente (rve ICT), 
de GGD voor de wifi, Avensus voor de portal en 
23 organisaties voor de devices van medewerkers. 
Sturing vanuit de programmadirectie wordt hierdoor 
moeilijk, met name in een periode waarin nog veel 
op het vereiste basisniveau gebracht moet worden.

Huisvesting
In de samenwerkingsafspraken van de Joint 
Venture is afgesproken dat de gemeente zorg 
draagt voor de huisvesting van de Ouder- en 
Kindteams. Omdat eind 2014 duidelijk werd dat de 
bestaande huisvesting van de voormalige OKC’s niet 
voldoende ruimte bood, is een aantal extra panden 
via de overheadafspraken in gebruik genomen 
en zijn extra ruimtes gehuurd. In het strategisch 
huisvestingsplan (augustus 2015) is het eindbeeld 
voor de huisvesting dat er 22 gebouwen staan in 22 
gebieden waar het Ouder- en Kindteam en Samen 
DOEN in gehuisvest zijn, inclusief de VO-teams en 
het stedelijke MBO-team, conform het programma 
van eisen. Deze situatie is nog niet bereikt. Dit 
zorgt voor een spanningsveld om de nieuwe 
werkwijze te implementeren, huisvesting is daarbij 
randvoorwaardelijk. Op een aantal locaties is een 
tekort aan ruimte om elkaar te ontmoeten, een plek 
te hebben om te registreren, met ouders of jongeren 
te spreken, gezinnen of kinderen te behandelen 
door jeugdpsychologen. In de uitgangspunten is er 
vanuit gegaan dat ruim 900 medewerkers passen 
in de panden waar 400 medewerkers werkten 
met een gemiddelde bezetting van 35%. Dit 
uitgangspunt blijkt niet op alle plekken houdbaar. 
Complicerend hierbij is dat de uitgaven voor 
huisvesting ruimschoots het budget overschrijden. 
Er wordt nu gezocht naar mogelijkheden om de 
huisvestingskosten omlaag te brengen zowel in de 
kosten van het vastgoed als door organisatorische 
oplossingen. 

ICT
Bij de start van het Ouder- en Kindteam is gekozen 
voor een eenvoudige digitale omgeving waarin 
medewerkers met elkaar kunnen communiceren 
en waarin makkelijk informatie is te vinden die van 
belang is voor het primair proces. Met de portal 2.0 
die in september in gebruik genomen wordt, wordt 
aan de digitale wensen van de medewerkers van het 
Ouder- en Kindteam tegemoet gekomen en zijn de 
meeste aanloopproblemen verholpen.

Er is veel tijd besteed aan het door ontwikkelen 
van het registratiesysteem RIS zodat we een aantal 
werkprocessen goed kunnen monitoren. RIS is niet 
geschikt om het werkproces van het Ouder- en 
Kindteam in zijn totaliteit te ondersteunen, dat zal 
ook in de toekomst niet het geval zijn. We richten 
ons nu op een aantal primaire werkprocessen goed 
in RIS te krijgen zoals: het starten van trajecten, 
het verwijzen en beschikken en het bieden van 
de trainingen. Het primair werkproces van de 
jeugdgezondsheid wordt in Kidos geregistreerd. De 
preventieve werkzaamheden buiten de trainingen 
om kunnen we geen plaats geven binnen RIS. 
Doordat we niet in één systeem kunnen registreren is 
dit belastend voor de medewerkers en compliceert 
dit de monitoring en het verantwoordingsproces van 
het Ouder- en Kindteam. Het heeft veel tijd gekost 
om duidelijkheid te krijgen over het  eigenaarschap 
van de gegevens, die ligt bij het Ouder- en 
Kindteam. Het eigenaarschap van  het systeem van 
RIS moet nog nader geëxpliciteerd worden tussen 
de gemeente en het Ouder- en Kindteam.  Vanuit 
het belang van zorgvuldig omgaan met gegevens 
van ouders, jongeren en kinderen hebben we veel 
aandacht voor dit eigenaarschap en zullen wij dit in 
de toekomst blijven doen. Het ontwikkelen van een 
nieuw passend systeem waarin de positie van ouders 
en jongeren geborgd wordt is voor het Ouder- en 
Kindteam belangrijk.
Verder is de koppeling met Bergop en WMO Ned 
gerealiseerd, dit heeft veel tijd en geld gekost. 
Het aansluiten bij Matchpoint is een ver gevorderd 
stadium.

4.�De�opbouw�gefaciliteerd
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Bereikbaarheid

•	��Telefonische�bereikbaarheid  
Er is gekozen voor één centraal telefoonnummer 
voor de Ouder- en Kindteams. Alle 
locatienummers zijn doorgeschakeld naar het 
centrale nummer. Via het call center van de GGD 
worden afspraken voor het consultatiebureau 
direct afgehandeld. Opvoed- en opgroeivragen 
worden doorgeschakeld naar de teams of 
er worden terugbelverzoeken gemaakt. De 
bereikbaarheid in de teams is op dit moment 
divers georganiseerd en functioneert nog niet 
goed genoeg. De komende tijd wordt dit verder 
gestroomlijnd.

•	 ��Digitale�bereikbaarheid  
De digitale bereikbaarheid wordt steeds meer 
gestroomlijnd met één website en vermelding 
van één telefoonnummer.  
Via de website is het ook mogelijk om vragen 
te stellen. Deze vragen worden doorgezet 
naar de wijkteams en daar opgepakt; ook hier 
is stroomlijning noodzakelijk om een snelle 
afhandeling te kunnen garanderen.

•	 	Fysieke�bereikbaarheid 
De openingstijden van de Ouder- en Kindteams 
lijken niet altijd aan te sluiten bij de wensen 
van ouders/jeugdigen. Er wordt onderzocht 
of verruiming van de openingstijden tot de 
mogelijkheden behoort. De uitstraling van de 
locatie is niet eenduidig en nog onvoldoende 
herkenbaar als Ouder- en Kindteam. 

Concluderend is de bereikbaarheid een urgent 
aandachtspunt. Dat de Ouder- en Kindteams 
bereikbaar en vindbaar zijn heeft een directe relatie 
met de mogelijkheid om snel effectieve hulp te 
kunnen geven waar nodig en kleine problemen klein 
te houden.

Communicatie
De inzet van communicatie is zowel intern als 
extern gericht. Er zijn factsheets ontwikkeld, folders, 
een website, informatiebrieven voor huisartsen, 
scholen en andere samenwerkingspartners. Dit 
alles in de huisstijl van het Ouder- en Kindteam. 
Om de communicatie, vooral ook ten aanzien van 
vindbaarheid en bereikbaarheid, te versterken is 
in afstemming met de gemeente een plan van 
aanpak ontwikkeld waarin het uitgangspunt is dat 
de bestaande communicatie-uitingen benut worden 
om het Ouder- en Kindteam onder de aandacht te 
brengen.

HRM
De bijzondere situatie van de joint venture 
(medewerkers blijven in dienst van hun 
moederorganisatie en voeren hun taken uit in het 
Ouder- en Kindteam) maakt het noodzakelijk om de 
afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst Joint 
Venture nader te specificeren. De instellingen en de 
programmadirectie investeren in de samenwerking 
door maandelijks de stand van zaken en nieuwe 
ontwikkelen door te nemen op managementniveau. 
De grotere dilemma’s en leervragen worden 
besproken en verdiept in leerbijeenkomsten voor 
de bestuurders. Verder zijn de operationele lijnen 
kort en weten instellingen en teams elkaar steeds 
beter te vinden. Dit neemt niet weg dat het voor 
medewerkers, instellingen en teamleiders een 
ingewikkelde samenwerkingsconstructie is die in 
een aantal situaties veel tijd en afstemming vraagt. 
Ook de wijze van ziekte- en verlofvervanging en 
het invullen van vacatures is voor alle deelnemende 
partijen arbeidsintensief. 
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5.�Financiën

Financieel�overzicht�Ouder-�en�Kindteams�t/m�augustus
Het financieel overzicht betreft de werkbegroting 2015 tot en met augustus. In het financieel overzicht is de 
uitputting van de overhead niet opgenomen. 

Werkbegroting�Ouder-�en�Kindteam�2015

Totaal Onderverdeling Versie�B
Gewijzigde�
begroting�
feb�2015��

realisatie�
tm�M08�

te�ver-
wachten�

kosten�

totaal�
prognose�

2015�

tekort/�
overschot�

Totaal�Professionalisering �500.000� �90.027� �278.262� �368.289� �131.711�

ICT/diverse al ingevuld ICT  64.000  310  8.598  8.908 

Profesionalisering OKT Inhuur coaches, groepsdynamica/
verandermanagement

 336.000  45.336  204.664  250.000 

Profesionalisering OKT Workshops thema's 
netwerksturing, prestatiedialoog, 
verandermanagement

 50.000  28.913  25.000  53.913 

Profesionalisering OKT Matrieel (ruimtes, faciliteiten, etc  50.000  15.467  40.000  55.467 

Totaal�Extra�kosten��
overhead�OKT*

�185.000� �56.170� �454.422� �510.592� �(325.592)

ICT  50.000  11.460  132.132  143.592 

onvoorzien

Extra kosten overhead OKT 
('overhead onderzoek')

Reservering mogelijk BTW 
afdracht

Extra kosten overhead OKT 
('overhead onderzoek')

Kosten niet leverbare overhead  50.000  22.000  260.000  282.000 

Extra kosten overhead OKT 
('overhead onderzoek')

PR-middelen en campagnes  65.000  17.882  47.118  65.000 

Extra kosten overhead OKT 
('overhead onderzoek')

Werkbudget programmadirectie  20.000  4.827  15.173  20.000 

Totaal�overig �500.000� �126.137� �198.500� �324.637� �175.363�

Overig ICT  207.000  108.952  87.500  196.452 

Overig werkbudget teams  200.000  13.049  60.000  73.049 

Overig Werkbudget programmateam  93.000  4.136  51.000  55.136 

Expertise toekennen 
Jeugdhulp (AWBZ/BJZ/ en CIZ) 

 320.000  22.100  176.550  198.650  121.350 

Verwijsteam  264.000  235  165.280  165.515 

ICT Accounts GGD  6.000  -   

ICT  50.000  21.865  11.270  33.135 

Totaal Totaal �1.505.000� �294.434� �1.107.734� �1.402.168� �102.832�

* Het totale budget Professionalisering 500.000 is in overleg met de gemeente in 2015 gezet maar dit mag de jaargrens overschrijden.

De onderschrijding van professionalisering 131.711 euro mag in overleg met de gemeente de jaargrens overschrijden en meegenomen worden naar 2016. Hierdoor komt 
het resultaat op nihil.
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