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Voor alle ouders en kinderen in Amsterdam!
Op 1 januari  2015 zi jn de Ouder- en Kindteams Amsterdam van start gegaan. 

Vanuit 27 teams ondersteunen wij  ouders en jeugdigen bij  het gezond en veil ig opgroeien. 
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In deze eerste rapportage in 2016 brengen we de 
voortgang van de Ouder- en Kindteams aan de 
hand van cijfers en actualiteiten in beeld. 
We zoomen in op het bereik van de teams als het 
gaat om de jeugdgezondheidszorg, opvoed- en 
opgroeiondersteuning (trainingen) en jeugdhulp. 
Verder presenteren we de cijfers rondom het verwij-
zen en beschikken naar de specialistische jeugdhulp 
(in de vorm van een persoonsgebonden budget of 
zorg in natura). En komen cijfers terug die de ver-
schillen laten zien tussen de 22 wijkteams, het Mbo 
Jeugdteam en de VO-teams. 
Naast de cijfers lichten we actualiteiten uit die bij-
zondere aandacht vergen: het cliëntervaringsonder-
zoek, de samenwerking met de huisartsen en het 
programma vluchtelingen. Tot slot komt een aantal 
aspecten rondom de organisatie (achter de scher-
men) aan de orde: klachten, bekend en bereikbaar, 
evaluatie samenwerking joint venture, verzuim en 
financiën. 

Ook in de volgende rapportage, over de eerste 
acht maanden, wordt deze beknopte opzet gehan-
teerd. Dan zal een vergelijk mogelijk zijn met de 
cijfers over dezelfde periode vorig jaar. Ook wordt 
dan stil gestaan bij de interpretatie van de verschil-
len tussen de wijkteams. In de jaarrapportage 2016 
gaan we ten slotte, conform de jaarrapportage 

2015, weer in de volle breedte en diepte in op de 
onderdelen van de prestatiedialoog en de doelstel-
lingen van de Ouder- en Kindteams. 

Uitvoering in cijfers
De Ouder- en Kindteams werken gezinsgericht en 
bieden preventieve publieke gezondheidszorg, 
ondersteuning bij opvoed- en opgroeiproblemen en 
jeugdhulp. Jeugdigen, ouders (en professionals van 
bijvoorbeeld scholen) kunnen bij de teams terecht 
met allerlei vragen over de gezondheid, opvoeden 
en opgroeien. Ouders, kinderen en jongeren krijgen 
vanuit de Ouder- en Kindteams op allerlei manieren 
passende ondersteuning en hulp hierbij. Via (korte) 
adviesgesprekken, themabijeenkomsten, trainingen 
en jeugdhulp. Waar nodig verwijzen de teams tijdig 
naar specialistische jeugdhulp buiten het Ouder- en 
Kindteam, of schakelen zij Samen DOEN, een ge-
certificeerde instelling of Veilig Thuis in. 

In deze paragraaf wordt de uitvoering in de eerste 
vier maanden van 2016 aan de hand van de meest 
recente cijfers in beeld gebracht. Voor de meeste 
onderdelen is een vergelijking met de eerste vier 
maanden van 2015 niet mogelijk. Dit is bij de acht-
maands rapportage wel mogelijk. 

Hoe verloopt de uitvoering 
in de eerste vier maanden?

OP 1 JANUARI 2015 ZIJN DE OUDER- EN KINDTEAMS AMSTERDAM VAN START GEGAAN. VANUIT 

27 TEAMS ONDERSTEUNEN WIJ OUDERS EN JEUGDIGEN BIJ HET GEZOND EN VEILIG OPGROEIEN. 

IN DEZE BEKNOPTE VOORTGANGSRAPPORTAGE BRENGEN WE DE UITVOERING IN DE EERSTE VIER 

MAANDEN VAN 2016 IN BEELD. 

JANUARI TOT EN MET APRIL 
2016 IN BEELD
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Bereik jeugdgezondheidszorg 
Het basispakket jeugdgezondheidszorg wordt aan 
alle gezinnen aangeboden. Hierdoor zien we alle 
kinderen in Amsterdam. Het bereik van jeugdge-
zondheidszorg is in de eerste vier maanden van 
2016, net als in 2015, onverminderd hoog. 

In totaal zijn met het basispakket jeugdgezond-
heidszorg 96.112 consulten uitgevoerd1. Ter ver-
gelijking: in de eerste vier maanden 2015: 89.654, 
eerste vier maanden 2014: 92.138). Het aantal 
consulten ligt hoger in vergelijking met 2015. Maar, 
in de eerste periode van 2015 zijn er vanwege de 
opstart van de Ouder- en Kindteams Amsterdam 
minder kinderen en jeugdigen gezien. 

Onderstaande figuur laat zien dat het bereik van 
0-jarigen op 98,4 % (eerste vier maanden 2015: 
99,3%) en het bereik van 3-jarigen op 96,8% ligt 
(eerste vier maanden 2015: 93,4%). Voor beide 
geldt dat dit ruim boven de gestelde norm ligt.

Als we kijken naar de onderliggende cijfers, dan 
zien we dat een aantal teams lager scoort op het 
bereik van 0- of 3-jarigen dan de norm. Voor het 
bereik 0-jarigen is er in één team in de eerste 
vier maanden sprake van een achterstand in het 
afronden van administratieve handelingen in het 
digitale dossier Jgz. Hierdoor telt een deel van de 
geleverde productie 0-jarigen in deze rapportage 
niet mee met het percentage bereik 0-jarigen in het 
betreffende team. De administratieve achterstand 
wordt nu weggewerkt. Voor het bereik 3-jarigen 
ligt de verklaring voor een lage score in een tijde-
lijk tekort aan jeugdverpleegkundige formatie op 
deze locaties, en het prioriteren van het bereik van 
0-jarigen. Het formatietekort is binnenkort opge-
lost. Hiermee is de verwachting dat de bereikscores 
op deze locaties in de volgende rapportage aan de 
norm voldoen. 

Voor de gezinnen met kinderen van 0-4 jaar die de 

jeugdgezondheidszorg bezoeken, is in de eerste 4 
maanden van 2016 een cliëntervaringsonderzoek 
gestart met behulp van i-Pads. Op elke locatie zal 
het onderzoek gedurende een periode van twee 
maanden uitgevoerd worden. Er is gestart met 5 lo-
caties. In de volgende rapportage doen we verslag 
van de eerste resultaten.
Daarnaast is in de eerste vier maanden van 2016 
gestart met de uitrol van het Ouderportaal. Met 
het Ouderportaal is het voor ouders/verzorgers 
mogelijk om: digitaal afspraken in te zien van hun 
kind(eren) van 0 tot 4 jaar; afspraken te verzetten 
voor hun kind(eren) van 11 maanden tot 4 jaar; 
de beschikbaarheid van de ouder/verzorger voor 
afspraken aan te geven; gegevens van henzelf en 
kind(eren) te wijzigen; de groei van hun kind(eren) 
te volgen en te printen; de ontwikkeling van hun 
kind(eren) te volgen en te printen.

Bereik opgroei- en opvoedondersteuning

Basistrainingen
In de eerste vier maanden van 2016 zijn er 98 
basistrainingen uitgevoerd door de Ouder- en 
Kindteams. Het gaat hierbij om Triple P opvoedcur-
sussen en workshops, de oudercursussen Peuter in 
zicht en Beter omgaan met pubers en de compe-
tentietrainingen, faalangsttrainingen en weerbaar-
heidstrainingen gericht op jeugdigen. Dit zijn alle-
maal groepstrainingen. Aan deze trainingen hebben 
in totaal 776 ouders en jeugdigen deelgenomen, 
zoals in tabel 1.2 weergegeven.  

De toename in het aantal trainingen en aantallen 
deelnemers die we in de 2e helft van 2015 zagen, 
zien we niet terug in de eerste vier maanden van 
2016. Mocht de uitvoering in de volgende maanden 
niet versnellen, dan lijken we aan het einde van dit 
jaar uit te komen op eenzelfde niveau als in 2015. 
De verwachting was eind vorig jaar juist dat er in 
2016 meer trainingen uitgevoerd zouden worden. 
Dit omdat het aantal trainingen begin 2015 laag 

1 Exclusief de consulten van SAG.

Tabel 1.1 Bereik met basispakket jeugdgezondheidszorg
GGD en SAG samen. Over het bereik bij de 5-, 10-, 14- en 16-jarigen zijn in het najaar nieuwe cijfers beschikbaar. Dit komt omdat 
voor deze doelgroepen het schooljaar wordt aangehouden als meet- en rapportage eenheid. 

Basispakket Jgz

0-jarigen

3-jarigen

Bereik 2015 (jan tm apr)

99%

93%

Bereik 2016 (jan tm apr)

98%

97%

Norm 

95%

95%
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ze niet in het registratiesysteem vastgelegd. Om 
toch zicht te krijgen op de omvang van dit type 
(preventieve) werk en alle andere preventieve taken, 
is in november vorig jaar voor de tweede maal een 
‘dagboekjesonderzoek’ uitgevoerd. Het onderzoek 
is een aanvulling op de gegevensverzameling in de 
registratiesystemen Kidos en Ris, dat een beeld geeft 
van het aantal cliënten dat geholpen wordt vanuit 
het basispakket jgz en met jeugdhulp. 

Uit het in november 2015 uitgevoerde dagboek-
jesonderzoek blijkt dat de medewerkers de meeste 
tijd besteden aan genoemde preventieve contacten 
met cliënten. Dat zijn, naast de activiteiten van de 
jeugdgezondheidszorg en de basistrainingen ook 
bovengenoemde informatie- en adviesgesprekken, 
themabijeenkomsten, contacten in de wandelgan-
gen. Deze activiteiten maken samen met de jeugd-
hulp de directe cliëntcontacten. In totaal blijkt 72% 
van het directe werk met cliënten besteed te worden 
aan preventie.

 

Het onderzoek is een vervolg op een eerder onder-
zoek dat in april vorig jaar is uitgevoerd. We zijn van 
plan het onderzoek een vaste plek te geven in de 
prestatiedialoog. We gaan ervan uit dat door deze 
manier van onderzoek de registratielast beperkt 
blijft, terwijl toch zinvolle gegevens worden opge-
leverd. In een volgende versie van het onderzoek 
(gepland in juni dit jaar) willen we de gegevens van 
het dagboekjesonderzoek en die uit de registratie-
systemen beter op elkaar laten aansluiten.

was vanwege opstartproblemen en er vorig jaar 
flink is geïnvesteerd in het opleiden van medewer-
kers. Deze inspanning zien we vooralsnog niet bij 
alle trainingen terug in de cijfers.   

Als we kijken naar het soort trainingen dat is uit-
gevoerd, dan blijkt dat met name het uitgevoerde 
aanbod voor ouders terugloopt. Hoewel het aantal 
Triple P cursussen in vergelijking met vorig jaar lijkt 
toe te nemen, is er vooral een flinke afname te zien 
in het aantal uitgevoerde Triple P workshops. Het 
aantal trainingen voor kinderen neemt juist toe in 
vergelijking met vorig jaar. Met name het aantal 
uitgevoerde faalangsttrainingen laat een toename 
zien. Vanuit de teams die werken vanuit het voort-
gezet onderwijs worden echter nog steeds weinig 
trainingen gegeven. Ook tussen de verschillende 
wijkteams zitten grote verschillen.  

Ten slotte is het goed om te beseffen dat de Ouder- 
en Kindteams naast de basistrainingen ook andere 
trainingen uitvoeren. Deze zien we niet terug in 
de bereikcijfers. Het gaat hier enerzijds om the-
ma-avonden met meerdere bijeenkomsten. Ander-
zijds betreft het trainingen die niet in het basisaan-
bod zijn opgenomen. Hiervan zijn er in de eerste 
vier maanden in totaal 42 uitgevoerd, waaraan 
193 ouders en jeugdigen hebben deelgenomen. 
Daarnaast voeren medewerkers van het Ouder- en 
Kindteam als co-trainer nog andere trainingen uit, 
als onderdeel van het door de gemeente ingekoch-
te aanvullende opvoed- en opgroeiondersteunings-
aanbod. Het gaat hier om ca. 25 trainingen, zoals 
Vrienden. 

Laagdrempelige activiteiten
Het Ouder- en Kindteam investeert veel tijd in het 
geven van passende ondersteuning aan jeugdigen, 
gezinnen en professionals in de vorm van thema-
bijeenkomsten, voorlichting, adviesgesprekken in 
de wijken en op de school. Hoewel er gezien de 
opdracht van de teams veel nadruk op ligt, worden 

Tabel 1.2 Bereik met basistrainingen 

Doelgroep 

Jeugdigen

Ouders

Totaal

Aantal trainingen 

65

33

98

Aantal deelnemers

489

287

776

Uitvallers

31

21

52

meer info

Dagboekjesonderzoek
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Bereik jeugdhulp
Het Ouder- en Kindteam biedt naast laagdrempeli-
ge preventie en basistrainingen ook jeugdhulp aan 
jeugdigen tot 18 jaar (in uitzonderingsgevallen tot 
23 jaar) en ouders. Uit onderstaande figuur blijkt 
dat het Ouder- en Kindteam in de eerste vier maan-

den van 2016 in totaal 8.239  jeugdigen en ouders 
jeugdhulp heeft geboden. Dit is 5,5% van alle jeug-
digen 0-18 jaar uit Amsterdam (148.896, peildatum 
1.1.2016, bron: OIS). 

Het aantal cliënten dat jeugdhulp ontvangt van-
uit de Ouder- en Kindteams is in vergelijking met 
2015 verder toegenomen (2015: 7.288). Bij de 
achtmaands rapportage kunnen we de cijfers, ook 
als het gaat om de nieuwe instroom en uitstroom, 
vergelijken met de cijfers uit 2015. Een aandachts-
punt als het gaat om de interpretatie van de be-
reikcijfers, is dat we weten dat de intensiteit van de 
geboden ondersteuning verschilt: van kortdurende 
hulpverleningstrajecten tot trajecten waar gedu-
rende een lange periode af en toe contact is tussen 
gezinnen en het Ouder- en Kindteam. Vanuit het 
registratiesysteem kunnen we nog geen betrouw-
bare informatie geven over de doorlooptijden van 
de jeugdhulptrajecten. Hier wordt wel aan gewerkt. 
We verwachten in 2016 een aantal belangrijke aan-
passingen door te voeren die zijn weerslag krijgen 
in de verantwoordingscijfers.

Tabel 1.3 
Bereik met jeugdhulp januari tot en met april 2016

Het gaat hierbij alleen om de in het registratiesysteem van het 
Ouder- en Kindteam geregistreerde cliënten. Er zijn met name 
over de informatie- en adviescontacten geen cijfers beschikbaar. 
Bovendien is de registratie-controlecyclus nog in opbouw en 
wordt op dit moment nog niet elke vorm van geboden jeugdhulp 
geregistreerd in RIS. De daadwerkelijke omvang van geboden 
jeugdhulp ligt dan ook waarschijnlijk hoger dan nu uit de RIS 
cijfers blijkt. 

Aanwezig op 1/1/2016

Nieuw 

Uitgestroomd

Aanwezig op 1/5/2016

Totaal

Aantal cliënten

6.252

1.987

1.615

6.624

8.239
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Uit onderstaande figuur is op te maken dat van alle 
jeugdigen die het Ouder- en Kindteam jeugdhulp 
heeft geboden, het grootste deel werd geholpen 
binnen het Ouder- en Kindteam (72%). Dit is een 
afname ten opzichte van 2015 met 3 procentpunten 
(2015: 75%). Bij een kwart van de jeugdigen die 
door het Ouder- en Kindteam zijn ondersteund is 
specialistische jeugdhulp ingezet (in de vorm van 
een persoonsgebonden budget of zorg in natura). 
In 2015 was dit nog 22%, een lichte toename dus. 
Tot slot is bij 2% verwezen naar een training uit het 
aanvullende opvoed- en opgroeiondersteunings-
aanbod (was 1% in 2015) en is bij 1% van alle jeug-
digen een gecertificeerde instelling, Samen DOEN 
of Veilig Thuis ingeschakeld (was 2% in 2015). 

Doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp 
In de eerste vier maanden van 2016 zijn er door 
de Ouder- en Kindteams 1.013 voorzieningen voor 
specialistische jeugdhulp beschikt. In 925 gevallen 
gaat het om een voorziening voor zorg in natura en 
in 88 gevallen gaat het om een persoonsgebonden 
budget (Pgb). De meeste beschikkingen worden 
afgegeven voor specialistische ggz, begeleiding en 
ambulante jeugdhulp. Dit geeft ongeveer eenzelfde 
beeld als we kijken naar heel 2015. In vergelijking 
met vorig jaar valt op dat er relatief minder vaak in 
de vorm van een persoonsgebonden budget wordt 
verwezen en relatief vaker in de vorm van zorg in 
natura. Of deze verschuiving is gebaseerd op een 
inhoudelijke grond of een administratieve achter-
grond kent, wordt samen met de gemeente nader 
uitgezocht. Het aantal directe verwijzingen vanuit 
de jeugdartsen naar de specialistische jeugdhulp is 
in de eerste 4 maanden 270. In 2015 was het totale 
aantal directe verwijzingen vanuit jeugdartsen 452.

Grafiek 1 Verhouding tussen hulp Ouder- en Kindteams en inzet van ander aanbod januari tm april 2016 
(Bron: Ris)

De percentages zijn gebaseerd op de aangeboden arrangementen. Indien een cliënt zowel specialistische hulp ontvangt als door het 
Ouder- en Kindteam zelf wordt ondersteund zijn beide arrangementen in de verdeling opgenomen.                 

 

25%
Inzet individuele
voorziening

1%
Inschakelen Samen Doen, 
Gecertificeerde Instelling 
en /of Veilig thuis

2%
Aanvullend aanbod (O&O  
aanbod)

72%
De hulp wordt gegeven door 
de ouder- en kindadviseur of 
door collega’s uit het team
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In onderstaande figuur zien we dat er soms grote 
verschillen zijn tussen de Ouder- en Kindteams. Zo 
is het geregistreerde bereik van de jeugdhulp (als 
percentage van 0-18 jarigen in de wijk) in het team 
de Aker & Nieuw Sloten 1,5% en in het team Oud 
Oost 6,5%. Ook het aantal geregistreerde deelne-
mers aan basistrainingen O&O en het aantal be-
schikte voorzieningen voor specialistische jeugdhulp 
(en de verhouding tussen een voorziening in de 
vorm van een persoonsgebonden budget en zorg in 
natura) laat grote verschillen zien tussen de teams 
(zie tabel 1.4 en 1.5). De komende maanden analy-
seren de teams welke verklaringen er zijn voor de 
verschillen en welke acties er eventueel nodig zijn 
om gezinnen passend te ondersteunen. Dit mondt 

uit in een plan van aanpak. Het uitgangspunt is de 
lerende aanpak tussen de teams: wat werkt waar en 
waarom? Deze goede voorbeelden en werkzame 
principes worden gedeeld en ook in andere teams 
geïmplementeerd. Dit geldt voor de verschillen in 
het bereik basistrainingen, jeugdhulp, het aantal 
beschikte voorzieningen en persoonsgebonden 
budget. Ook de inzichten uit het derde dagboekjes-
onderzoek worden hierbij betrokken. In de acht-
maands rapportage komen we hierop terug. 

Alle teams registreren hun bereik. Wat valt op?

WIJKTEAMS IN CIJFERS

7Ouder- en Kindteams Amsterdam2016 Januari tot en met april  



Tabel 1.4 Bereik op wijkniveau (Jgz, basistrainingen O&O en jeugdhulp)

Periode januari tot en met april 2016
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Naam Ouder- en Kindteam

Bijlmer Centrum 5.164         250 4,8% 97,6% 98,3% 95,2% 44

Bijlmer Oost 5.934         190 3,2% 98,6% 99,2% 95,2% 31

Bos en Lommer 6.366         305 4,8% 98,9% 98,9% 51

Buitenveldert & Zuidas 3.180         119 3,7% 97,5% 97,5% 27

Centrum Oost 5.015         139 2,8% 98,7% 98,5% 99,6% 0

Centrum West 4.565         163 3,6% 98,5% 98,0% 99,7% 49

De Aker & Nieuw-Sloten 5.893           91 1,5% 98,8% 99,1% 98,7% 21

De Pijp & Rivierenbuurt 8.311         187 2,3% 98,8% 98,8% 11

Gaasperdam & Driemond 7.048         390 5,5% 98,2% 98,2% 48

Geuzenveld & Slotermeer 10.475         315 3,0% 99,0% 99,0% 45

IJburg & Zeeburg 7.448         207 2,8% 98,0% 98,0% 14

Indische Buurt & Oostelijk Havengebied 7.836         298 3,8% 97,7% 97,6% 100,0% 40

Noord Oost 8.200         255 3,1% 98,2% 98,6% 97,5% 107

Noord West 6.723         285 4,2% 98,7% 98,7% 27

Osdorp 8.335         374 4,5% 98,2% 98,2% 82

Oud Noord 5.097         328 6,4% 97,7% 97,7% 7

Oud Oost 5.197         339 6,5% 98,3% 98,3% 8

Oud West & De Baarsjes 10.342         335 3,2% 98,2% 97,8% 99,8% 87

Slotervaart 7.634         203 2,7% 99,4% 99,4% 40

Watergraafsmeer 5.315         143 2,7% 98,4% 98,4% 0

Westerpark 5.224         173 3,3% 96,6% 93,5% 99,4% 10

Zuid 9.594         201 2,1% 98,4% 98,2% 99,8% 5

VO Centrum & Zuid         384 0

VO Noord         408 3

VO Oost & Zuidoost         237 6

VO West & Nieuw West         380 5

Mbo Jeugdteam      1.119 8

Loket Bijzondere Beschikkingen (BB)         381 0

Team Persoonsgebonden budget (Pgb)           40 0

Totaal 148.896      8.239 5,5% 98,4% 98,3% 98,6% 776

Totaal exclusief VO, Mbo, BB, Pgb 148.896      5.290 3,6% 98,4% 98,3% 98,6% 754

Ouder- en Kindteams: bereik op wijkniveau
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Tabel 1.5 Beschikkingen op wijkniveau (Zorg in natura en Persoonsgebonden budget)   
   

Periode januari tot en met april 2016
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Bijlmer Centrum 5.164 3 22 25 12% 0,5% 10,0%

Bijlmer Oost 5.934 2 35 37 5% 0,6% 19,5%

Bos en Lommer 6.366 1 16 17 6% 0,3% 5,6%

Buitenveldert & Zuidas 3.180 2 20 22 9% 0,7% 18,5%

Centrum Oost 5.015 2 19 21 10% 0,4% 15,1%

Centrum West 4.565 0 12 12 0% 0,3% 7,4%

naam Ouder- en Kindteam

De Aker & Nieuw-Sloten 5.893 0 33 33 0% 0,6% 36,3%

De Pijp & Rivierenbuurt 8.311 8 15 23 35% 0,3% 12,3%

Gaasperdam & Driemond 7.048 0 45 45 0% 0,6% 11,5%

Geuzenveld & Slotermeer 10.475 8 49 57 14% 0,5% 18,1%

IJburg & Zeeburg 7.448 1 40 41 2% 0,6% 19,8%

Indische Buurt & Oostelijk 
Havengebied

7.836 5 24 29 17% 0,4% 9,7%

Noord Oost 8.200 10 59 69 14% 0,8% 27,1%

Noord West 6.723 11 50 61 18% 0,9% 21,4%

Osdorp 8.335 4 53 57 7% 0,7% 15,2%

Oud Noord 5.097 1 32 33 3% 0,6% 10,1%

Oud Oost 5.197 1 26 27 4% 0,5% 8,0%

Oud West & De Baarsjes 10.342 4 28 32 13% 0,3% 9,6%

Slotervaart 7.634 2 23 25 8% 0,3% 12,3%

Watergraafsmeer 5.315 1 14 15 7% 0,3% 10,5%

Westerpark 5.224 2 25 27 7% 0,5% 15,6%

Zuid 9.594 4 20 24 17% 0,3% 11,9%

VO Centrum & Zuid 1 21 22 5% 5,7%

VO Noord 0 21 21 0% 5,1%

VO Oost & Zuidoost 0 30 30 0% 12,7%

VO West & Nieuw West 0 58 58 0% 15,3%

Mbo Jeugdteam 0 9 9 0% 0,8%

Loket Bijzondere Beschikkingen (BB) 15 126 141 11% 37,0%

Team Persoons-gebonden budget 0 0 0 0% 0,0%

Totaal 148.896 88 925 1.013 9% 0,7% 12,3%

Totaal exclusief VO, Mbo, BB, Pgb 148.896 72 660 732 10% 0,5% 13,8%

Ouder- en Kindteams: beschikkingen op wijkniveau

*De teams voor het voortgezet onderwijs (VO-teams) en het middelbaar beroepsonderwijs (Mbo Jeugdteam) zijn niet op wijkniveau 
georganiseerd. Het loket Bijzondere Beschikkingen en het Pgb-team van de gemeente zijn ondersteunende teams en doen geen 
zelfstandige uitvoering.

*De teams voor het voortgezet onderwijs (VO-teams) en het middelbaar beroepsonderwijs (Mbo Jeugdteam) zijn niet op 

wijkniveau georganiseerd. Het loket Bijzondere Beschikkingen (BB) en het Pgb-team van de gemeente zijn ondersteunende 

teams en doen geen zelfstandige uitvoering.  
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Kindteam? – was 4,23 op een vijfpuntschaal onder 
de ouders. De gemiddelde score onder jongeren 
was een 4,34. In vergelijking met de specialistische 
jeugdhulp en de gecertificeerde instellingen zijn 
jongeren en ouders relatief tevreden over de on-
dersteuning in de Ouder- en Kindteams. De onder-
zoekers schrijven dit voor een deel toe aan het feit 
dat de ouders en jongeren in de specialistische hulp 
zwaardere hulp krijgen. Maar, voegen ze er aan toe: 
ouders en jongeren waarderen het dat ze serieus 
genomen worden en betrokken worden bij alle 
stappen in het hulpverleningsproces. 

Op basis van het eerste cliënttevredenheidsonder-
zoek gaan we na hoe we in de toekomst de respons 
en de representativiteit kunnen vergroten en de 
vragen meer kunnen laten aansluiten bij de hulp-
vragen van kinderen en ouders en kunnen inkorten. 
En, waar interessant, aan te vullen met kwalitatief 
verdiepend onderzoek.     

Wat vinden ouders en jongeren er van?
Cliënten van de Ouder- en Kindteams (ouders en 

jongeren vanaf 12 jaar) vulden afgelopen januari 

online vragenlijsten in over de toegankelijkheid en 

de kwaliteit van ondersteuning, het ervaren effect 

op gezond en veilig opgroeien, zelfredzaamheid, 

zelfstandigheid en maatschappelijke participatie. De 

vragenlijsten –samen de CEM: Cliëntervaringsmoni-

tor - maken onderdeel uit van een onderzoek naar 

cliënttevredenheid door de gemeente Amsterdam 

en de gemeenten in Zaanstreek en Waterland en 

Amstelland-Meerlanden2 .

De CEM is afgenomen bij 347 cliënten van het 
Ouder- en Kindteam, dat is 6% van de cliënten die 
in het registratiesysteem Ris geregistreerd staan. 
Opvallend is dat bijna 60% van de ouders die de 
CEM invulden een HBO of WO-opleiding heeft, 
waarmee de steekproef niet representatief is voor 
de hele Amsterdamse bevolking (uit onderzoek uit 
2012 blijkt dat 39% van de bevolking (15-74 jaar) 
in Amsterdam hoogopgeleid hoogopgeleid is, bron: 
OIS Amsterdam). 

Over het algemeen zijn ouders en jongeren die 
ondersteuning hebben ontvangen van het Ouder- 
en Kindteam tevreden met de toegankelijkheid en 
kwaliteit. Ook zijn ze tevreden over het ervaren 
effect van de ondersteuning op onder meer  
het gezond en veilig opgroeien, zo blijkt uit de 
cliëntervaringsmonitor. De gemiddelde score voor 
het totaal – Hoeveel sterren geef je het Ouder- en 

2 Aan het onderzoek namen cliënten deel die in de tweede week van januari een afspraak hadden op het Ouder- en Kindteam of met 
een professional van het Ouder- en Kindteam; cliënten die voor een eerste gesprek kwamen en cliënten die de Nederlandse taal niet 
machtig zijn, zijn niet benaderd. De medewerkers jeugdgezondheidszorg hebben niet meegewerkt.

meer info

Het cliënttevreden-
heidsonderzoek

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK
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Belangrijke partners in de wijken

De huisartsen zijn belangrijke partners van het Ou-
der- en Kindteam in de hulpverlening aan jeugdigen 
in Amsterdam en het verlenen van toegang tot de 
gespecialiseerde jeugdhulp. De verdere bevorde-
ring van de samenwerking wordt door het Ouder- 
en Kindteam en de 1ste Lijn Amsterdam3 als een 
gedeelde verantwoordelijkheid en taak gezien. De 
gemeente is hierin een belangrijke partner.  In 2015 
is door de Ouder- en Kindteams geïnvesteerd in de 
samenwerking door kennis te maken en informatie 
uit te wisselen. In de eerste vier maanden van 2016 
is de samenwerking geïntensiveerd en is een plan 
van aanpak opgesteld.  

Uit een inventarisatie (maart 2016) bij 22 Ouder- en 
Kindteams blijkt dat in een kleine 80% van de ge-
bieden er contact is tussen huisartsen en de con-
tactpersonen (jeugdarts en jeugdpsycholoog of ou-
der- en kindadviseur) van het Ouder- en Kindteam. 
In de overige 20% van de gebieden zijn wel de 
contactgegevens en contactpersonen bij de huis-
artsen bekend gemaakt, maar is persoonlijk contact 
om diverse redenen nog niet tot stand gekomen. 
Momenteel komen er gemiddeld ongeveer 90 vra-
gen per maand van huisartsen binnen bij de Ouder- 
en Kindteams, vooral via de e-mail. Het grootste 
deel van deze vragen gaat over gedragsproblemen, 
geestelijke gezondheidszorg en psychosomatische 
klachten. Daarnaast weten huisartsen de jeugdver-
pleegkundigen van de teams, die net als zij in de 
gezondheidscentra werken, te vinden voor overleg. 
Voor veel huisartsen is echter nog onvoldoende be-

kend welke taken het Ouder- en Kindteam vervult. 
In 2016 wordt de samenwerking geïntensiveerd. De 
aanbevelingen uit de pilots 2015 in Zuid en Sloter-
meer worden daarin meegenomen. 

Ingezet wordt op:
• veilig uitwisselen van gegevens via secured 

e-mail en de aanwezige beveiligde e-mail van 
de Ouder- en Kindteams;

• terugkoppeling vanuit de Ouder- en Kindteams 
richting de huisartsen (in overleg met gezin en 
mits via secured e-mail);

• intensivering samenwerkingsafspraken en het 
uitwisselen van casuïstiek door onder meer wijk-
gerichte inhoudelijke bijeenkomsten die aanslui-
ten op reguliere huisartsenoverleggen;

• vaste contactpersonen als toegang naar het ge-
hele Ouder- en Kindteam. De Ouder- en Kind-
teams hebben aan alle praktijken laten weten 
hoe het team bereikt kan worden. Vaak wordt 
gewerkt in een duo van ouder- en kindadviseur 
en jeugdpsycholoog als eerste contactperso-
nen. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige van 
het team is eveneens direct inzetbaar; 

• fysiek werken vanuit een huisartsenpraktijk. In 
Zuidoost wordt na de zomer beproefd of kin-
deren en gezinnen er baat bij hebben en of de 
directe verwijzingen vanuit de huisartsenpraktijk 
naar gespecialiseerde jeugdhulp afnemen als 
een ouder- en kindadviseur eens per week een 
dagdeel vanuit het gezondheidscentrum werkt. 

SAMENWERKING HUISARTSEN 

31e Lijn Amsterdam is de Regionale Ondersteuningstructuur voor de eerstelijnsgezondheidszorg in Amsterdam.
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Een nieuwe taak
Met de komst van asielzoekers en vluchtelingen 
naar Amsterdam hebben de Ouder- en Kindteams 
een nieuwe taak op zich genomen. Naast – en als 
onderdeel van - een aantal wettelijke taken van de 
GGD op het gebied van de publieke gezondheids-
zorg4  (o.a. tuberculosescreening, infectieziekte 
preventie en bestrijding, hygiënezorg  en gezond-
heidsbevordering) is jeugdgezondheidszorg in de 
Ouder- en Kindteams gestart voor kinderen in de 
leeftijd van 0-18 jaar in de noodopvang in Amster-
dam. Uitgangspunt is daarbij het Basispakket Jgz 
asielzoekerskinderen 0-19 jaar van GGD GHOR 
Nederland.  

4 Factsheet Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland, 

2015.

meer info

Er zijn spreekuren ingericht voor opgroei- en op-
voedvragen van de ouders. In Zuidoost hebben de 
Ouder- en Kindteams in kaart gebracht voor welke 
problemen van de kinderen en de gezinnen (lich-
te) hulp geboden kan worden door de ouder- en 
kindadviseurs en de jeugdpsychologen. Ook is een 
sociale kaart gemaakt om tot een gerichte verwij-
zing te komen. In Centrum en Nieuw-West zijn de 
kinderen vanaf januari ingestroomd in de scholen. 
Op deze scholen (VO Munduscollege en Montessori 
College Oost en de basisscholen met nieuwkomers-
groepen) hebben de ouder- en kindadviseurs vanaf 
de komst van de nieuwe leerlingen ondersteuning 
geboden. Ook op de opvanglocaties zijn de Ouder- 
en Kindteams actief met spreekuren, begeleiding 
van kinderen en gesprekken voeren met ouders, 
hulpverlening en gemeente.

Naar de factsheet

ASIELZOEKERS 
EN VLUCHTELINGEN
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Ook daar wordt hard gewerkt
Klachten 
In de eerste vier maanden van 2016 zijn 29 nieuwe 
klachten - allen over het onderdeel jeugdgezond-
heidszorg - geregistreerd bij het Ouder- en Kind-
team. Dit is een stijging in vergelijking met 2015. 
Opvallend is dat bijna eenderde van de klachten 
van één team afkomstig is; de klachten uit dit team 
vallen voor het merendeel in de categorie planning. 
In dit team wordt een actief beleid gehanteerd 
voor het verstrekken van klachtenformulieren. De 
achtergrond van de overige klachten betreft com-
municatie, bejegening, inhoud van het consult, 
bereikbaarheid, huisvesting en de beschikking voor 
de voorschoolse voorzieningen. 
Er zijn geen formele klachten binnengekomen met 
betrekking tot de andere onderdelen van de Ouder- 
en Kindteams5. Wel zijn er 8 uitingen van onge-
noegen in de teams geregistreerd, die met name 
betrekking hebben op de communicatie tussen de 
medewerkers en de gezinnen en op de beslissing 
over jeugdhulp. Deze zijn in direct contact met de 
cliënten opgepakt en overwegend naar tevreden-
heid van ouders opgelost. Het aantal is laag. Vorig 
jaar betrof het in totaal 4 ‘klachten’, waarvan 2 
formele klachten en 2 uitingen van ongenoegen. 

Bekend en bereikbaar
In de jaarrapportage is de bereikbaarheid van 
de teams benoemd als knelpunt. We zijn steeds 
beter telefonisch bereikbaar via het nummer 020-
5555961. Het telefoonteam is uitgebreid en de 
capaciteit wordt op basis van de vraag ingezet; 

hierdoor worden lange wachttijden aan de telefoon 
voorkomen. Bovendien worden professionals, als zij 
ons algemene nummer bellen, via een snelle route 
naar het telefoonteam geleid. In de eerste maanden 
van 2016 is geëxperimenteerd met ouder- en kin-
dadviseurs aan de telefoon voor het direct beant-
woorden van opvoed- en opgroeivragen. Op basis 
van een positieve evaluatie is besloten om deze 
dienstverlening per 1 september voor jongeren, 
ouders en netwerkpartners aan te bieden. 
Behalve de telefonische bereikbaarheid is ‘herken-
baar aanwezig’ zijn in de wijk essentieel. De teams 
werken hard aan het wortelen in de wijk. De Ouder- 
en Kindteams hebben de belangrijkste netwerk-
partners, waaronder alle huisartsenpraktijken (zie 
hierboven), laten weten hoe het team rechtstreeks 
bereikt kan worden. 

De afgelopen maanden is ingezet op het versterken 
van de communicatiemiddelen die medewerkers in 
de Ouder- en Kindteams gebruiken. De website is 
vernieuwd. De uitstraling nodigt uit tot het leggen 
van contact: langs gaan in de wijk, bellen, mailen of 
nu ook via de website van het Ouder- en Kindteam: 
chatten. Nieuw is verder dat ouders of jongeren zelf 
hun eigen team kunnen vinden op basis van post-
code of school en zo snel op de beste plek terecht 
komen. Ook is er een aparte informatiepagina voor 
professionals.

De naamsbekendheid van de Ouder- en Kindteams 
onder ouders met kinderen tot 23 jaar, de doel-

5 De klachten die binnengekomen zijn bij de overige samenwerkende instellingen zijn niet meegenomen in deze rapportage.

ACHTER DE SCHERMEN
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groep van het Ouder- en Kindteam, is toegenomen 
van 22% naar 29% (bij ouders met kinderen tot 18 
jaar is het gestegen van 23% naar 32%). Dit blijkt 
uit de tweede meting van een onderzoek uitge-
voerd in maart 2016 door Onderzoek, Informatie en 
Statistiek, gemeente Amsterdam. Gaat het over de 
ouder- en kindadviseur, dan neemt de bekendheid 
bij deze doelgroep toe van 46% naar 56%. Onze 
bekendheid is het grootst bij: ouders van kinderen 
in de leeftijd 5-9 jaar, ouders in stadsdeel Noord, 
vrouwen en hoger- en midden opgeleiden.

Verzuim
Het verzuimpercentage voor het Ouder- en Kind-
team exclusief de jeugdgezondheidszorg is 5,8%, 
waaronder 4,4% langer dan 7 dagen ziek is en 1,4% 
kortdurend ziek is. Voor het onderdeel jeugdge-
zondheidszorg (GGD, excl. SAG) is het verzuimper-
centage inclusief langdurig zieken 4,7. In de praktijk 
vraagt het nog de nodige aandacht om gelijk te 
lopen met de bij de moederorganisaties bekende 
verzuimregistratie. Hiervoor worden de afspraken 
rondom (het administratief) ziek- en herstelmel-
den als ook de afspraken rondom begeleiding bij 

langerdurend verzuim en over de perspectieven op 
re-integratie en herstel, opnieuw onder de aandacht 
gebracht bij de teams van de deelnemende organi-
saties. Met de betreffende moederorganisaties zijn 
of worden afspraken gemaakt over de perspectie-
ven op re-integratie en herstel naast afspraken over 
wie wat doet in dit traject. 

Evaluatie samenwerkingsvorm joint venture
Het College van B&W heeft bij besluit van 4 maart 
2014 om een joint venture Ouder- en Kindteams 
Amsterdam in te stellen, ook aangegeven dat 
deze samenwerkingsvorm voor 30 juni 2016 wordt 
geëvalueerd. Het doel van deze evaluatie is om te 
beoordelen of de organisatievorm van een inten-
sieve samenwerking van instellingen en gemeente 
voldoende ondersteunend is aan de realisering van 
de doelen van de Ouder- en Kindteams en aan de 
doelen van de transformatieopgave (versterken 
eigen kracht en sociale netwerk, kleine problemen 
blijven klein, effectieve hulp dichtbij en goedkoper). 
Daarbij wordt geadviseerd over mogelijke korte 
termijn verbeteringen in de huidige samenwerkings-
vorm. Ook wordt geadviseerd welke verbeteringen 
er in 2017 en daarna worden doorgevoerd om on-
dersteunend te zijn aan het bereiken van de doelen 
‘doelmatig werken’ en ‘blijvend faciliteren van het 
innoverend vermogen’. De uitkomsten van de eva-
luatie vormen de basis voor de besluitvorming door 
de instellingen en door de Gemeenteraad over de 
organisatievorm na 1 januari 2017. De evaluatie 
wordt uitgevoerd door Andersson Elffers Felix. 

Financiën

Financieel overzicht Ouder- en Kindteams (bron: Accountview)

bedragen x EUR 1.000
Begroting 

2016
Realisatie 
t/m april

Prognose 
2016

Expertise toekennen Jeugdhulp (AWBZ/BJZ en CIZ) 64 28 103

Extra kosten overhead 440 55 442

Overig 397 85 479

Professionalisering 250 35 255

Subtotaal 1.150 203 1.279

Reservering Huisvesting 100 0 0

Totaal 1.250 203 1.279

meer info

Naar de Rapportage 
1-meting Naams-

bekendheid
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De realisatie van de uitgaven tot en met april blijft 
achter ten opzichte van de begroting. Dit komt 
grotendeels omdat een bedrag van ongeveer € 
88.000,- nog niet in rekening gebracht is. In de 
begroting is een reservering opgenomen voor 
Huisvesting van € 100.000,- als dekking voor het 
huisvestingstekort 2016, volgens besluit stuurgroep 
20 november 2015. De prognose laat een over-
schrijding zien van € 129.000,- die voornamelijk 
terug te voeren is op de post Overig en de post 
Expertise toekennen Jeugdhulp: huurkosten Hout-
mankade, huisvesting Programmateam en inhuur 
medewerkers voor het loket Bijzondere Beschikkin-
gen. Het voorstel is om de reservering opgenomen 
voor Huisvesting aan te wenden voor de dekking 
van de huurkosten Houtmankade en de huisvesting 
Programmateam om de geprognosticeerde over-
schrijding te verkleinen.
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Samenvatting van de vervolgacties
Samengevat volgen hieronder de vervolgacties: 
• In een volgende versie van het dagboekjeson-

derzoek (gepland in mei/juni dit jaar) willen we 
de gegevens van het dagboekjesonderzoek en 
die uit de registratiesystemen beter op elkaar 
laten aansluiten.

• Alle teams registreren hun bereik en het aantal 
beschikte voorzieningen. Het valt op dat er 
verschillen zijn tussen de teams. De komende 
maanden analyseren de teams welke verklarin-
gen er zijn voor de verschillen en welke acties 
er eventueel nodig zijn om gezinnen passend te 
ondersteunen (plan van aanpak). Goede voor-
beelden worden gedeeld, werkzame mechanis-
men benoemd en geïmplementeerd in andere 
teams. Het uitgangspunt is de lerende aanpak 
tussen de teams: wat werkt waar en waarom? 
Dit geldt voor bereik door middel van de basis-
trainingen, jeugdhulp en het aantal beschikte 
voorzieningen (zorg in natura en Pgb). Ook de 
inzichten uit het derde dagboekjesonderzoek 
worden hierbij betrokken. In de achtmaands 
rapportage komen we hierop terug.

• Bekend en bereikbaar? Vanaf september imple-
menteren we het experiment met het centrale 
telefoonteam in het hele Ouder- en Kindteam.

• Op basis van het eerste cliënttevredenheidson-
derzoek gaan we in overleg met de gemeente 
na hoe we in de toekomst de respons en re-
presentativiteit kunnen vergroten en de vragen 
meer kunnen laten aansluiten bij de hulpvragen 
van kinderen en ouders en kunnen inkorten. 
Waar interessant willen we aanvullen met kwali-
tatief verdiepend onderzoek.     

HET VERVOLG 

16Ouder- en Kindteams Amsterdam2016 Januari tot en met april  



Januari tot en met april 2016 in cijfers

Ouder- en Kindteams Amsterdam: januari tot en met april 2016 in cijfers

1. Bevolking Amsterdam (bron: OIS 2016)

Peildatum 1 januari 2016

Jeugdigen 0-18 148.896

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 worden bereikt met jeugdgezondheidszorg, met 
opvoed- en opgroeiondersteuning en met jeugdhulp. De cijfers laten ook zien hoe vaak er wordt verwezen 
naar specialistische jeugdhulp en welke verschillen er zijn tussen de teams.

1Het totaal aantal jeugdigen betreft jeugdigen (0-18) die in Amsterdam wonen. Het aantal clienten onder zorg betreft het aantal kin-

deren (0-4) dat in Amsterdam woont en het aantal leerlingen (4-18) dat in Amsterdam naar school gaat. Het aantal clienten onder zorg 

zal altijd groter zijn dan het aantal jeugdigen in Amsterdam.

Cliënten Ouder- en Kindteams: Jeugdgezondheidszorg basispakket

2. Jeugdigen onder zorg bij Jeugdgezondheidszorg (bron: Kidos)

0-4 39.052

4-12 64.566

12-18 44.288

Speciaal Onderwijs 4.730

Totaal1 152.636

HOEVEEL KINDEREN 
BEREIKEN DE TEAMS?
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3. Bereik jeugdigen onder zorg bij Jeugdgezondheidszorg (bron: Kidos) norm jan tm april 15 jan tm april 16

Totaal

0-jarigen2 95% 99,4% 98,4%

3-jarigen 95% 93,4% 96,8%

schooljaar 
2014-2015

5-jarigen3 90% 94,8% nvt
10-jarigen 90% 84,9% nvt
14-jarigen 90% 84,0% nvt

2Bereik 0- en 3-jarigen is het samengesteld percentage van Jgz en SAG. Er zijn geen grote verschillen in de cijfers tussen Jgz en SAG.

3Bereik vanaf 5 jaar wordt per schooljaar gemeten, dit cijfer wordt jaarlijks in augustus/september berekend.

4. Consulten4Ouder- en Kindteams: Jeugdgezondheidszorg (bron: Kidos)

jan tm april 15 jan tm april 16

Aantal consulten 89.654 96.112
4Directe cliëntcontacten: consulten, huisbezoeken, telefonische contacten (exclusief professioneel overleg over kinderen/jeugdigen en 
exclusief cliëntcontacten vanuit SAG)

5. Ingezette trainingen (bron: Ris) Trainingen Deelnemers Uitvallers

Trainingen voor Jeugdigen 65 489 31

Trainingen voor Ouders 33 287 21

Totaal 98 776 52

Overige trainingen (niet basistrainingen)5 42 193 6

5A. Specificatie ingezette groepstrainingen (bron: Ris)
Trainingen voor kinderen/jongeren6 Trainingen Deelnemers Uitvallers

Training Sociale vaardigheid, gedragscontrole: 3x Groei 2 10 0

Training Sociale vaardigheid, gedragscontrole: Competentietraining 6-12 PO 19 135 9

Training Sociale vaardigheid, gedragscontrole: Competentietraining VO 1 9 2

Training Zelfvertrouwen/identiteit: Bibbers de baas 12 74 0

Training Zelfvertrouwen/identiteit: Faalangstreductie training VO 5 16 6

Training Zelfvertrouwen/identiteit: Rots & water 26 245 14

Totaal 65 489 31

Trainingen voor ouders Trainingen Deelnemers Uitvallers

Cursus Positief Opvoeden: Triple P niveau 4 11 91 6

Cursus Positief Opvoeden: Triple P niveau 4 Teens 3 23 2

Oudercursussen: Peuter in Zicht (2-4), groep 6 65 7

Oudercursussen: Triple P workshop niveau 3 (0-12) groep 10 91 5

Oudercursussen: Triple P workshop tieners, niveau 3 (12-18), groep 3 17 1

Totaal 33 287 21

De volgende tabellen betreffen allemaal de periode januari tot en met april 2016. Er is geen vergelijkend cijfermateriaal 
beschikbaar over diezelfde periode in 2015.

5Betreft een grote diversiteit aan activiteiten, zoals onder andere themabijeenkomsten en niet-basistrainingen.

6De Sprint-trainingen maken onderdeel uit van het basispakket aan trainingen en betreffen altijd individueel gegeven trainingen.

2Bereik 0- en 3-jarigen is het samengesteld percentage van Jgz en SAG. Er zijn geen grote verschillen in de cijfers tussen Jgz en SAG.
3Bereik vanaf 5 jaar wordt per schooljaar gemeten, dit cijfer wordt jaarlijks in augustus/september berekend.
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6. Cliënten7Ouder- en Kindteams: Jeugdhulp (bron: Ris)

Aanwezig op 1/1/2016 6.252

Nieuw 1.987

Uitgestroomd 1.615

Aanwezig op 1/5/2016 6.624

Bereikte Cliënten dmv jeugdhulp8 8.239
7Een cliënt is de jeugdige (kind, jongere) binnen een gezin die wordt geregistreerd. In de tabel zijn unieke cliënten opgenomen.
8Ouders met een advies- of informatievraag en de ouders, jongeren en kinderen die een training volgen worden niet met een dossier in 
Ris geregistreerd.

8. Type arrangementen10Ouder- en Kindteams (bron: Ris)

Arrangementen Cliënten Percentage12

De hulp wordt gegeven door de ouder- en kindadviseur of door collega's uit het team 6.637 70,9%

- De Ouder- en kindadviseur helpt zelf 2.376 2.094

- Er worden collega's ingeschakeld 1.024 912

- Cliënten met traject, maar zonder arrangement 3.003

- Cliënten zonder traject en zonder arrangement 38

- Niet bekend 466 382

Er wordt specialistische hulp ingezet 2.395 29,1%

- Aanvullend aanbod (O&O-aanbod) 160 148

- Inschakelen Samen Doen, Gecertificeerde Instelling en/of Veilig thuis 140 132

- Inzet individuele voorziening 2.748 2.328

Totaal 6.914 8.239 100,0%

behorend bij unieke cliënten11 5.198

9. Trajecten die deels door jeugdigen en gezinnen zelf worden uitgevoerd en/of eigen netwerk wordt ingezet (bron: Ris)

Aantal Van de Percentage

Trajecten die deels of volledig door jeugdigen en gezinnen zelf worden uitgevoerd 2.235      8.377 26,7%

Trajecten waarbij het eigen netwerk is ingezet 2.086      8.377 24,9%

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

11Eén cliënt kan meerdere arrangementen hebben - ook van hetzelfde type.
12Het percentage is gebaseerd op unieke cliënten, waarbij het uitgangspunt is gehanteerd dat indien een cliënt zowel 
specialistische hulp ontvangt als door het Ouder- en Kindteam zelf wordt ondersteund de cliënt voor de verdeling bij de 
specialistische hulp is ingedeeld.

7.Trajecten9Ouder- en Kindteam: Jeugdhulp (bron: Ris)

Aanwezig op 1/1/2016 6.308

Nieuw 2.069

Uitgestroomd 1.724

Aanwezig op 1/5/2016 6.653

Trajecten dmv jeugdhulp 8.377

behorend bij unieke cliënten 8.201
9Een traject is een periode van aaneengesloten hulpverlening waar je een plan en doelen opstelt. Indien de hulpverlening niet 
aaneengesloten is, kan een cliënt meerdere trajecten in één jaar hebben.
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10A. Beschikte voorzieningen naar zorgcategorie (bron: Wmo-Ned)

Persoonsgebonden budget Zorg in natura Totaal

Ambulante jeugdzorg -              192              192                 

Buitenregionale & landelijke inkoop (B&L) -              48                48                   

Begeleiding Individueel en Groep 61               166              227                 

Behandeling Individueel en Groep -              59                59                   

Dagbehandeling jeugdzorg -              83                83                   

Gecertificeerde instelling -              2                  2                     

Generalistische basis GGZ 3                 34                37                   

Kortdurend verblijf 4                 8                  12                   

Ondersteuning bij opstellen familiegroepsplan -              6                  6                     

Persoonlijke verzorging 18               7                  25                   

Pleegzorg -              45                45                   

Specialistische GGZ 2                 252              254                 

Verblijf (L)VB -              4                  4                     

Verblijf jeugdzorg -              19                19                   

Onbekend -                  

Totaal 88             925              1.013              

11. Zorgen om veiligheid (bron: Ris) aantal van de percentage

Zorgen om veiligheid bij de nieuwe clienten 20 1.987 1,0%

Zorgen om veiligheid bij de clienten aanwezig op 1/1/2016 359 6.252 5,7%

Totaal 379 8.239 4,6%

Personeel

12. Teams en medewerkers Ouder- en Kindteams
Betreft feitelijke levering naar aanleiding van inkoop14 levering norm

Ouder- en kindadviseurs - Jeugdhulp 230,7 229,4              

Ouder- en kindadviseurs - Jeugdgezondheidszorg15 114,4 114,4              

Jeugdpsychologen 52,5 52,7                

Jeugdartsen 70,7 70,7                

13. Ziekterverzuim (bron: Diver)

jan tm april 16

Ziekteverzuim medewerkers 5,8%

- waarvan kort verzuim (< 7 d) 1,4%

- langdurig verzuim (7 dagen of meer) 4,4%

Ziekteverzuim JGZ-medewerkers (niet SAG) - incl. langer dan 1 jaar 4,7%

14Daarnaast werken in de Ouder- en Kindteams: teamleiders, Jgz teamleiders, managementassistenten, Ouder- en Kindteamassistenten en 
doktersassistenten, logopedisten en medewerkers van het programmateam.

15De inzet van de ouder- en kindadviseurs bij de Jeugdgezondheidszorg en de jeugdartsen zijn bepaald conform de norm. Er wordt aan 
gewerkt om de realisatie van de geleverde formatie te kunnen weergeven.

13De beschikkingenregistratie van de gemeente (Wmo-Ned) komt niet 100% overeen met de individuele beschikkingen volgens de 

registratie van de Ouder- en Kindteams (Ris). Vanaf 2016 gaan we monitoren op verschillen.

10. Beschikte voorzieningen (bron: Wmo-Ned)

Persoonsgebonden budget (Pgb) 88                   

Zorg in natura 925                 

Totaal13 1.013            
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Financieel overzicht Ouder- en Kindteams (bron: Accountview)

bedragen x EUR 1.000
Begroting 

2016
Realisatie 
t/m april

Prognose 
2016

Expertise toekennen Jeugdhulp (AWBZ/BJZ en CIZ) 64 28 103

Extra kosten overhead 440 55 442

Overig 397 85 479

Professionalisering 250 35 255

Subtotaal 1.150 203 1.279

Reservering Huisvesting 100 0 0

Totaal 1.250 203 1.279
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Periode januari tot en met april 2016

B
ev

o
lk

in
g

 
A

m
st

er
d

am
 

Je
ug

d
ig

en
 0

-1
8

B
er

ei
kt

e 
cl

ië
nt

en
 

d
m

v 
je

ug
d

hu
lp

B
er

ei
kt

e 
cl

ië
nt

en
 

d
m

v 
je

ug
d

hu
lp

 a
ls

 
%

 v
an

 d
e 

b
ev

o
lk

in
g

 
Je

ug
d

ig
en

 0
-1

8

B
er

ei
k 

0-
ja

ri
g

en
 

o
nd

er
 z

o
rg

 b
ij 

JG
Z

W
aa

rv
an

 b
er

ei
k 

G
G

D

W
aa

rv
an

 b
er

ei
k 

SA
G

A
an

ta
l 

d
ee

ln
em

er
s 

aa
n 

tr
ai

ni
ng

en

Naam Ouder- en Kindteam

Bijlmer Centrum 5.164         250 4,8% 97,6% 98,3% 95,2% 44

Bijlmer Oost 5.934         190 3,2% 98,6% 99,2% 95,2% 31

Bos en Lommer 6.366         305 4,8% 98,9% 98,9% 51

Buitenveldert & Zuidas 3.180         119 3,7% 97,5% 97,5% 27

Centrum Oost 5.015         139 2,8% 98,7% 98,5% 99,6% 0

Centrum West 4.565         163 3,6% 98,5% 98,0% 99,7% 49

De Aker & Nieuw-Sloten 5.893           91 1,5% 98,8% 99,1% 98,7% 21

De Pijp & Rivierenbuurt 8.311         187 2,3% 98,8% 98,8% 11

Gaasperdam & Driemond 7.048         390 5,5% 98,2% 98,2% 48

Geuzenveld & Slotermeer 10.475         315 3,0% 99,0% 99,0% 45

IJburg & Zeeburg 7.448         207 2,8% 98,0% 98,0% 14

Indische Buurt & Oostelijk Havengebied 7.836         298 3,8% 97,7% 97,6% 100,0% 40

Noord Oost 8.200         255 3,1% 98,2% 98,6% 97,5% 107

Noord West 6.723         285 4,2% 98,7% 98,7% 27

Osdorp 8.335         374 4,5% 98,2% 98,2% 82

Oud Noord 5.097         328 6,4% 97,7% 97,7% 7

Oud Oost 5.197         339 6,5% 98,3% 98,3% 8

Oud West & De Baarsjes 10.342         335 3,2% 98,2% 97,8% 99,8% 87

Slotervaart 7.634         203 2,7% 99,4% 99,4% 40

Watergraafsmeer 5.315         143 2,7% 98,4% 98,4% 0

Westerpark 5.224         173 3,3% 96,6% 93,5% 99,4% 10

Zuid 9.594         201 2,1% 98,4% 98,2% 99,8% 5

VO Centrum & Zuid         384 0

VO Noord         408 3

VO Oost & Zuidoost         237 6

VO West & Nieuw West         380 5

Mbo Jeugdteam      1.119 8

Loket Bijzondere Beschikkingen (BB)         381 0

Team Persoonsgebonden budget (Pgb)           40 0

Totaal 148.896      8.239 5,5% 98,4% 98,3% 98,6% 776

Totaal exclusief VO, Mbo, BB, Pgb 148.896      5.290 3,6% 98,4% 98,3% 98,6% 754

Ouder- en Kindteams: bereik op wijkniveau
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Periode januari tot en met april 2016
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Bijlmer Centrum 5.164 3 22 25 12% 0,5% 10,0%

Bijlmer Oost 5.934 2 35 37 5% 0,6% 19,5%

Bos en Lommer 6.366 1 16 17 6% 0,3% 5,6%

Buitenveldert & Zuidas 3.180 2 20 22 9% 0,7% 18,5%

Centrum Oost 5.015 2 19 21 10% 0,4% 15,1%

Centrum West 4.565 0 12 12 0% 0,3% 7,4%

naam Ouder- en Kindteam

De Aker & Nieuw-Sloten 5.893 0 33 33 0% 0,6% 36,3%

De Pijp & Rivierenbuurt 8.311 8 15 23 35% 0,3% 12,3%

Gaasperdam & Driemond 7.048 0 45 45 0% 0,6% 11,5%

Geuzenveld & Slotermeer 10.475 8 49 57 14% 0,5% 18,1%

IJburg & Zeeburg 7.448 1 40 41 2% 0,6% 19,8%

Indische Buurt & Oostelijk 
Havengebied

7.836 5 24 29 17% 0,4% 9,7%

Noord Oost 8.200 10 59 69 14% 0,8% 27,1%

Noord West 6.723 11 50 61 18% 0,9% 21,4%

Osdorp 8.335 4 53 57 7% 0,7% 15,2%

Oud Noord 5.097 1 32 33 3% 0,6% 10,1%

Oud Oost 5.197 1 26 27 4% 0,5% 8,0%

Oud West & De Baarsjes 10.342 4 28 32 13% 0,3% 9,6%

Slotervaart 7.634 2 23 25 8% 0,3% 12,3%

Watergraafsmeer 5.315 1 14 15 7% 0,3% 10,5%

Westerpark 5.224 2 25 27 7% 0,5% 15,6%

Zuid 9.594 4 20 24 17% 0,3% 11,9%

VO Centrum & Zuid 1 21 22 5% 5,7%

VO Noord 0 21 21 0% 5,1%

VO Oost & Zuidoost 0 30 30 0% 12,7%

VO West & Nieuw West 0 58 58 0% 15,3%

Mbo Jeugdteam 0 9 9 0% 0,8%

Loket Bijzondere Beschikkingen (BB) 15 126 141 11% 37,0%

Team Persoons-gebonden budget 0 0 0 0% 0,0%

Totaal 148.896 88 925 1.013 9% 0,7% 12,3%

Totaal exclusief VO, Mbo, BB, Pgb 148.896 72 660 732 10% 0,5% 13,8%

Ouder- en Kindteams: beschikkingen op wijkniveau

*De teams voor het voortgezet onderwijs (VO-teams) en het middelbaar beroepsonderwijs (Mbo Jeugdteam) zijn niet op wijkniveau 
georganiseerd. Het loket Bijzondere Beschikkingen en het Pgb-team van de gemeente zijn ondersteunende teams en doen geen 
zelfstandige uitvoering.

*De teams voor het voortgezet onderwijs (VO-teams) en het middelbaar beroepsonderwijs (Mbo Jeugdteam) zijn niet op 

wijkniveau georganiseerd. Het loket Bijzondere Beschikkingen (BB) en het Pgb-team van de gemeente zijn ondersteunende 

teams en doen geen zelfstandige uitvoering.  
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