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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.

JAAR IN HET KORT

Samenvatting: wat bereiken de teams in 2016?
De Ouder- en Kindteams ondersteunen jeugdigen
en ouders zodat kinderen en jongeren in
Amsterdam veilig en gezond kunnen opgroeien.
Wij leveren een bijdrage aan de transformatie van
het Amsterdamse jeugdstelsel door continu te
werken aan onze vier doelen:
• tijdig signaleren
• passende en effectieve hulp dichtbij
• versterken eigen kracht en netwerken
• tijdig en terecht verwijzen

opvoeden: een voorwaarde om het doel ‘tijdig
signaleren’ te kunnen behalen en ook jeugdigen en
ouders die niet uit zichzelf ondersteuning vragen te
kunnen bereiken.

Bereik basispakket jeugdgezondheidszorg

Deze rapportage schetst de stand van zaken in
2016 waarbij wij ook verantwoording afleggen
over het basispakket jeugdgezondheidszorg.

Ouder- en Kindteams bekend en bereikbaar
voor gezinnen en netwerkpartners
In Amsterdam wonen bijna 150.000 jeugdigen
tussen de 0 en 18 jaar. Professionals van de Ouderen Kindteams werkten in 2016 in de wijken, op
locaties van de Ouder- en Kindteams en op alle
scholen in de stad (primair, voortgezet, speciaal en
middelbaar beroepsonderwijs). Zo zijn wij zichtbaar
en laagdrempelig bereikbaar om jeugdigen en
gezinnen te ondersteunen bij het opgroeien en

Het basispakket jeugdgezondheidszorg wordt
aan alle gezinnen aangeboden. Hierdoor zien wij
vrijwel alle kinderen in Amsterdam. Het bereik
en de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg
is hoog. In totaal worden met het basispakket
jeugdgezondheidszorg in 2016 263.032 consulten
uitgevoerd, dit is 5% meer dan in 2015. Het bereik
(GGD en SAG samen) van 0-jarigen is 99,5% en van
3-jarigen 95,3% (beoogd bereik is 95%). Ook de
beoogde vaccinatiegraad van minstens 90% om
individuele bescherming en groepsbescherming
te leveren tegen infectieziekten, wordt voor
zuigelingen en kleuters behaald, DKTP wordt
voldoende gevaccineerd.
Het grote bereik van gezinnen vanuit de
jeugdgezondheidszorg draagt niet alleen bij
aan het doel ‘tijdig signaleren’ bij problemen op
gebied van opvoeden, opgroeien en gezondheid

“Kinderen met morbide obesitas maken vaak deel uit van gezinnen waarin op meerdere gebieden problemen spelen”
“De goede onderlinge samenwerking maakt het eenvoudig voor jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen om samen
met ouders direct contact te zoeken met een ouder- en kindadviseur, als dat nodig is”
Zie het achteraan het stuk Gezond gewicht in de wijk, een voorbeeld uit Stadsdeel Oost
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van kinderen. Het draagt ook bij aan het tweede
doel ‘passende en effectieve hulp dichtbij’, door
het geven van informatie en advies op maat. Wij
krijgen beter zicht op alle signalen in samenhang
doordat jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen
samenwerken met de andere disciplines (ouder- en
kindadviseurs en jeugdpsychologen).
Verdiepende informatie over
jeugdgezondheidszorg, zie oktamsterdam.nl/
rapportage/2016.
Een deel van de Amsterdamse gezinnen heeft
specifieke vragen over opgroeien of opvoeden.
Ouders, kinderen en jongeren krijgen in 2016 op
allerlei manieren passende ondersteuning en hulp
hierbij. Via adviesgesprekken, themabijeenkomsten,
trainingen en jeugdhulp wordt invulling gegeven aan
het tweede doel om passende en effectieve hulp
dichtbij te bieden.

Opgroei- en opvoedondersteuning
De Ouder- en Kindteams besteden veel tijd aan het
geven van voorlichting, korte adviesgesprekken,
trainingen en themabijeenkomsten. Hierover zijn
geen cijfers beschikbaar. Wel kan een indicatie
gegeven worden: uit de derde meting van het
tijdsbestedingsonderzoek door de ouder- en
kinsadviseurs (juni 2016) blijkt dat 34% van alle
cliëntcontacten en cliëntgebonden tijd aan dit soort
activiteiten wordt besteed.
In 2016 zijn 262 trainingen en cursussen uit het
zogenaamde basisaanbod1 opgroei- en opvoedondersteuning gegeven. Daar deden 1.085 ouders en
1.189 jeugdigen aan mee. Aan de kindtrainingen
namen meer 6-12 jarigen dan 12-18 jarigen deel.
Het bereik van de trainingen en cursussen is met
12% gegroeid ten opzichte van 2015.
Naast het basisaanbod bieden de teams nog

andere trainingen en cursussen zoals proud2beme,
mindfulness en mediagebruik. Het gaat om 128
aanvullende trainingen en cursussen met 1.071
deelnemers (jeugdigen en ouders), vergelijkbaar
met 2015.
Voor verdiepende informatie over opgroei- en
opvoedondersteuning, zie oktamsterdam.nl/
rapportage/2016.

Jeugdhulp
In 2016 kregen 12.559 jeugdigen jeugdhulp van
de Ouder- en Kindteams Amsterdam. Van een
deel, 4.257 jeugdigen, is leeftijd of woonplaats
niet bekend, of weten wij dat zij ouder zijn dan 18
jaar en/of niet woonachtig in Amsterdam. Kijken
we alleen naar de 8.342 Amsterdamse jeugdigen
tussen de 0 en 18 jaar, dan is er sprake van een
bereikpercentage van 5,6%.
De ondersteuning en hulp die aan jeugdigen door
ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen wordt
gegeven is ten opzichte van 2015 met 72% gestegen.
Deels is dit te verklaren doordat dossiers van
jeugdigen waarvan de hulp feitelijk eind 2015 was
gestopt, pas in het voorjaar van 2016 zijn afgesloten.
Het overgrote deel van jeugdigen die jeugdhulp
krijgen, wordt geheel binnen de Ouder- en
Kindteams zelf ondersteund of behandeld: 69%. Bij
28% van de jeugdigen is specialistische jeugdhulp
ingezet, mogelijk gecombineerd met - in meerdere
of mindere mate - ondersteuning vanuit het Ouderen Kindteam3.
Voor verdiepende informatie over jeugdhulp, zie
oktamsterdam.nl/rapportage/2016.

Specialistische jeugdhulp erbij
Het vierde doel ‘tijdig en terecht verwijzen naar
specialistisch hulp’ komt naar voren in de 3.310
voorzieningen die in 2016 zijn afgegeven voor

“Door gesprekken werden ouders zich bewust van het effect van hun ruzies op het gedrag van het kind op school”
“De woonsituatie blijkt niet prettig voor ouders: onlangs kwam er een steen door de ruit, dat roept veel angst op”
Zie achteraan het stuk Het begint thuis, een voorbeeld uit Stadsdeel Noord
1. De trainingen die in iedere wijk worden geboden en waarvan de kwaliteitsborging wordt ondersteund door middel van
werkplaatsen.
2. We registreren niet elk contact. We registreren wel alle contacten waarvan duidelijk is dat het een jeugdhulptraject betreft.
3. Bij 2% is opvoed- en opgroeiondersteuning uit de algemene voorzieningen ingezet en voor de resterende 1% is een gecertificeerde
instelling, Samen DOEN of Veilig Thuis ingeschakeld. Let op, deze cijfers geven niet een accuraat beeld van alle keren dat de Ouderen Kindteams Samen DOEN of Veilig Thuis erbij halen.
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specialistische jeugdhulp ten behoeve van 2.602
jeugdigen. Het gaat om 566 beschikkingen voor
een Persoonsgebonden budget (Pgb) en 2.744
beschikkingen voor Zorg in natura (Zin). Dit is in
vergelijking met vorig jaar een stijging van 62%.
Deze stijging is niet specifiek voor het Ouder- en
Kindteam; alle verwijzers tezamen laten eenzelfde
stijging zien.

De meeste beschikkingen worden afgegeven voor
begeleiding van jeugdigen met een beperking,
ambulante jeugdzorg en specialistische ggz.
Opvallend is de relatieve stijging van het aandeel
specialistische ggz.
Voor verdiepende informatie over verwijzen
naar specialistische hulp, zie oktamsterdam.nl/
rapportage/2016.

Samengevat

2015

2016

Jeugdigen 0-18 in Amsterdam

148.560

148.896

Bereik basispakket Jgz (GGD en SAG)
4
- consulten
- 0-jarigen
- 3-jarigen

250.455
99,0%
96,8%

263.032
99,5%
95,3%

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

997
1.034

1.085
1.189

Bereik middels lichte jeugdhulp

7.288

12.559

Verwijzingen naar specialistische jeugdhulp
- waarvan Zorg in natura (Zin)
- waarvan Persoonsgebonden budget (Pgb)

2.037
1.697
340

3.310
2.744
566

Versterken van netwerken in de wijken
Er is volop geïnvesteerd in het opbouwen en
onderhouden van (wijkgerichte) netwerken, zowel
vanuit de bredere maatschappelijke opdracht om
de pedagogische infrastructuur te versterken als
om gezondheids- en ontwikkelproblematiek te
signaleren. De teams onderhouden een breed
netwerk in de wijken. Professionals hebben contacten
met verloskundigen, kraamzorg, kinderdagverblijven,
voorschoolse voorzieningen, scholen, huisartsen,
paramedische hulpverleners, jeugdhulpverleners,
Samen DOEN, Veilig Thuis, JBRA/WSG,
jongerenwerk, wijkagenten, zelforganisaties en

vrijwilligersinitiatieven in de wijken.
Voor verdiepende informatie over netwerken
versterken, zie oktamsterdam.nl/rapportage/2016.
Deze externe gerichtheid, bijvoorbeeld op Samen
DOEN en wijkzorgnetwerken, kan nog verbeteren. Dat
blijkt uit zowel een onderzoek naar de veranderkracht
van de Ouder- en Kindteams (uitgevoerd door de
Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden) als uit
de Amsterdamse wijkteamevaluatie van de gemeente
(uitgevoerd in voorjaar 2016 door OIS).
Voor verdiepende informatie over veranderkracht in de
teams, zie oktamsterdam.nl/rapportage/2016.

4. Exclusief consulten van SAG.
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Relatie tussen problematieken
en aantal bereikte jeugdigen
We krijgen steeds meer zicht op de spreiding van
het type problematiek in de stad en de specifieke
vragen van jeugdigen en ouders in de wijken.
Ook zien we samenhang tussen de aanwezige
problematiek in een stadsdeel en het bereik van
de jeugdigen met jeugdhulp door de Ouder- en
Kindteams: wij bereiken tezamen relatief meer
jeugdigen met jeugdhulp afkomstig uit stadsdelen
waar zwaardere problematiek aanwezig is,
zoals Zuidoost, Noord en Nieuw-West, dan uit
stadsdelen waar minder problematiek is dan het
stedelijk gemiddelde, bijvoorbeeld Zuid. Ook
het MBO Jeugdteam en de VO teams bereiken
relatief meer jeugdigen uit deze stadsdelen. De
problematiek wordt uitgedrukt in een signaalscore,
waarin factoren als sdq (strenghts and difficulties
questionnaire), armoede, eenoudergezinnen,
leerlinggewicht en obesitas zijn meegenomen.
Voor verdiepende informatie over wijken in beeld,
zie oktamsterdam.nl/rapportage/2016.
Dezelfde samenhang zien we bij het aantal
verwijzingen vanuit de Ouder- en Kindteams
naar specialistische jeugdhulp en toekenningen
van persoonsgebonden budgetten. Als we dit
beeld vergelijken met de verwijzingen naar
specialistische jeugdhulp via huisartsen, valt met
name op dat de zij juist relatief minder jeugdigen

verwijzen in Zuidoost en Nieuw-West, vergeleken
met de andere stadsdelen. Veel verwijzingen
vanuit de huisartsen betreffen specialistische en
generalistische basis ggz en ambulante jeugdzorg.
De Ouder- en Kindteams verwijzen met name
naar begeleidingstrajecten, specialistische ggz
en ambulante jeugdzorg. In totaal nemen de
Ouder- en Kindteams 31% van de verwijzingen in
Amsterdam voor hun rekening.
Het bereik van de teams binnen stadsdelen met
vergelijkbare zwaarte qua problematiek kan ook
verschillen. Het aantal beschikte voorzieningen
ligt in Nieuw-West bijvoorbeeld lager dan in
Zuidoost en Noord. Ook zijn er in Nieuw-West
relatief minder verwijzingen door de huisarts. Een
uitzondering is de wijk De Aker & Nieuw-Sloten,
die juist minder problematiek kent dan het stedelijk
gemiddelde. In Nieuw-West worden er ten opzichte
van het stedelijk gemiddelde meer jeugdigen
naar de specialistische ggz verwezen en minder
naar begeleiding. In Noord zien we daarentegen
relatief vaak verwijzingen naar dagbehandeling
jeugdzorg. Ook laten de teams verschillen zien in
de mate waarin ze jeugdigen en ouders bereiken
met opgroei- en opvoedondersteuning. Een deel
van de verschillen kan worden verklaard uit de
verschillen in registratie, registratiediscipline en
de terughoudendheid van gezinnen zodra er
geregistreerd wordt.

“Soms komt er ook iets anders aan het licht; de hoge verwachtingen en eisen die ouders en school stellen”
“Wij nodigen ouders uit om in gesprek te gaan over de ontwikkelingen van kinderen en de impact van te hoge
verwachtingen en eisen op hun leven”
Zie achteraan het stuk Wat is de vraag achter deze vraag? een voorbeeld uit Stadsdeel Zuid
Januari tot en met december
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PRIORITEITEN 2016

Welke prioriteiten waren er voor 2016 geformuleerd?
Kwaliteitsslag en uniformering
De multidisciplinaire samenwerking in de teams is
in 2016 verder vormgegeven door verschillende
leer- en werkvormen zoals de werkplaatsen voor de
basistrainingen opgroei- en opvoedondersteuning,
casuïstiekoverleg, multidisciplinair overleg (MDO),
thematische werkgroepen en het op maat bijschakelen van collega’s. Dit levert allereerst korte lijnen
en inhoudelijke afstemming op waar ouders en
kinderen van profiteren. Natuurlijk zijn er aandachtspunten voor verbetering. Bijvoorbeeld het
verleggen van de focus naar die werkvormen waar
leren en werken samenvallen en het methodischer
maken van casuïstiekoverleggen, zie bijvoorbeeld
het onderzoek naar Lvb expertise in de Ouder- en
Kindteams, H. Vermaak e.a., 2016.

meer info
Lvb expertise in de teams

Casuïstiekoverleg is als onderdeel van de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeT-

JA) in de vorm van actieonderzoek in drie teams
opgepakt. In 2017 worden de resultaten daarvan
ook in de andere teams geïmplementeerd.
Steeds duidelijker wordt wat alle professionals
moet kennen en kunnen (generalistische competenties) voor het werk in de Ouder- en Kindteams en
welke specifieke kennis en vaardigheden daarnaast
nodig zijn. Het functieprofiel voor de ouder- en
kindadviseur is aangepast en het behandelprofiel
van de jeugdpsychologen is geconcretiseerd. Eind
2016 zijn we samen met specialistische ggz partners een praktijkwerkplaats gestart met als doel de
kwaliteit van de ggz in het de Ouder- en Kindteams
te verbeteren.
In het najaar van 2016 is een verbeterplan voor de
uitvoering van de trainingen en cursussen opgroeien opvoedondersteuning vastgesteld. De teams
stemmen nu enerzijds - door een verbeterde inhoudelijke analyse - beter af op wat er in de wijk en/of
op school nodig is en anderzijds op de algemene
voorzieningen opgroei- en opvoedondersteuning
die buiten de Ouder- en Kindteams zijn ingekocht.

“Als de kinderen eenmaal gewend zijn aan de blanke mevrouw en de oefeningen,
blijken ze meer te kunnen dan in eerste instantie leek”
“De moeilijke omstandigheden maken dat ouders vaak gestrest zijn en in de overlevingsmodus verkeren,
‘van problemen heb je nooit vakantie’”
Zie achteraan het stuk Van het een komt het ander, een voorbeeld uit Stadsdeel Zuidoost
Januari tot en met december
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Tevens is er een impuls gegeven aan het aanbod
voor 12+. Voor 2017 zijn streefwaarden benoemd
voor alle trainingen uit het basispakket.
Ten slotte zijn de werkprocessen ‘verwijzen en
beschikken’ en ‘registreren’ verder verbeterd. Een
centraal loket (OKTLoketBB) ondersteunt de teams
bij deze taken. Er is een geïntegreerde training
verwijzen en beschikken ontwikkeld waarin ook registratie en dossiervoering is opgenomen. Het team
van superusers is verder geprofessionaliseerd, zij
hebben een rol bij het verbeteren van processen en
systemen en de implementatie en ondersteuning in
de teams. Verder is het Pgb-proces beter afgestemd
tussen de gemeente en de Ouder- en Kindteams en
zijn de taken van het gemeentelijk Pgb-Jeugdteam
toegevoegd aan het Loket Bijzondere Beschikkingen.
Het loket heeft veel jeugdigen ondersteund die in
een overgangspositie zaten (overgangscliënten Zin)
bij het organiseren van de juiste zorg in het nieuwe
jeugdstelsel. Voor 2017 gaat het loket intensief
werken aan het organiseren van de juiste hulp voor
jeugdigen die niet (meer) in aanmerking komen
voor hulp uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Veiligheid
Alle professionals van de Ouder- en Kindteams
moeten goed kunnen reageren op veiligheidsproblemen. Van onze medewerkers verwachten wij dat
zij hun zorgen over veiligheid met ouders en kinderen kunnen en durven te bespreken. We verwachten
ook dat zij de meldcode volgen en tijdig adequate
hulp inzetten of, als er onderzoek of een snelle
interventie nodig is, Veilig Thuis inschakelen. Inmiddels zijn vrijwel alle medewerkers getraind in ‘Focus
op veiligheid’. Alle teams kunnen een beroep doen
op aandachtsfunctionarissen kindermishandeling.
Het borgen van veiligheid in risicogezinnen blijft
een belangrijk ontwikkelpunt: het goed signaleren
en acteren op ouderproblematiek is lastig voor een

aantal medewerkers, net als het vormgeven van
niet-vrijblijvende samenwerking met en rondom
gezinnen. In overleg met de gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis en Samen DOEN is gekozen om
samen een ander risicotaxatie-instrument te gaan
hanteren, de ARIJ. Met Veilig Thuis is een aparte
werkwijze ontwikkeld voor zogenaamde lichte politiemeldingen die bij Veilig Thuis binnenkomen maar
niet ernstig genoeg zijn voor actie of onderzoek.
Vanuit de Ouder- en Kindteams wordt dan contact
gezocht met deze gezinnen.
Voor verdiepende informatie over veiligheid, zie
oktamsterdam.nl/rapportage/2016.

Versterken van netwerken
In 2016 is intensief geïnvesteerd in de samenwerking met verschillende informele en formele netwerken in de wijken.
Specifieke aandacht kregen de huisartsen en de
professionals in het onderwijs (primair onderwijs,
voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en de
MBO instellingen).
Voor verdiepende informatie over opvoed- en opgroeiondersteuning/wijkgericht werken, zie oktamsterdam.nl/rapportage.
De samenwerking met onderwijsprofessionals en
de positionering van de ouder- en kindadviseurs
als onafhankelijke hulpverleners ten opzichte van
de scholen heeft ook in 2016 veel aandacht gehad.
Het neerzetten van de Ouder- en Kindteams als
samenwerkende professionals die vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid onafhankelijk van het onderwijs functioneren, blijft een aandachtspunt. De
ondersteuning vanuit de Ouder- en Kindteams in
de scholen voor speciaal onderwijs kent een aantal
knelpunten die voor een deel te maken hebben
met de complexiteit van de hulpvragen van deze
groep jeugdigen en hun ouders.
De huisartsen stonden als samenwerkingspartner extra in onze belangstelling. Bij vragen van, of zorgen
om gezinnen bestaat de kans dat zowel de huisarts

“Een moeder schuift aan bij het Zorgbreedte Overleg. Zij vertelt open over haar traumatische ervaringen,
en die van haar dochters, met huiselijk geweld”
“Na lang wikken en wegen heeft deze tiener haar ouders verteld hoe zij de situatie rond de scheiding ervaart
en wat zij graag anders zou willen. Wat een stap!”
Zie achteraan het stuk Een dag uit het leven van een jeugdpsycholoog uit Stadsdeel Nieuw-West
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als een professional uit het Ouder- en Kindteam
betrokken is of raakt. Een goede samenwerking kan
ten goede komen aan het tijdig bieden van passende
hulp aan ouders en kinderen, ook bij het verwijzen
naar specialistische jeugdhulp en verzekerde zorg.
Alle Amsterdamse huisartsen zijn in 2016 benaderd
door een contactpersoon vanuit een Ouder- en Kindteam met specifiek communicatiemateriaal, er zijn
wijkgerichte casuïstiekbijeenkomsten georganiseerd,
er is aandacht gevraagd voor het veilig uitwisselen
van gegevens en in een aantal huisartsenpraktijken is
een ouder- en kindadviseur of jeugdpsycholoog op
locatie beschikbaar. Ook is er in vier teams een pilot
voorbereid met als doel om doelmatigere ondersteuning en behandeling aan jeugdigen en ouders te
leveren door fysiek aanwezig te zijn in de praktijk.
Voor verdiepende informatie over netwerken, zie
oktamsterdam.nl/rapportage/2016.

Vergroten van de bekendheid en de
bereikbaarheid en digitale innovaties
In 2016 is geïnvesteerd in digitale innovaties die
eraan bijdragen laagdrempelig bereikbaar te zijn
voor ouders en jongeren. Zo is bijvoorbeeld de
Ouderchat 0-4 vanuit de jeugdgezondheidszorg
uitgebreid en is de Chat 0-23 jaar gestart. Hierdoor
kunnen ouders niet alleen met een jeugdverpleegkundige chatten, maar ook met een ouder- en
kindadviseur of jeugdpsycholoog. Daarnaast is de
website geheel vernieuwd, liep een online campagne en zijn ouder- en kindadviseurs met extra
middelen gestimuleerd om hun zichtbaarheid in de
scholen de vergroten. Rond de week van de opvoeding gingen er posters in de gehele stad en zond
AT5 filmpjes over de Ouder- en Kindteams uit.
Al deze inspanningen zijn terug te zien in een
toename van de naamsbekendheid (OIS 2015
en 2016): 31% van de ouders met kinderen in de
leeftijd tot en met 23 jaar weet wat een Ouderen Kindteam is (22% in oktober 2015) en 74% van
deze groep weet dat het consultatiebureau daar
deel van uitmaakt.
Voor verdiepende informatie over zichtbaar, vindbaar
en bereikbaar, zie oktamsterdam.nl/rapportage/2016.

Evalueren en verbeteren
In 2016 heeft een eerste onderzoek naar de tevredenheid van jeugdigen en ouders over de onderJanuari tot en met december

steuning en hulp vanuit de Ouder- en Kindteams
plaatsgevonden, de cliëntervaringsmonitor (gemeente Amsterdam 2016). Over het algemeen zijn
ouders en jongeren die ondersteuning hebben ontvangen van de Ouder- en Kindteams tevreden met
de toegankelijkheid en kwaliteit. Ook zijn ze tevreden over het ervaren effect van de ondersteuning.
Ouders en jongeren geven aan dat zij zich serieus
genomen voelen en waarderen het dat zij betrokken
worden bij alle stappen in het hulpverleningsproces.

meer info
Cliëntervaringsmonitor

Op de meeste Ouder- en Kindteamlocaties is in
2016 een klanttevredenheidsonderzoek jeugdgezondheidszorg uitgevoerd, met behulp van iPads.
Gemiddeld geven de klanten in 2016 een 8,5.
Ouders kunnen hun tevredenheid aangeven over
onderwerpen als advies/informatie, inbreng ouder,
deskundigheid en bereikbaarheid professional, aandacht voor het kind. De uitkomsten zijn per locatie
direct online beschikbaar. Er kwamen geen grote
verschillen tussen locaties en in onderwerpen aan
het licht. De resterende locaties volgen in 2017.
Voor verdiepende informatie over klanttevredenheidsonderzoek jeugdgezondheidszorg, zie oktamsterdam.nl/rapportage/2016.
Ook de teamprestaties en de tevredenheid van medewerkers zijn in 2016 onderzocht. In hoeverre lukt
het de medewerkers om op de nieuwe beoogde manier te werken, zodat er een bijdrage wordt geleverd
aan het realiseren van de transformatiedoelen van
het jeugdstelsel in Amsterdam? Meer specifiek gaat
het onderzoek over de teamprestaties, het functioneren van het team en de beleving van de medewerkers. Over het algemeen scoren de teams voldoende
tot ruim voldoende. Wel zijn er verschillen tussen
teams en tussen de verschillende disciplines.
Voor verdiepende informatie over veranderkracht in
de teams, zie oktamsterdam.nl/rapportage/2016
Ten slotte is het samenwerkingsverband ‘Ouder- en
Kindteams Amsterdam’ van de gemeente Amsterdam, de GGD en 211 instellingen geëvalueerd
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meer info
Veranderkracht in de teams
(AEF, 2016; Boonstra, 2016). Duidelijk kwam naar
voren dat er in korte tijd veel is ontwikkeld. Maar
er was ook kritiek op met name het ontbreken van
duidelijke kaders waarbinnen de professionals in
de teams ruimte hebben om te leren en verbeteren
en op het ontbreken van een goed omschreven en
gefaseerde ontwikkelstrategie. Op basis van de
evaluatie is besloten de joint venture voor te zetten
voor drie jaar. Er is een aangescherpte opdracht
opgesteld, met daarin benadrukt dat de jeugdgezondheidszorg integraal onderdeel is van de
Ouder- en Kindteams. In 2016 is het hoofd jeugdgezondheidszorg van de GGD toegetreden tot de
programmadirectie van de Ouder- en Kinderteams
en is een verandermanager aangesteld die zich
richt op het optimaliseren van de samenwerking en
de ontwikkeling binnen de Ouder- en Kindteams.
Het MBO Jeugdteam is positief geëvalueerd (Verwey Jonker Instituut, 2016). Studenten en andere

belanghebbenden zijn tevreden over het team en
de samenwerking met gemeente en het onderwijs
wordt twee jaar voortgezet, met een optie om een
jaar te verlengen.
Voor verdiepende informatie over MBO Jeugdteam, zie oktamsterdam.nl/rapportage.
De Ouder- en Kindteams Amsterdam hebben in
2016 de werkwijze ‘lerend ontwikkelen’ verder
vormgegeven. Wij werken de komende jaren toe
naar het formuleren van een aantal betekenisvolle
werkprincipes en streefwaarden. Dit doen we door
in de teams leeromgevingen te creëren en lessen
op te halen rondom centrale werkprincipes, zoals
pedagogische ondersteuning, vraagverheldering,
eigen kracht en leer- en werkvormen zoals casuïstiekoverleg. We werken samen met universiteiten
en hogescholen in de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). Zo versterken wij
ons lerend vermogen en werken we gezamenlijk
met de wetenschap toe naar methodes die werken
in onze praktijk. Bovengenoemde onderzoeken geven aanknopingspunten om de ontwikkelstrategie
te formuleren, iets wat we in 2017 met prioriteit
oppakken.

Achter de schermen
• De telefonische bereikbaarheid van de Ouder- en Kindteams is vergroot. De techniek is op orde, maar de dienstverlening kan nog worden verbeterd. Vanaf september zijn ouder- en kindadviseurs telefonisch beschikbaar voor
inhoudelijke vragen. In 2017 worden verdere verbetermaatregelen ingezet. Ook is in 2016 de website geheel
vernieuwd.
• In 2016 zijn er 76 klachten jeugdgezondheidszorg geregistreerd. Dit aantal is vergelijkbaar met in 2015. Daarnaast
bleek 14 keer dat een jongere of ouder niet tevreden was over het onderdeel jeugdhulp/opvoed- en opgroeiondersteuning. Een maal betrof dit een formele klacht.
• In 2016 is veel tijd gestoken in de doorontwikkeling van het registratiesysteem RIS ter ondersteuning van de
primaire werkprocessen. Een nieuwe release wordt verwacht in het voorjaar van 2017. Naast RIS wordt voor het
primair werkproces jeugdgezondheidszorg Kidos gebruikt. De registratiediscipline van de medewerkers en de
kwaliteit van de dossiers is nog niet overal op orde en daarmee een aandachtspunt voor 2017.
• Op basis van een verbeterde verdeelsystematiek is een herberekening gemaakt van de verdeling van de ouder- en
kindadviseurs en jeugdpsychologen over de teams. Dit heeft kleine wijzigingen in 2017 tot gevolg. Bij de verdeling
wordt nu rekening gehouden met de aanwezigheid in de wijk van een aantal voorzieningen zoals scholen en huisartsen, aantal jeugdigen c.q. leerlingen, het type vraag/aanbod op het gebied van trainingen en de signaalscore
die een uitdrukking geeft van de zwaarte van de problematiek in een gebied.
• In 2015 was de huisvesting op een aantal locaties niet optimaal. In 2016 zijn diverse locaties aangepast zodat ze
multifunctioneel zijn en beter passen bij de aard van de taken van de multidisciplinaire Ouder- en Kindteams en
niet meer alleen gericht zijn op het onderdeel jeugdgezondheidszorg. Voor twee van de drie teams die niet gezamenlijk zijn gehuisvest is (in 2017) een oplossing gevonden.

Voor verdiepende informatie over achter de schermen, zie oktamsterdam.nl/rapportage/2016
Januari tot en met december
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DILEMMA’S

Een aantal aandachtspunten lichten we uit
Grenzen

Tijd

We krijgen steeds meer zicht op de complexiteit van
de opdracht en het vereiste profiel van de medewerkers. Verbinden en positioneren zijn belangrijk. We
verbinden ons enerzijds met ouders en kinderen met
uiteenlopende vragen en problematiek. Anderzijds
verhouden we ons tot een veelheid aan (in)formele
netwerkpartners. Ouders en jeugdigen zijn onze
primaire cliënten. Enerzijds positioneren we ons onafhankelijk van het onderwijs en anderzijds als samenwerkingspartner, nauw aansluitend op de zorgstuctuur van school. We staan naast ouders en jeugdigen
en werken altijd in overeenstemming met hen. Ook
in situaties waarin sprake is van een onveilige opvoedingssituatie. De ambitie is groot. De formatie in de
teams en de kennis van enkele medewerkers zijn hier
niet mee in overeenstemming. Dit vloeit voort uit de
keuze die ten grondslag ligt aan de samenstelling van
de teams uit verschillende disciplines bij de start van
de de joint venture en aan de breedte van de opdracht en de verwachting dat al die taken en rollen in
een persoon te verenigen zijn.

Het vormgeven van de beoogde nieuwe manier
van werken vraagt tijd. Tijd om werkende weg met
elkaar te leren, verbeteren en werkzame bestanddelen te expliciteren. Deze tijd is er onvoldoende
en moeten we in 2017 creëren.

Samenspel jeugdgezondheidszorg, welzijn
en jeugdhulp
De samenwerking tussen de medewerkers vanuit
de jeugdgezondheidszorg en de ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen krijgt vorm, maar is
niet geoptimaliseerd. Er is sprake van verschillende werkprocessen, wettelijke kaders en paradigma’s. Een gemeenschappelijke ontwikkelstrategie
is nodig en het zal een behoorlijke tijdsinvestering
vragen van medewerkers om de verschillende
werkwijzen slim te verbinden.

Jeugdstelsel blijft in beweging
Tegelijkertijd met het vormgeven van de nieuwe,
in 2015 geïntroduceerde werkwijze in de teams,

“Regelmatig maakt een vader na afloop van een groepsbijeenkomst een individuele afspraak
voor opvoedingsondersteuning”
“Met behulp van video zien ouders hoe zij reageren op hun kind, een methodiek die goed werkt
in gezinnen waar niet veel gecommuniceerd wordt”
Zie achteraan het stuk Ouders bereiken via netwerken in de wijk, voorbeelden uit Stadsdeel West
Januari tot en met december
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met de netwerkpartners in de wijken en specialistische hulp, blijft het jeugdstelsel in beweging. Een
nieuwe gemeentelijke inkoopstrategie in 2018 en
een advies voor de toekomst van de Amsterdamse
wijkteams hebben gevolgen op de huidige werkwijze van de Ouder- en. Stevig investeren in een
nieuwe werkwijze en tegelijkertijd meegaan in de
steeds verdergaande ontwikkelingen vraagt om
tussentijds bijstellen van ambities en prioriteiten.

Het bereik van de juiste doelgroep
Het trainingsaanbod, maar ook het aanvullend
aanbod, sluit nog te weinig aan bij wat er in de wijk
nodig is. Ook is er een betere afstemming nodig
met het aanvullende aanbod dat door de gemeente wordt ingekocht. Daarnaast blijft het zoeken

Januari tot en met december

naar de manieren om die doelgroepen te bereiken
die niet op eigen initiatief in contact willen of kunnen komen met het Ouder- en Kindteam. Er wordt
aansluiting gevonden bij informele netwerken in de
wijk. In 2017 pakken wij dit verder op.

Speciaal onderwijs
Onze dienstverlening in het speciaal onderwijs is
nog niet overal op orde. Jeugdigen in het speciaal
onderwijs hebben vaak te maken met meerdere beperkingen en complexe problematiek. Dat vraagt
om specifieke expertise en veel capaciteit. Daarnaast sluiten de zorgarrangementen in de scholen
nog onvoldoende aan op deze problemen. Met
schoolbesturen en de gemeente is een plan van
aanpak gemaakt om de knelpunten aan te pakken.
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ONTWIKKELPUNTEN 2017

Wat gaan we in 2017 oppakken?
In 2017 pakken we door en maken we op tal van
terreinen een kwaliteitsslag. Ontwikkelingen zoals
preventie en samenwerking in de wijken krijgen
aandacht. Prioriteit geven wij aan de ontwikkeling
van het primair proces waarin ouders, jeugdigen en
professionals samen beslissen over passende hulp.
Daarnaast staat verdergaande samenwerking tussen
de jeugdgezondheidszorg en de andere disciplines
in de teams uiteraard hoog op de agenda.

• hoe en welke onderdelen in samenwerking met
de wetenschap (KeTJA) worden ontwikkeld en
leiden tot onderbouwde, centrale,werkzame
bestanddelen voor het primair proces;
• hoe de prestatiedialoog wordt ingezet om
de prestaties van de Ouder- en Kindteams te
evalueren.

Ontwikkelstrategie en lerend ontwikkelen

Specifiek onderdeel van de ontwikkelstrategie
betreft een aanpak waaruit blijkt hoe de Ouder- en
Kindteams toewerken naar een werkwijze waarin
jeugdgezondheidszorg, welzijn en jeugdhulp op zodanige wijze verbonden zijn, dat ouders en kinderen baat hebben bij een integrale benadering. Om
een goede verbinding tussen jeugdgezondheidszorg, welzijn en jeugdhulp te kunnen maken, is
het nodig dat wederzijdse expertise benut wordt,
vanuit multidisciplinaire samenwerking. Daarnaast
wordt er een proces gestart om de teamleiders
voldoende te ondersteunen om hun rol als functioneel leidinggevende voor alle onderdelen van de
Ouder- en Kindteams op te pakken.

De Ouder- en Kindteams stellen in 2017 een
ontwikkelstrategie op voor drie jaar waaruit blijkt
•h
 oe de teams zich (van onderop en gebiedsgericht)
ontwikkelen en hoe er tegelijkertijd toegewerkt
wordt naar vergelijkbare werkwijzen en
dienstverlening voor Amsterdammers;
•h
 oe de teams toewerken naar multidisciplinaire
teams waarin het generalistisch werken en de
inzet van vakspecialisme tot zijn recht komt;
• uit welke fasen de strategie is opgebouwd;
•h
 oe er tijd wordt gecreëerd in de teams om de
beoogde nieuwe werkwijze vorm te geven, te
leren en verbeteren;

Samenspel jeugdgezondheidszorg, welzijn
en jeugdhulp

“Ouders moeten opgewassen zijn tegen het ouderschap en de veranderingen
die het krijgen van kinderen met zich meebrengen”
“De wens om erbij te horen is vaak groot en de mogelijkheid om geld uit te geven is overal voorhanden.
Zo kunnen pubers op jonge leeftijd al in de schulden raken”
Zie achteraan het stuk Ouderschap kan je trainen, voorbeeld uit Stadsdeel Centrum
Januari tot en met december
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Doorontwikkeling primair proces
In 2017 wordt er gewerkt aan een verdere professionalisering van het primair proces. Kern hierbij
is maatwerk leveren aan jeugdigen en ouders, zo
verplichtend als moet en zo loose als kan; met maximale vrijheid voor de professionals en tegelijkertijd
voldoende kader.
Er is in 2016 gestart met casuïstiekbesprekingen,
het muldtidiciplinair overleg (MDO) en de registratie-instructie. We bouwen dit uit naar gespreksvoering, doelen stellen en afspraken maken met jeugdige/ouders en zorgaanbieder. Ook wordt er gewerkt
aan cliëntenfeedback gedurende het traject van
ondersteuning en/of jeugdhulp. In samenhang met
bovenstaande wordt het nieuwe inkoopbeleid, waar
een nieuw systeem van verwijzen en beschikken
onderdeel van is, in 2017 geïmplementeerd.

Veiligheid
Ook in 2017 investeren wij in veiligheid zodat alle
medewerkers problemen rondom veiligheid kun-

Januari tot en met december

nen hanteren. De Ouder- en Kindteams zorgen
dat er in elk team mensen zijn die veiligheidszaken
goed aanpakken. Verder gaan wij de ARIJ gebruiken wordt voor alle gezinnen waarbij sprake is van
(een vermoeden van) kindermishandeling of risico
aanwezig is op kindermishandeling. Deze afspraak
hebben we met de Amsterdamse ketenpartners
gemaakt. We versterken de samenwerking met
de gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis. Ten
slotte bouwen we de werkwijze rondom lichte politiemeldingen verder uit: als een gezin in aanraking
komen met de politie, volgt een melding bij Veilig
Thuis. Als deze actie of onderzoek niet nodig acht,
zoekt het Ouder- en Kindteam contact met het
betreffende gezin.

Huisartsen
In 2017 gaat in vier wijken een pilot van start met
als doel doelmatigere ondersteuning en behandeling leveren aan jeugdigen en ouders door als
Ouder- en Kindteam fysiek aanwezig te zijn in de
huisartsenpraktijk.
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VOORBEELDEN UIT
DE WIJKEN

Typisch, maar niet alomvattend
Hieronder lees je verhalen uit de wijk. Per stadsdeel hebben wij er een voorbeeld uitgelicht, soms twee.
Deze voorbeelden zijn typisch voor het stadsdeel, maar laten niet de volle breedte van ons werk zien noch
van de problematiek die in een wijk/stadsdeel speelt.

Ouder- en Kindteams Oost
Gezond gewicht in de wijk
In stadsdeel Oost is ‘gezond gewicht’ een
speerpunt; met name in de Indische Buurt en
Oud Oost is het aantal kinderen met overgewicht
en obesitas zeer hoog. De goede samenwerking
binnen de teams tussen de collega’s van de
jeugdgezondheidszorg en de andere collega’s
maakt het eenvoudig voor jeugdverpleegkundigen
en jeugdartsen om preventief samen met ouders
direct contact te zoeken met een ouder- en
kindadviseur, bijvoorbeeld als het gaat om kleine
kinderen met eet- en slaapproblemen.
Ook vanuit preventief oogpunt sluiten ouderen kindadviseurs aan bij groepen ouders
(meestal moeders) die, onder leiding van actieve
buurtbewoners, vanuit heel Oost, samen komen,
bijvoorbeeld in de speeltuin Batavia. Tussen de
ouders vindt uitwisseling plaats over opvoeding in
brede zin en gezonde levensstijl in het bijzonder.
Ouder- en kindadviseurs geven tips en adviezen
en organiseren, op verzoek, themabijeenkomsten,
waar zij collega’s jeugdgezondheidszorg bij maar
ook diëtisten en beweegcoaches bij betrekken.

Januari tot en met december

Zijn er zorgen over het gewicht van een kind, dan
werken wij vraaggericht met de methodiek ‘Wat
werkt voor jou?’, waarbij de motivatie van ouders
en kind als uitgangspunt wordt genomen om tot
gedragsverandering (gezonde leefstijl) te komen.
Binnen de Ouder- en Kindteams in Oost zijn
‘kernteams’ ingesteld, bestaande uit een
jeugdverpleegkundige, een jeugdpsycholoog en
een ouder- en kindadviseur die samen de casuïstiek
van gezinnen met obese kinderen bespreken. Zo
zijn deze gezinnen goed in beeld en kan er een leefen actieplan gemaakt met een multidisciplinaire
blik. De expertise van de jeugdpsychologen kan
nog beter worden benut voor diagnostiek en
behandeling: vanuit de kennis van cognitieve
gedragstherapie kunnen zij met het kind in gesprek
gaan en oorzaken van bepaald gedrag achterhalen,
lijdensdruk naar boven halen en psycho-educatie
geven. Als kind en ouders op die manier
gemotiveerd raken om iets aan de problemen te
doen, kan een groot deel van de behandelingen
binnen het Ouder- en Kindteam uitgevoerd worden.
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In stadsdeel Oost constateren wij dat kinderen
met morbide obesitas vaak deel uitmaken van
gezinnen waarin op meerdere gebieden problemen
spelen, zoals verslaving/psychiatrie, een (lichte)
verstandelijke beperking, pedagogische onmacht,
armoede. We werken dan nauw samen met Samen
DOEN. Vaak is ook inzet van specialistische
(jeugd)zorg nodig, waarbij opvalt dat de kennis
over gezonde leefstijl vaak beperkt is en er

onvoldoende met elkaar wordt samengewerkt in
de gezinnen. Dit heeft geleid tot afspraken over
deskundigheidsbevordering van specialistische
jeugdhulp en de start van een pilot waarbij een
expertteam wordt gevormd (het kernteam van
het Ouder- en Kindteam plus de betrokken
specialistische experts en Samen Doen) dat
casuïstiek bespreekt en samen met ouders tot een
geïntegreerde aanpak van de problematiek komt.

Ouder- en Kindteams in Noord
Het begint thuis
De Ouder- en Kindteams in Noord hebben veel te
maken met kinderen die in de knel raken door een
complexe scheiding. Om goede ondersteuning te
kunnen bieden, heeft een aantal professionals deskundigheidsbevordering gevolgd om complexe scheidingen te herkennen en in gesprek te kunnen gaan
met ouders. Zo’n expert kan met de collega’s uit het
team meedenken als zij te maken krijgen met een
gezin waarvan de ouder uit elkaar gaan of zijn. Samen
maken zij de inschatting of het Ouder- en Kindteam
de benodigde begeleiding kan bieden, of dat er specialistische hulp nodig is. Zijn ouders in staat het belang van het kind voorop te stellen? Een voorbeeld:
een intern begeleider maakt zich zorgen over een
kind en weet dat de situatie thuis erg gespannen is,
de ouders overwegen om uit elkaar te gaan. Ouders
vinden het goed om de ouder- en kindadviseur er
bij te betrekken, die op haar beurt overlegt met de
‘expert complexe scheidingen’ uit haar team. Er volgt
een aantal gesprekken met de ouders, waardoor zij
zich bewust werden van het effect van hun ruzies op
het gedrag van het kind op school. Met ondersteuning vanuit het Ouder- en Kindteam slaagden zij er in
om onderling afspraken te maken. Het werd rustiger
in huis. De interventie had direct een positief effect
op het gedrag van het kind in de klas.
In Noord is daarnaast veel aandacht voor het pre-
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nataal huisbezoek. Als een verloskundige daar aanleiding toe ziet, en de aanstaande moeder/ouders
akkoord zijn, kan de jeugdverpleegkundige van
het Ouder- en Kindteam langkomen, op prenataal
huisbezoek. Deze aanpak heeft al voor een tiental
gezinnen in Oud Noord direct winst opgeleverd
voor ouders en kinderen. In 2017 gaan we deze
aanpak aanbieden in alle teams in Noord.
Een voorbeeld: een verloskundige verwijst ouders
door die tweede kind verwachten. Moeder is opgegroeid in een oorlog, heeft PTSS en herbelevingen in de nacht. De jeugdverpleegkundige gaat er
samen met een ouder- en kindadviseur op bezoek.
De woonsituatie blijkt niet prettig voor ouders.
Onlangs kwam er een steen door de ruit, dat roept
veel angst op. Gelukkig hebben ouders wel een
goed netwerk. Het oudste kind gaat bijna naar VVE
en maakt een prima indruk. Na het bezoek is de
conclusie dat moeder hulp of ondersteuning kan
gebruiken om te leren omgaan met haar trauma,
de woonsituatie en de pijn door reuma. Ook zouden ouders gebaat zijn bij andere woning. De ouder- en kindadviseur heeft, met toestemming van
ouders, al contact gezocht met de externe behandelaar en de wooncorporatie. Inzet is om samen
met ouders de verschillende vragen goed in kaart
te brengen en betrokken instanties en oplossingen
goed op elkaar af te stemmen.
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Ouder- en Kindteams in Zuid
Wat is de vraag achter deze vraag?
In Amsterdam Zuid zien komen we alle vragen en
problemen tegen die we in de hele stad zien, maar
opvallend is wel de grote vraag naar faalangstreductietrainingen, door zowel scholen en ouders.
Vanuit het Ouder- en Kindteam gaan wij altijd in
gesprek met ouders en de school: wat is precies de
vraag, welke doelen wil je bereiken met een training? Een faalangsttraining kan een goed idee zijn,
maar soms komt er ook iets anders aan het licht; de
hoge verwachtingen en eisen die ouders en school
stellen. Met het gezin kijken wij in dan naar de
impact van de stress en spanning die dàt met zich
meebrengt in de opvoeding en het opgroeien. Wat
kan het gezin zelf doen om dat te zien en terug te
brengen? Daarnaast wil je bij faalangst dat het kind
of de jongere sterker wordt. Maar is een kindgerichte behandeling dan altijd de oplossing? Of is
een sportclub (denk aan judo, circus) of creatieve
vrijetijdsbesteding zoals toneel of knutselen ook

een optie? Dan leren kinderen namelijk om langere
tijd positieve ervaringen op te doen en zich in hun
eigen tempo te ontwikkelen. Samen met andere
kinderen, zonder prestatiedruk, heel gewoon.
Onder meer door het organiseren van bijeenkomsten, nodigen wij ouders uit om in gesprek te gaan
over de ontwikkelingen van kinderen en de impact
van te hoge verwachtingen en eisen op hun leven. In
januari komt bijvoorbeeld neuropsycholoog en hoogleraar Jelle Jolles een lezing geven over het tienerbrein. Zo’n lezing sluit aan bij de behoefte van veel
ouders. Per school, en langzaam aan ook per wijk en
stadsdeel, creëren we zo een community waar ouders met elkaar en school hun ideeën en vragen over
opvoeden en opgroeien kunnen uitwisselen, aansluitend bij hun behoefte en levensstijl. Wij helpen de
vraag achter de vraag te achterhalen en zoeken met
ouders naar eenvoudige, passende oplossingen.

Ouder- en Kindteams in Zuidoost
Van het een komt het ander
Tijdens een sociale vaardigheidstraining aan een
groep 4 en 5-jarigen valt een aantal dingen op. De
(externe, blanke) trainer is verrast om te zien wat
de kinderen nog niet kunnen. De betrokken ouderen kindadviseur merkt dat de oefeningen niet direct aansluiten bij de belevingswereld van deze kinderen. Als de kinderen eenmaal gewend zijn aan de
blanke mevrouw en de oefeningen, blijken ze meer
te kunnen dan in eerste instantie leek. Daarnaast
blijken de kinderen opvallend vaak emoties niet te
herkennen of te kunnen benoemen. De ouder- en
kindadviseur gaat in gesprek met de leerkracht en
intern begeleider van school zodat er in de klas
aandacht besteed wordt aan hoe een kind zich
voelt als het stil of afwezig is, of juist heel druk is of
veel ruzie maakt. Een stapje voor een kind om uiteindelijk te leren omgaan met gevoelens. Tenslotte
spreekt de ouder- en kindadviseur de ouders van
deze kinderen. Zij vertellen haar onder meer over
hun vaak moeilijke woonomstandigheden: gezin-
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nen wonen in bij anderen, soms op maar 2 kamers.
De ouder- en kindadviseur zoekt contact met een
medewerker van steunpunt Wonen, samen organiseren zij een bijeenkomst om ouders te informeren
over de regelingen rond huisvesting.
Het begon met het organiseren van een training,
maar van het een komt zo het ander.
Typisch voor Zuidoost is de grote groep bewoners
met een migrantenachtergrond. Vaak zijn deze
ouders en kinderen anders gesocialiseerd dan
de individualistisch ingestelde autochtonen die
veel makkelijker hun weg vinden in onze (digitale)
samenleving. Vanuit de Ouder- en Kindteams is
het daarom altijd maatwerk dat wij bieden: we zijn
flexibel, sluiten aan bij diversiteit, hebben respect
voor ander opvoedstructuren en staan open voor
andere opvoedculturen. Altijd naast de ouder, samen kijken we wat een kind nodig heeft. Constant
werken we aan het verkrijgen van vertrouwen, in
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Zuidoost moet een ouder- en kindadviseur daar
echt in investeren. Hebben ouders via het Ouderen Kindteam bijvoorbeeld een sportfonds verkregen voor hun kind of zijn ze geholpen met het
invullen van formulieren, dan is er een stapje gezet.
Komt er een vervolgvraag, dan nemen we de tijd.
Beetje bij beetje komen dan de problemen op
tafel. En die zijn vaak ingrijpend en divers. Armoede is een zeer aanwezige factor in Zuidoost, net
als een onzekere woon- en/of verblijfssituatie. De
moeilijke omstandigheden maken dat ouders vaak
gestrest zijn en in de overlevingsmodus verkeren.

Zoals een moeder het verwoordt: “van problemen
heb je nooit vakantie”. Ouders doen wat ze kunnen
en hebben het beste met hun kind voor. Maar vaak
is er weinig idee over hoe zij een kind emotioneel
kunnen ondersteunen, terwijl de situatie ook voor
de kinderen moeilijk is. Kinderen hebben dan veel
aan hun hoofd en lijf met als gevolg dat zij lastig
gedrag laten zien en moeilijker leren. Het is duidelijk dat veel ouders in Zuidoost hulp of ondersteuning nodig hebben maar het een enorme drempel
vinden om dat te vragen. De sleutel is om beetje
bij beetje vertrouwen te winnen.

Ouder- en Kindteams in Nieuw-West
Een dag uit het leven van een jeugdpsycholoog
Nooit een saaie dag bij het Ouder- en Kindteam!
Houd je van direct contact met heel diverse kinderen, jongeren, gezinnen en collega’s, dan ben je het
Ouder- en Kindteam Geuzenveld & Slotermeer als
een vis in het water. Heleen Koppelaar vertelt:
“Als jeugdpsycholoog ontmoet ik kinderen, pubers
en hun ouders het liefst op een plek die voor hen
prettig is: in het wijkgebouw, op school, thuis, in
een buurtcafeetje… dat kan allemaal. Vandaag
begint mijn werkdag in de Honingraat, waar ons
Ouder- en Kindteam is gevestigd. Hier heb ik eerst
een gesprek met een jongvolwassene, net 18, met
somberheidsklachten, dan een intake met ouders
die zorgen hebben over de angsten van hun dochter in groep 8 (en hoe moet dat als ze volgend jaar
naar de middelbare school gaat?) en vervolgens
een EMDR sessie met een angstige kleuter. Vader
heeft voor mij zijn traumatische ervaringen in een
verhaal beschreven.
Een collega ouder- en kindadviseur schiet mij aan
met de vraag om mee te denken over een kind
met flinke concentratieproblemen op school. Kan
ik komen observeren en met haar ouders en leraar
in gesprek gaan over hun zorgen? Ik reageer nog
snel op een e-mail van een huisarts die wil overleggen over een gezin met 3 kinderen dat een moeilijke periode doormaakt, en ga dan snel naar mijn
afspraak op school. Daar neem ik als jeugdpsycholoog deel aan het Zorgbreedte Overleg. Deze keer

Januari tot en met december

schuift een moeder aan bij het overleg, zij zoekt
hulp voor haar kinderen die, na vele verhuizingen,
net op hun nieuwe school zijn gestart. Het oudste
meisje lijkt gemakkelijk te wennen en zich goed te
voelen, de jongste laat wisselend agressief en verdrietig gedrag zien, wat door de leraar moeilijk te
begrijpen en bij te sturen is. Moeder vertelt open
over hun traumatische ervaringen met huiselijk geweld. We maken afspraken over de mogelijke inzet
van hulp voor haarzelf en de kinderen en over samenwerking met de betrokken specialistische GGZ.
Vaak kunnen we kinderen zelf GGZ-begeleiding
bieden in het Ouder- en Kindteam, via diagnostiek
en traumabehandeling, vaak EMDR, soms is de
problematiek zo complex dat gespecialiseerde hulp
nodig is. Met school spreek ik af om een presentatie te geven over ‘traumasensitief lesgeven’, zodat
de ondersteuning die kinderen in het dagelijkse en
schoolse leven nodig hebben, goed verbonden is
met wat zij in een behandeling ervaren en leren.
De leraren voelen zich op hun beurt sterker in hun
mogelijkheden hen daarbij te ondersteunen. Om
ouders en kinderen in hun eigen kracht te versterken is het belangrijk dat de hulp die zij krijgen echt
bij ze past en goed aansluit bij hun dagelijks leven,
zowel thuis als op school. Zonder schot daartussen.
De dag eindigt op de Honingraat, waar ik nog twee
afspraken heb met jongeren die wel begeleiding
willen, maar liever niet op school. De eerste, een
jongen, is op de basisschool flink gepest en ervaart
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dat nu op de middelbare school weer. Gelukkig
stemt hij er deze keer mee in om te gaan praten met zijn mentor en de leerlingbegeleider op
school. Zo staat de therapie die hij krijgt niet op
zichzelf en kan zijn verhaal aanzetten tot het verbeteren van de situatie op school. Wat daar nodig is,
is een luisterend oor en ondersteuning van vertrouwde personen plus het aanpakken van het pesten in de klas. Het meisje dat ik daarna zie, worstelt

met de scheiding van haar ouders. Zij heeft haar
vader en moeder na lang wikken en wegen verteld
hoe zij de situatie ervaart en wat ze graag anders
zou willen. Wij hebben dit samen goed voorbereid.
Wat een stap!
De werkdag is voorbij gevlogen en zoals altijd heb
ik mij geen moment verveeld.”
Heleen Koppelaar is jeugdpsycholoog bij het
Ouder- en Kindteam Geuzenveld & Slotermeer.

Ouder- en Kindteams in West
Ouders bereiken via netwerken in de wijk
De Ouder- en Kindteams in Amsterdam West hebben twee specifieke speerpunten: het bereiken van
Turkse en Marokkaanse vaders in de wijk en ouders
met kinderen in de leeftijd 0-4 jaar.
In Bos en Lommer is een ouder- en kindadviseur
via moskee-besturen, vrijwilligersorganisaties en
actieve vaders in contact gekomen met (bestaande)
groepjes van vaders in de wijk. Nadat zij had uitgelegd wat het Ouder- en Kindteam doet, organiseert zij nu -vaak samen met IJdockzz- lezingen en
groepsbijeenkomsten voor deze groepen vaders
over onderwerpen die zij zelf aandragen, bijvoorbeeld positief opvoeden, veiligheid in de buurt en
binnenshuis, pesten, communicatie. Het gebeurt
regelmatig dat een vader na afloop een individuele
afspraak maken voor opvoedingsondersteuning.
Een ander speerpunt is het bereik van ouders met
jonge kinderen. Een voorbeeld: de ondersteuning
van ouders met huilbaby’s. In het team werkt een
ouder- en kindadviseur met veel kennis van hechtingsproblematiek bij jonge kinderen. Zij kan observeren (thuis, op de voorschool of kinderdagverblijf)
en bespreekt haar bevindingen met ouders, waarbij
de nadruk ligt op de relatie tussen ouders met
kind. Als gecertificeerde videohometrainer kan zij
met behulp van beelden laten zien wat er speelt als

Januari tot en met december

een kind bijvoorbeeld niet wil eten of aankleden
en hoe de ouders reageren. De opnamen bekijkt
en bespreekt de ouder- en kindadviseur met de
ouders. Deze methodiek werkt goed in gezinnen
waar niet veel gecommuniceerd wordt.
Ook geeft deze ouder- en kindadviseur de training
‘Samen kijken, samen leren’ voor ouders van jonge
kinderen, waarbij veel aandacht is voor de ouder-kindrelatie, vrijheid van het kind en het stellen
van grenzen. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt
van videohometraining. Deze training wordt zowel
op school als in de wijk gegeven, bijvoorbeeld bij
een vrouwennetwerk (14 deelnemers).
Het Ouder- en Kindteam is goed in beeld bij de
groep ouders met kinderen tussen 0 en 4 jaar. De
opkomst voor de jeugdgezondheidszorg is bijzonder hoog, en de samenwerking met de andere collega’s uit het team loopt zeer goed. Er is regelmatig
overleg, collega’s weten elkaar goed te vinden. Is
er iets meer nodig, dan wordt snel afgestemd wie
wat doet. Soms spelen er nauwelijks kindfactoren,
maar hebben ouders psychiatrische problemen en is
er voor hen specialistische hulp nodig. Het aandeel
gezinnen met jonge kinderen dat jeugdhulp krijgt,
is zeer hoog vergeleken bij de andere teams.
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Ouder- en Kindteams in Centrum
Ouderschap kan je trainen
In stadsdeel Centrum wonen hoogopgeleide, goed
verdienende ouders maar ook ouders op of onder
de armoedegrens. Vanuit de Ouder- en Kindteams
bieden we naast individuele ondersteuning voor
ouders de Mindfulness cursus, specifiek gericht
op ouderschap. Afgelopen jaar is in het stadsdeel
Centrum een pilot van start gegaan. Mindfulness
voor ouders richt zich op ouders die de combinatie
werk en kinderen soms zwaar valt en die het gevoel
kunnen hebben dat alles, vooral het leven met
hun kinderen aan ze voorbij gaat. Opvoeden valt
hen zwaar en als een kind extra aandacht nodig
heeft bijvoorbeeld omdat het ADHD, een vorm
van autisme of een andere beperking heeft, kan
het voor ouders af en toe te veel worden. Ouders
daarin ondersteunen zodat ze opgewassen zijn
tegen de problemen die ouder zijn soms met
zich meebrengt, komt henzelf maar ook hun
kinderen ten goede. Ouders die deze specifieke
Mindfulnesstraining volgden, voelden zich na
afloopt gesterkt in hun rol als ouder. De training
wordt in 2017 aan meer ouders aangeboden.

Januari tot en met december

Daarnaast is gestart met het project ‘Jongeren
& geld’. Ook dit project richt zich in eerste
instantie op ouders. Vaak krijgen jongeren die
naar de middelbare school gaan ineens meer
geld tot hun beschikking en is er minder toezicht
op het uitgeven daarvan. De verleiding en de
mogelijkheid om geld uit te geven is overal en
de wens om erbij te horen is vaak groot. Hebben
pubers geen solide financiële opvoeding gehad,
dan is er een kans dat zij te veel geld uitgeven
aan kleding, telefoon, dure koffies, sigaretten, etc.
Zo kunnen zij op jonge leeftijd al in de schulden
raken. Het project Jongeren & geld is samen met
Centram (maatschappelijk werk) ontwikkeld en
wordt gefinancierd door de gemeente. Komend
jaar worden er een lezing en een workshop
georganiseerd voor ouders op twee basisscholen in
Centrum Oost. Doel is om ouders bewust te maken
en te ondersteunen bij de financiële opvoeding
van hun (basis)schoolkinderen zodat deze straks als
puber verstandig met geld kunnen omgaan.
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ONS WERK IN CIJFERS
Ouder- en Kindteams Amsterdam: bereik op wijkniveau

Naam Ouder- en Kindteam
Bijlmer Centrum
61%
5.164
347
6,7%
99,6%
100,0%
98,3%
Bijlmer Oost
55%
5.934
308
5,2%
99,1%
99,2%
98,3%
Bos en Lommer
23%
6.366
414
6,5%
99,6%
99,6%
nvt
Buitenveldert & Zuidas
-46%
3.180
213
6,7%
99,0%
99,0%
nvt
Centrum Oost
-51%
5.015
219
4,4%
99,2%
99,2%
100,0%
Centrum West
-51%
4.565
204
4,5%
99,7%
99,6%
100,0%
De Aker & Nieuw-Sloten
-28%
5.893
171
2,9%
99,2%
99,2%
99,3%
De Pijp & Rivierenbuurt
-45%
8.311
301
3,6%
99,7%
99,7%
nvt
Gaasperdam & Driemond
33%
7.048
578
8,2%
99,8%
nvt
99,8%
Geuzenveld & Slotermeer
51%
10.475
499
4,8%
99,7%
99,7%
nvt
IJburg & Zeeburgereiland
-17%
7.448
338
4,5%
99,7%
99,7%
nvt
Indische Buurt & Oostelijk Havengebied
-1%
7.836
449
5,7%
99,1%
99,0%
100,0%
Noord Oost
33%
8.200
376
4,6%
99,3%
98,8%
100,0%
Noord West
21%
6.723
379
5,6%
99,8%
99,8%
nvt
Osdorp
29%
8.335
619
7,4%
99,8%
99,8%
nvt
Oud Noord
43%
5.097
403
7,9%
99,7%
99,7%
nvt
Oud Oost
-10%
5.197
458
8,8%
99,3%
99,3%
nvt
Oud West & De Baarsjes
-21%
10.342
484
4,7%
99,4%
99,2%
100,0%
Slotervaart
-5%
7.634
318
4,2%
99,2%
99,2%
nvt
Watergraafsmeer
-48%
5.315
204
3,8%
100,0%
100,0%
nvt
Westerpark
-35%
5.224
232
4,4%
99,4%
98,3%
100,0%
Zuid
-63%
9.594
299
3,1%
99,6%
99,6%
100,0%
VO Centrum & Zuid
610
VO Noord
481
VO Oost & Zuidoost
301
VO West & Nieuw-West
488
MBO Jeugdteam
1.932
Loket Bijzondere Beschikkingen (BB) / Pgb-team
934
Totaal
148.896
12.559
8,4%
99,5%
99,5%
99,7%
Totaal exclusief VO, MBO, BB, Pgb **
148.896
7.813
5,2%
99,5%
99,5%
99,7%
* Betreft de weging van de problematiek in een wijk; bij een negatieve signaalscore is deze beperkt; bij een positieve signaalscore is deze
bovengemiddeld.

Aantal deelnemers aan
basistrainingen

Waarvan bereik SAG

Waarvan bereik GGD

Bereik 0-jarigen onder
zorg bij
jeugdgezondheidszorg

Bereikte cliënten dmv
jeugdhulp als % van
jeugdigen 0-18

Bereikte cliënten dmv
jeugdhulp

Bevolking Amsterdam
jeugdigen 0-18

Resultaat
signaalindicatoren*

Periode januari tot en met december 2016

77
57
327
31
25
100
63
16
110
80
107
162
159
58
239
26
59
335
87
56
25
29
19
6
5
16
2.274
2.228

** 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 zijn ondersteunende teams en doen geen zelfstandige uitvoering.

Januari tot en met december
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Ouder- en Kindteams Amsterdam: bereik jeugdhulp op stadsdeelniveau

Bevolking Amsterdam jeugdigen 0-18

Bereikte cliënten dmv jeugdhulp door de wijkteams van het
betreffende stadsdeel

Bereikte cliënten dmv jeugdhulp als % van jeugdigen 0-18

Bereikte cliënten dmv jeugdhulp op basis van de postcode van
de jeugdige afkomstig uit dat betreffende stadsdeel**

Bereikte cliënten dmv jeugdhulp op basis van de postcode van
de jeugdige als % van jeugdigen 0-18

Stadsdeel
Zuidoost
Noord
Nieuw-West
West
Oost
Centrum
Zuid

Resultaat signaalindicatoren*

Periode januari tot en met december 2016

48%
31%
18%
-11%
-17%
-51%
-54%

18.146
20.020
32.337
21.932
25.796
9.580
21.085

1.233
1.158
1.607
1.130
1.449
423
813

6,8%
5,8%
5,0%
5,2%
5,6%
4,4%
3,9%

1.658
1.771
2.199
1.367
1.606
451
901

9,1%
8,8%
6,8%
6,2%
6,2%
4,7%
4,3%

VO-teams, MBO-jeugdteam, Loket Bijzondere
beschikkingen (BB), Pgb-team***

4.746

Andere gemeente dan Amsterdam
Onbekend (niet vastgelegd)
Totaal
Totaal exclusief VO, MBO, BB, Pgb, andere
gemeenten en onbekend

148.896 12.559

1.118
1.488
8,4% 12.559

8,4%

148.896

5,2%

6,7%

7.813

9.953

* Betreft de weging van de problematiek in een wijk; bij een negatieve signaalscore is deze beperkt; bij een
positieve signaalscore is deze bovengemiddeld.
** Er zijn verschillen tussen de bereikte jeugdigen door een wijkteam en het aantal jeugdigen die uit diezelfde
wijk met behulp van jeugdhulp zijn ondersteund. Dit kan bijvoorbeeld doordat een kind in een andere wijk
naar school gaat of reeds op het voortgezet onderwijs zit.
*** 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 zijn
ondersteunende teams en doen geen zelfstandige uitvoering.

Januari tot en met december
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Ouder- en Kindteams: beschikkingen op wijkniveau
Totaal aantal
beschikte
voorzieningen als %
van de bevolking
jeugdigen 0-18

Totaal aantal
beschikte
voorzieningen

Zorg in natura (Zin)

Persoonsgebonden
budget (Pgb)

Bevolking Amsterdam
jeugdigen 0-18

Resultaat
signaalindicatoren*

Periode januari tot en met december 2016

Naam Ouder- en Kindteam
Bijlmer Centrum
61%
5.164
9
98
107
Bijlmer Oost
55%
5.934
11
125
136
Bos en Lommer
23%
6.366
15
61
76
Buitenveldert & Zuidas
-46%
3.180
5
41
46
Centrum Oost
-51%
5.015
13
71
84
Centrum West
-51%
4.565
5
60
65
De Aker & Nieuw-Sloten
-28%
5.893
7
80
87
De Pijp & Rivierenbuurt
-45%
8.311
21
61
82
Gaasperdam & Driemond
33%
7.048
3
160
163
Geuzenveld & Slotermeer
51%
10.475
28
124
152
IJburg & Zeeburgereiland
-17%
7.448
8
101
109
Indische Buurt & Oostelijk Havengebied
-1%
7.836
18
77
95
Noord Oost
33%
8.200
32
166
198
Noord West
21%
6.723
31
126
157
Osdorp
29%
8.335
37
185
222
Oud Noord
43%
5.097
10
77
87
Oud Oost
-10%
5.197
18
60
78
Oud West & De Baarsjes
-21%
10.342
12
86
98
Slotervaart
-5%
7.634
18
91
109
Watergraafsmeer
-48%
5.315
8
55
63
Westerpark
-35%
5.224
8
60
68
Zuid
-63%
9.594
14
86
100
VO Centrum & Zuid
2
71
73
VO Noord
2
69
71
VO Oost & Zuidoost
1
70
71
VO West & Nieuw-West
1
125
126
MBO Jeugdteam
0
18
18
Loket Bijzondere Beschikkingen (BB) / Pgb-team
229
340
569
Totaal
148.896
566 2.744
3.310
Totaal exclusief VO, MBO, BB, Pgb **
148.896
331 2.051
2.382
* Betreft de weging van de problematiek in een wijk; bij een negatieve signaalscore is deze beperkt; bij een positieve
signaalscore is deze bovengemiddeld.

2,1%
2,3%
1,2%
1,4%
1,7%
1,4%
1,5%
1,0%
2,3%
1,5%
1,5%
1,2%
2,4%
2,3%
2,7%
1,7%
1,5%
0,9%
1,4%
1,2%
1,3%
1,0%

2,2%
1,6%

** 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 zijn ondersteunende teams en doen geen
zelfstandige uitvoering.
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Ouder- en Kindteams Amsterdam: januari tot en met december 2016 in cijfers
1. Bevolking Amsterdam (bron: OIS)
Peildatum 1 januari
Jeugdigen 0-18

2015

2016

148.560

148.896

Cliënten Ouder- en Kindteams: jeugdgezondheidszorg basispakket
2. Jeugdigen onder zorg bij jeugdgezondheidszorg (bron: Kidos)
2015
2016
0-4
39.193
38.711
4-12
64.497
64.482
12-18
45.787
44.437
Speciaal onderwijs
4.973
4.720
Totaal1
154.450
152.350
1
Het totaal aantal jeugdigen betreft jeugdigen (0-18) die in Amsterdam wonen. Het aantal cliënten onder zorg betreft het aantal kinderen (0-4) dat in
Amsterdam woont en het aantal leerlingen (4-18) dat in Amsterdam naar school gaat. Het aantal cliënten onder zorg zal altijd groter zijn dan het aantal
jeugdigen in Amsterdam.
3. Bereik jeugdigen onder zorg bij jeugdgezondheidszorg (bron: Kidos)
2
0-jarigen
3-jarigen

norm

2015

2016

95%
95%

99,0%
96,8%
schooljaar
2014-2015

99,5%
95,3%
schooljaar
2015-2016

5-jarigen
90%
94,8%
10-jarigen
90%
84,9%
14-jarigen
90%
84,0%
16-jarigen
90%
77,3%
2
Bereik 0- en 3-jarigen is het samengesteld percentage van jeugdgezondheidszorg GGD en SAG. Er zijn geen grote verschillen in deze cijfers.
4. Consulten Ouder- en Kindteams: jeugdgezondheidszorg (bron: Kidos)
2015
3
Aantal consulten
250.455
3
Directe cliëntcontacten: consulten, huisbezoeken, telefonische contacten (exclusief professioneel overleg over kinderen/jeugdigen en exclusief
cliëntcontacten vanuit SAG)

5. Ingezette trainingen (bron: Ris) 2016
Trainingen voor jeugdigen
Trainingen voor ouders
Totaal
Overige trainingen4
4

94,7%
86,7%
83,3%
78,0%

2016
263.032

Trainingen
158
104
262

Deelnemers
1.189
1.085
2.274

Uitvallers
91
79
170

128

1.071

60

Trainingen
146
104
250

Deelnemers
1.034
997
2.031

Uitvallers
76
68
144

125

1.075

8

Trainingen
8
49
1
29
7
64
158

Deelnemers
19
347
9
175
33
606
1.189

Uitvallers
0
28
2
9
7
45
91

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

5A. Ingezette trainingen (bron: Ris) 2015
Trainingen voor jeugdigen
Trainingen voor ouders
Totaal
Overige trainingen
5B. Specificatie ingezette groepstrainingen (bron: Ris) 2016
Trainingen voor kinderen/jongeren5
Training Sociale vaardigheid, gedragscontrole: 3x Groei
Training Sociale vaardigheid, gedragscontrole: Competentietraining 6-12 PO
Training Sociale vaardigheid, gedragscontrole: Competentietraining VO
Training Zelfvertrouwen/identiteit: Bibbers de baas
Training Zelfvertrouwen/identiteit: Faalangstreductietraining VO
Training Zelfvertrouwen/identiteit: Rots & Water
Totaal

Trainingen voor ouders
Trainingen
Deelnemers
Cursus Positief Opvoeden: Triple P niveau 4
25
215
Cursus Positief Opvoeden: Triple P niveau 4 Teens
5
38
Oudercursussen: Beter omgaan met pubers (12-18)
3
16
Oudercursussen: Peuter in Zicht (2-4), groep
13
116
Triple P workshop niveau 3 (0-12) groep
49
584
Triple P workshop tieners, niveau 3 (12-18), groep
9
116
Ouder- en Kindteams Amsterdam
Januari tot en met december 2016
Totaal
104
1.085
5
De Sprint-trainingen maken onderdeel uit van het basispakket aan trainingen en betreffen altijd individueel gegeven trainingen.
6. Cliënten Ouder- en Kindteams: jeugdhulp (bron: Ris)
Aanwezig op 1/1
Nieuw

2015
956
6.332

Uitvallers
31
6
7
22
8
5
7923

2016
6.448
6.111

Training Zelfvertrouwen/identiteit: Bibbers de baas
Training Zelfvertrouwen/identiteit: Faalangstreductietraining VO
Training Zelfvertrouwen/identiteit: Rots & Water
Totaal

29
7
64
158

175
33
606
1.189

9
7
45
91

Trainingen voor ouders
Trainingen
Deelnemers
Cursus Positief Opvoeden: Triple P niveau 4
25
215
Cursus Positief Opvoeden: Triple P niveau 4 Teens
5
38
Oudercursussen: Beter omgaan met pubers (12-18)
3
16
Oudercursussen: Peuter in Zicht (2-4), groep
13
116
Triple P workshop niveau 3 (0-12) groep
49
584
Triple P workshop tieners, niveau 3 (12-18), groep
9
116
Totaal
104
1.085
5
De Sprint-trainingen maken onderdeel uit van het basispakket aan trainingen en betreffen altijd individueel gegeven trainingen.

Uitvallers
31
6
7
22
8
5
79

6. Cliënten Ouder- en Kindteams: jeugdhulp (bron: Ris)
Aanwezig op 1/1
Nieuw
Uitgestroomd
Aanwezig op 31/12
7
Bereikte cliënten dmv jeugdhulp

2015
956
6.332
1.354
5.934

2016
6.448
6.111
4.667
7.892

7.288

12.559

6

Het aantal aanwezige cliënten op 31/12/2015 sluit niet aan op het aantal aanwezige cliënten op 1/1/2016 vanwege registraties die in 2016 zijn gedaan over
het tijdvak 2015.
7

Ouders met een advies- of informatievraag en de ouders, jongeren en kinderen die alleen een groepstraining volgen worden niet met een dossier in Ris
geregistreerd.
7. Trajecten8 Ouder- en Kindteams: jeugdhulp (bron: Ris)
Aanwezig op 1/1
Nieuw
Uitgestroomd
Aanwezig op 31/12
Trajecten dmv jeugdhulp
behorend bij unieke cliënten

2015
1.011
6.467
1.504
5.974
7.478
7.238

2016
6.511
6.461
5.039
7.933
12.972
12.522

8

Een 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.
8. Type arrangementen9Ouder- en Kindteams (bron: Ris) 2016
De hulp wordt gegeven door de ouder- en kindadviseur of door collega's uit het team
- de ouder- en kindadviseur helpt zelf
- er worden collega's ingeschakeld
- cliënten met traject, maar zonder arrangement
- cliënten zonder traject en zonder arrangement
- niet bekend
Er worden samenwerkingspartners ingezet
- aanvullend aanbod (O&O-aanbod)
- inschakelen Samen DOEN, Gecertificeerde Instelling en/of Veilig thuis
- inzet individuele voorziening
Totaal
11
behorend bij unieke cliënten

Arrangementen

Cliënten

4.041
1.582

376

3.431
1.386
4.492
37
309

258
207
4.996
11.460

231
197
3.897
12.559

Percentage10
69,4%

30,6%

100,0%

8.030

9

Een arrangement is een onderdeel van het hulpverleningstraject dat door een hulpverlener uit het Ouder- en Kindteam of door een andere (zorg)instelling
wordt uitgevoerd. Denk hierbij aan een training, een reeks gesprekken met de jeugdpsycholoog of een vorm van specialistische hulp.
10
Het percentage is gebaseerd op unieke cliënten, waarbij het uitgangspunt is gehanteerd dat indien voor een cliënt zowel partners zijn ingezet als door het
Ouder- en Kindteam zelf hulp wordt gegeven de cliënt voor de verdeling bij de inzet door andere partners is ingedeeld.
11

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

8A. Type arrangementen Ouder- en Kindteams (bron: Ris) 2015
De hulp wordt gegeven door de ouder- en kindadviseur of door collega's uit het team
- de ouder- en kindadviseur helpt zelf
- er worden collega's ingeschakeld
- cliënten met traject, maar zonder arrangement
- cliënten zonder traject en zonder arrangement
- niet bekend
Er worden samenwerkingspartners ingezet
- aanvullend aanbod (O&O-aanbod)
- inschakelen Samen DOEN, Gecertificeerde Instelling en/of Veilig thuis
- inzet individuele voorziening
Totaal
behorend bij unieke cliënten

Januari tot en met december

2016

Arrangementen

Cliënten

2.202
983

1.933
873
2.637
50
501

646

27,1%
133
148
1.985
6.097
4.601

123
137
1.718
7.288

Ouder- en Kindteams Amsterdam

9A. Trajecten die door gezin zelf of met inzet netwerk zijn uitgevoerd (bron: Ris) 2015

Aantal
3.402
3.448

100,0%
24

9. Trajecten die door gezin zelf of met inzet netwerk zijn uitgevoerd (bron: Ris) 2016
Trajecten die deels of volledig door jeugdigen en gezinnen zelf worden uitgevoerd
Trajecten waarbij het eigen netwerk is ingezet

Percentage
72,9%

Van de
12.972
12.972

Percentage
26,2%
26,6%

wordt uitgevoerd. Denk hierbij aan een training, een reeks gesprekken met de jeugdpsycholoog of een vorm van specialistische hulp.
10

Het percentage is gebaseerd op unieke cliënten, waarbij het uitgangspunt is gehanteerd dat indien voor een cliënt zowel partners zijn ingezet als door het
Ouder- en Kindteam zelf hulp wordt gegeven de cliënt voor de verdeling bij de inzet door andere partners is ingedeeld.
11

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

8A. Type arrangementen Ouder- en Kindteams (bron: Ris) 2015
De hulp wordt gegeven door de ouder- en kindadviseur of door collega's uit het team
- de ouder- en kindadviseur helpt zelf
- er worden collega's ingeschakeld
- cliënten met traject, maar zonder arrangement
- cliënten zonder traject en zonder arrangement
- niet bekend
Er worden samenwerkingspartners ingezet
- aanvullend aanbod (O&O-aanbod)
- inschakelen Samen DOEN, Gecertificeerde Instelling en/of Veilig thuis
- inzet individuele voorziening
Totaal
behorend bij unieke cliënten

Arrangementen

Cliënten

2.202
983

1.933
873
2.637
50
501

646

Percentage
72,9%

27,1%
133
148
1.985
6.097
4.601

123
137
1.718
7.288

100,0%

Aantal
3.402
3.448

Van de
12.972
12.972

Percentage
26,2%
26,6%

Aantal
2.124
1.821

Van de
7.478
7.478

Percentage
28,4%
24,4%

2015
340
1.697
2.037

2016
566
2.744
3.310

Zorg in natura
521
47
541
240
185
2
79
47
7
27
90
904
16
38
2.744

Totaal
524
47
919
244
185
2
84
74
7
171
90
908
16
39
3.310

2015
19%
5%
28%
8%
3%
0%
3%
1%
1%
3%
3%
20%
2%
2%
1%
100%

2016
16%
1%
28%
7%
6%
0%
3%
2%
0%
5%
3%
27%
0%
1%
0%
100%

9. Trajecten die door gezin zelf of met inzet netwerk zijn uitgevoerd (bron: Ris) 2016
Trajecten die deels of volledig door jeugdigen en gezinnen zelf worden uitgevoerd
Trajecten waarbij het eigen netwerk is ingezet
9A. Trajecten die door gezin zelf of met inzet netwerk zijn uitgevoerd (bron: Ris) 2015
Trajecten die deels of volledig door jeugdigen en gezinnen zelf worden uitgevoerd
Trajecten waarbij het eigen netwerk is ingezet
10. Beschikte voorzieningen (bron: Wmo-Ned)
Persoonsgebonden budget (Pgb)
Zorg in natura (Zin)
Totaal
10A. Beschikte voorzieningen naar zorgcategorie (bron: Wmo-Ned) 2016
Persoonsgebonden budget
3
378
4
5
27
144
4
1
566

Ambulante jeugdzorg
Buitenregionale & landelijke inkoop (B&L)
Begeleiding Individueel en Groep
Behandeling Individueel en Groep
Dagbehandeling jeugdzorg
Gecertificeerde instelling
Generalistische basis GGZ
Kortdurend verblijf
Ondersteuning bij opstellen familiegroepsplan
Persoonlijke verzorging
Pleegzorg
Specialistische GGZ
Verblijf (l)vb
Verblijf jeugdzorg
Totaal
10B. Beschikte voorzieningen naar zorgcategorie (bron: Wmo-Ned)
Ambulante jeugdzorg
Buitenregionale & landelijke inkoop (B&L)
Begeleiding Individueel en Groep
Behandeling Individueel en Groep
Dagbehandeling jeugdzorg
Gecertificeerde instelling
Generalistische basis GGZ
Kortdurend verblijf
Ondersteuning bij opstellen familiegroepsplan
Persoonlijke verzorging
Pleegzorg
Specialistische GGZ
Verblijf (l)vb
Verblijf jeugdzorg
Onbekend
Totaal
11. Zorgen om veiligheid (bron: Januari
Ris) 2016tot en met december
Zorgen om veiligheid bij de nieuwe cliënten
Zorgen om veiligheid bij de cliënten aanwezig op 1/1/2016
Totaal
11A. Zorgen om veiligheid (bron: Ris) 2015

2016

Ouder- en Kindteamsaantal
Amsterdam

49
377
426

van de
6.111
6.448
12.559

percentage25
0,8%
5,8%
3,4%

aantal

van de

percentage

Pleegzorg
Specialistische GGZ
Verblijf (l)vb
Verblijf jeugdzorg
Totaal

4
1
566

90
904
16
38
2.744

90
908
16
39
3.310

2015
19%
5%
28%
8%
3%
0%
3%
1%
1%
3%
3%
20%
2%
2%
1%
100%

2016
16%
1%
28%
7%
6%
0%
3%
2%
0%
5%
3%
27%
0%
1%
0%
100%

10B. Beschikte voorzieningen naar zorgcategorie (bron: Wmo-Ned)
Ambulante jeugdzorg
Buitenregionale & landelijke inkoop (B&L)
Begeleiding Individueel en Groep
Behandeling Individueel en Groep
Dagbehandeling jeugdzorg
Gecertificeerde instelling
Generalistische basis GGZ
Kortdurend verblijf
Ondersteuning bij opstellen familiegroepsplan
Persoonlijke verzorging
Pleegzorg
Specialistische GGZ
Verblijf (l)vb
Verblijf jeugdzorg
Onbekend
Totaal
11. Zorgen om veiligheid (bron: Ris) 2016
Zorgen om veiligheid bij de nieuwe cliënten
Zorgen om veiligheid bij de cliënten aanwezig op 1/1/2016
Totaal

aantal
49
377
426

van de
6.111
6.448
12.559

percentage
0,8%
5,8%
3,4%

11A. Zorgen om veiligheid (bron: Ris) 2015
Zorgen om veiligheid bij de nieuwe cliënten
Zorgen om veiligheid bij de cliënten aanwezig op 1/1/2015
Totaal

aantal
439
503
942

van de
6.332
956
7.288

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

Personeel
Personeel
12. Medewerkers Ouder- en Kindteams
levering
levering
norm
12. Medewerkers Ouder- en Kindteams
levering
levering
norm
12
Betreft feitelijke levering naar aanleiding van inkoop12
2015
2016
2016
Betreft feitelijke levering naar aanleiding van inkoop
2015
2016
2016
Ouder- en kindadviseurs
225,2
228,2
228,2
Ouder- en kindadviseurs13
225,2
228,2
228,2
Jeugdverpleegkundigen13
108,7
107,5
109,6
Jeugdverpleegkundigen
108,7
107,5
109,6
Jeugdpsychologen
52,5
51,2
52,7
Jeugdpsychologen
52,5
51,2
52,7
Jeugdartsen
75,7
70,5
72,4
Jeugdartsen
75,7
70,5
72,4
12
12 Daarnaast werken in de Ouder- en Kindteams: teamleiders, Jgz teamleiders, managementassistenten, Ouder- en Kindteamassistenten en
Daarnaast werken in de Ouder- en Kindteams: teamleiders, Jgz teamleiders, managementassistenten, Ouder- en Kindteamassistenten en
doktersassistenten en medewerkers van het programmateam.
doktersassistenten
en medewerkers van het programmateam.
13
13 In tegenstelling tot de rapportage tot en met augustus 2016 zijn de juiste norm en de werkelijke levering opgenomen. De eerdere norm was de norm die
In tegenstelling tot de rapportage tot en met augustus 2016 zijn de juiste norm en de werkelijke levering opgenomen. De eerdere norm was de norm die
nog voorkwam uit 2015.
nog voorkwam uit 2015.
13. Ziekteverzuim (bron: Diver)
13. Ziekteverzuim (bron: Diver)
Ziekteverzuim medewerkers
Ziekteverzuim medewerkers
- waarvan kort verzuim (< 7 dagen)
- waarvan kort verzuim (< 7 dagen)
- langdurig verzuim (7 dagen of meer)
- langdurig verzuim (7 dagen of meer)

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

2016
2016
5,3%
5,3%
1,0%
1,0%
4,3%
4,3%

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

4,5%
4,5%

4,2%
4,2%

Begroting
Begroting
2016
2016
64
64
440
440
397
397
250
250
1.150
1.150
100
100
1.250
1.250

Realisatie
Realisatie
2016
2016
64
64
394
394
437
437
261
261
1.156
1.156
94
94
1.250
1.250

Financiën
Financiën
14. Financieel overzicht Ouder- en Kindteams (bron: Accountview)
14. Financieel overzicht Ouder- en Kindteams (bron: Accountview)

Realisatie
Realisatie
2015
2015
103
103
413
413
322
322
320
320
1.158
1.158

bedragen x € 1.000,bedragen x € 1.000,Expertise toekennen jeugdhulp (AWBZ/BJZ en CIZ)
Expertise toekennen jeugdhulp (AWBZ/BJZ en CIZ)
Extra kosten overhead
Extra kosten overhead
Overig
Overig
Professionalisering
Professionalisering
Subtotaal
Subtotaal
Reservering huisvesting
Reservering huisvesting
Totaal
Totaal

Januari tot en met december

2016

Ouder- en Kindteams Amsterdam
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