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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.
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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 van eigen kracht 
en netwerken, en tijdig en terecht verwijzen. De transformatieopgave daarbij is: ruimte geven aan eigen 
verantwoordelijkheid en eigen kracht van ouders, zorgen dat kleine problemen klein blijven en snel 
effectieve hulp dichtbij bieden.  

In de eerste drie jaren is het fundament gelegd. De Ouder- en Kindteams worden steeds bekender in de 
stad, we bereiken meer jongeren en ouders en vinden de samenwerking met de partners in de wijk. De 
Ouder- en Kindteams zijn actief op locaties in de wijken en op alle scholen. Het werken aan de verdere 
transformatie in het jeugdstelsel staat de komende jaren centraal. In deze rapportage schetsen we de 
stand van zaken in 2017 en reflecteren we op de doelstellingen die we nastreven. Hierbij komen we ook 
dilemma’s tegen die onze focus voor 2018 mede bepalen.

JAAR IN HET KORT
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1. TIJDIG SIGNALEREN

Onder ‘tijdig signaleren’ verstaan wij het eerder en sneller signaleren van  
gezondheids-, ontwikkel-, opvoed-, opgroei en sociaal psychologische  

en veiligheidsproblematiek.

In Amsterdam wonen bijna 150.000 jeugdigen tus-
sen de 0 en 18 jaar. Deze kinderen, jongeren en hun 
ouders krijgen vanuit de Ouder- en Kindteams op 
allerlei manieren passende ondersteuning en hulp. 
Om tijdig te kunnen signaleren, is het van belang 
om deze jeugdigen in beeld te hebben. Het is net zo 
belangrijk dat de Ouder- en Kindteams bij gezinnen 
en netwerkpartners bekend zijn. In 2017 hebben wij 
zowel ons bereik als onze bekendheid vergroot. 

Naamsbekendheid
De naamsbekendheid van de Ouder- en Kindteams is 
verder gestegen, blijkt uit het vierde naamsbekend-
heidsonderzoek dat in november 2017 is gehouden 
door OIS. Inmiddels weet 34% van de Amsterdamse 
ouders met kinderen tot 23 jaar wat het Ouder- en 
Kindteam is en weten zij steeds vaker het Ouder- en 
Kindteam op school te vinden is (22%).

Bereik
Het basispakket jeugdgezondheidszorg wordt aan 
elk gezin en iedere jeugdige aangeboden. Hierdoor 
zien wij vrijwel alle jeugdigen in de leeftijd 0-18 jaar 
en volgen wij hen in hun ontwikkeling. Het aantal 
kinderen onder zorg komt in 2017 uit op 161.178, 

een geringe toename in vergelijking met vorig jaar. 
Het bereik van 0-jarigen is 99,1% en van 3-jarigen 
95,8%, beide boven het beoogde bereik van 95%. 
Ook onder 5-jarigen ligt het bereik met 94,2% 
boven de norm. Het bereik van 10-, 14- en 16-jari-
gen ligt nog onder de norm, maar is gestegen ten 
opzichte van vorig schooljaar. Dit komt omdat er in 
het schooljaar 2016-2017 meer grip op de planning 
van de scholen is gekomen, waardoor de continuï-
teit is verbeterd.

Vanuit opvoed- en opgroeiondersteuning zijn in 
2017 meer jeugdigen en ouders bereikt met de trai-
ningen en themabijeenkomsten: 4002 ten opzichte 
van 3345 in 2016. Het gezamenlijke aandeel thema-
bijeenkomsten en trainingen die op maat worden 
aangeboden is toegenomen, van 128 naar 194. 
Themabijeenkomsten - eenmalige bijeenkomsten 
over een specifiek thema, vaak samen met een net-
werkpartner georganiseerd - zijn vooral voor ouders, 
maar er komen er steeds meer voor jongeren. Met 
themabijeenkomsten bereiken we groepen die niet 
snel uit zichzelf bij een Ouder- en Kindteam aanklop-

Achtergrondinformatie over jeugdgezondheidszorg?  
Zie bijlage A op oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017}

“Op een dag heb ik individuele gesprekken met jongeren, geef ik een training of ga ik op huisbezoek. 
Met name het werken met jongeren is helemaal mijn ding. Ik kan iets triggeren bij hen”.

Benieuwd naar wat een ouder- en kindadviseur zoal doet op een dag? Lees hier meer over bij Voorbeelden uit de praktijk

http://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017
http://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017
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pen. Wat betreft de basistrainingen - deze worden 
standaard in iedere wijk aangeboden - zien wij een 
afname van 262 in 2016 naar 232 in 2017. Toen deze 
trend begin 2017 werd gesignaleerd, hebben wij 
maatregelen genomen: in het najaar is in elk wijk-
team een coördinator trainingen van start gegaan, 
die de toeleiding en de organisatie van zowel de 
eigen trainingen als de externe trainingen gaat ver-
beteren. Wij verwachten dat het aantal uitgevoerde 
basistrainingen in 2018 weer zal stijgen.
 

Het bereik van de jeugdhulp binnen de Ouder- en 
Kindteams is in 2017 wederom gegroeid, van 12.559 
jeugdigen naar 14.326, een stijging van 14%. Het 
aantal jeugdigen dat voor het eerst in 2017 bij de 
Ouder- en Kindteams jeugdhulp kreeg of in 2017 
opnieuw jeugdhulp kreeg is de afgelopen drie jaar 
vrij stabiel en bedraagt circa 4% van de totale  
Amsterdamse jeugdigen.
 

Het aantal jeugdigen dat is doorverwezen naar 
specialistische jeugdhulp buiten de Ouder- en Kind-
teams is eveneens gestegen, van 2.366 naar 2.788 
jeugdigen, een stijging van 18% (inclusief herbeoor-
delingen Pgb).

Om eerder en sneller te kunnen signaleren werken 
we samen met partners, bijvoorbeeld in het onder-
wijs en rondom veiligheid. Ook is er meer aandacht 
voor onder meer de Aanpak Gezond Gewicht, Stads-
scholen 020, de aanpak Lichte politiemeldingen, 
verzuim en samenwerking in het kader van jeugd en 
veiligheid en het preventief interventie team (PIT).  
Om collega’s voldoende te equiperen om tijdig on-
veilige situaties te signaleren, was de uitwerking van 
de aanpak kindermishandeling gedefinieerd als één 
van de speerpunten van 2017.

Samengevat 2017 2016 2015

Jeugdigen 0-18 in Amsterdam 148.834   148.896         148.560     

Bereik basispakket Jgz (GGD en SAG)
- consulten 264.141    263.032         250.455     
- 0-jarigen 99,1% 99,5% 99,0%
- 3-jarigen 95,8% 95,3% 96,8%

Bereik opvoed- en opgroeiondersteuning
- middels basistrainingen ouders 860            1.055              825             
- middels basistrainingen jeugdigen 968            1.170               1.001          
- middels themabijeenkomsten en overige trainingen 2.174         1.071               1.075          

Bereik middels jeugdhulp binnen de Ouder- en Kindteams 14.326      12.559            7.288          
- waarvan nieuw in 2017 (inclusief heropende dossiers uit eerdere jaren) 6.417         6.271              6.333          

Verwijzingen naar specialistische jeugdhulp1 3.678        3.310              2.037          
- waarvan Zorg in natura (Zin) 2.780         2.744              1.697          
- waarvan Persoonsgebonden budget (Pgb) 898            566                 340             
Betreft aantal jeugdigen 2.788        2.366             nb

1  Exclusief 1) verwijzingen door jeugdartsen (jeugdartsen werken niet exclusief voor de Ouder- en Kindteams, cijfers 
zijn dus niet representatief) en 2) verwijzingen uitgevoerd in het kader van de GI-drang, een administratieve taak van 
de Ouder- en Kindteams.

Achtergrondinformatie over opvoed- en opgroei- 
ondersteuning? Zie bijlage B op oktamsterdam.nl/over-
ons/jaarrapportage2017

Achtergrondinformatie over jeugdhulp binnen  
Ouder- en Kindteams? Zie bijlage C op oktamsterdam.nl/
over-ons/jaarrapportage2017

}

}

Achtergrondinformatie over doorverwijzen naar  
specialistische jeugdhulp? Zie bijlage D op  
oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017

}

http://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017
http://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017
http://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017
http://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017
http://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017
http://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017
http://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017
http://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017
http://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017
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Speerpunt 2017  

Uitwerking aanpak kindermishandeling

Een van de doelen van 2017 was het versterken van de positie van de Ouder- en Kindteams in het stel-
sel als het gaat om veiligheid. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers problemen rondom veiligheid 
kunnen signaleren, zijn er trainingen georganiseerd zoals Focus op veiligheid en Positie & Samenspel. 
Daarnaast hebben we de kennis over kindermishandeling binnen de teams vergroot, doordat de 
aandachtsfunctionarissen het onderwerp kindermishandeling en de meldcode in de teams hebben be-
sproken. Ook de jeugdartsen hebben in ruim de helft van de teams de medisch lichamelijke aspecten 
van kindermishandeling onder de aandacht gebracht bij hun collega’s. 

ARIJ
De medewerkers hebben de beschikking over de ARIJ, het taxatie-instrument voor het in kaart bren-
gen van risicofactoren van kindermishandeling. Om aanvullend op de ARIJ signalen en zorgen objectief 
in kaart te brengen, is het Overlegformulier veiligheid geïntroduceerd. Dit formulier helpt om informa-
tie op een heldere manier in kaart te brengen en deze met de cliënt en/of een collega te bespreken.

Aandachtsfunctionarissen
De kernteams van aandachtsfunctionarissen zijn steviger neergezet binnen in de Ouder- en Kind-
teams. Er zijn tien nieuwe aandachtsfunctionarissen getraind en een aantal jeugdartsen voor  
0-4-jarigen heeft extra tijd voor deze functie gekregen. 

Lichte politiemeldingen
Het team Lichte politiemeldingen bereikte in 2017 60% van de gezinnen die met politie aan aanraking 
zijn geweest. Deze werkwijze is outreachend naar ouders in een bijzondere situatie (politiecontact). 
Van de bereikte gezinnen is zo’n 14% doorgeleid naar hulp van een Ouder- en Kindteam. Eenvijfde 
kreeg al hulp en eenzelfde aandeel gaf aan zelf contact op te gaan nemen met het Ouder- en Kind-
team. Bijna de helft had geen hulpvraag. De ervaringen zijn positief: niet iedereen wil hulp, maar 
ouders vinden het vaak wel prettig om hun verhaal te vertellen en te horen waar zij terecht kunnen 
met vragen. 
De samenwerking tussen de Ouder- en Kindteams en Veilig Thuis werkt goed en biedt de gelegen-
heid om vanuit elkaars perspectief te kijken naar casuïstiek. Besloten is om de huidige werkwijze in 
2018 te continueren. 

De Vijfhoek
Ten slotte was het doel om in 2017 de samenwerking met de Gecertificeerde instellingen en Veilig 
Thuis te versterken. Binnen de Vijfhoek voeren wij nu structureel overleg met JBRA, de WSG, Veilig 
Thuis en Samen DOEN over lokale afstemming, onderlinge verwijsstromen en casuïstiek. De consult-
functie van jeugdbescherming werd in 2017 vanuit de Ouder- en Kindteams vaker ingezet. 

“Soms zijn de problemen zo heftig en wordt er zo veel van je gevraagd dat je niet meer de tijd neemt 
om rustig met elkaar te bespreken wat er aan de hand is en wat je het beste zou kunnen doen.”

Meer lezen over de training Positie & Samenspel, zie Voorbeelden uit de praktijk.



Jaarrapportage 2017  •  pagina 6

2. PASSENDE EN EFFECTIEVE HULP DICHTBIJ

Vanuit de doelstelling ‘Passende en effectieve jeugdhulp, advies en basispakket jeugdge-
zondheidszorg’ is het van belang dat de Ouder- en Kindteams hun taken uitvoeren voor de 

juiste groep jeugdigen en ouders, met de juiste expertise en met het juiste resultaat.

Jeugdgezondheidszorg
Vanuit de jeugdgezondheidszorg lukt het om de 
cliënttevredenheid en het bereik op peil te houden. 
Tussen april 2016 en april 2017 is de tevredenheid 
onderzocht over de dienstverlening in (een deel 
van) de consulten jeugdgezondheidszorg 0-4 
jaar. Hiervoor zijn 1.388 ouders bevraagd. Uit het 
onderzoek blijkt dat ouders tevreden tot zeer 
tevreden zijn, met name over de ruimte die er is 
voor vragen. Een verbeterpunt ligt in het geven 
van advies op maat en het rechtstreeks kunnen 
benaderen van professionals voor vragen. Op 
de uitnodigingsbrieven aan ouders is inmiddels 
het e-mailadres van de betreffende professional 
toegevoegd.

In januari 2017 heeft de Inspectie Gezondheids-
zorg en Jeugd het Toezichtonderzoek jeugd-
gezondheidszorg GGD Amsterdam uitgevoerd. De 
inspectie beoordeelde alle normen als voldoende.

Het rijksvaccinatieprogramma kent - net als in de 
rest van het land - wel een dalende trend in het  
bereik. In 2018 zetten wij, conform landelijke  
ontwikkelingen, extra in op een uitgebreidere 

informed consent procedure en bieden wij, naar 
behoefte van ouders, een vaccinatieconsult op maat.

Opvoed- en opgroeiondersteuning
De Universiteit van Amsterdam heeft onderzocht 
in hoeverre het trainingsaanbod ‘opvoed- en 
opgroeiondersteuning’ van de Ouder- en 
Kindteams plus het aanvullende aanbod van 
samenwerkingspartners, passend is voor onze 
doelgroepen en leeftijdscategorieën. Hoewel 
geconcludeerd wordt dat het aanbod passend is, 
wordt de doelgroep 12+ nog nauwelijks bereikt 
met trainingen. Dit vraagt om een investering in 
het bereiken van deze groep. 

Om meer zicht te krijgen op de preventieve activi-
teiten van de Ouder- en Kindteams is voor de vier-
de maal een tijdbestedingsonderzoek uitgevoerd. 
Hieruit komt naar voren dat de tijdsbesteding 
binnen de teams voor kortdurende hulp en preven-
tie ten opzichte van cliëntgerelateerde tijd gedaald 
is. De tijd die door de ouder- en kindadviseurs en 
de jeugdpsychologen aan preventie wordt besteed 
nam af van 35% in 2016 naar 28% in 2017. Er is 
meer tijd besteed aan administratieve zaken zoals 

“Het gedrag van jongens wordt sneller geproblematiseerd. Zij worden ondergesneeuwd in het geweld 
dat praten heet. Met name jongens die moeilijk te motiveren zijn, willen niet zitten en praten.” 

Meer lezen over hoe wij jongens beter proberen te bereiken? Zie Voorbeelden uit de praktijk
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registreren en verwijzen & beschikken.  
Voor het eerst is dit jaar specifiek gevraagd naar 
niet-cliëntgerelateerde tijd, zoals deskundigheids-
bevordering en het versterken van pedagogisch 
klimaat in wijken door onder meer het onderhou-
den van (informele) wijknetwerken. Duidelijk werd 
dat circa 4% van de totale beschikbare tijd wordt 
ingezet voor het onderhouden van netwerken en 
8% aan professionalisering. 

Jeugdhulp
Om zo goed mogelijk invulling te geven aan het 
bieden van passende en effectieve jeugdhulp 
binnen de Ouder- en Kindteams, zijn voor 2017 
twee speerpunten gedefinieerd. In het licht 
van het nieuwe inkoopbeleid van de gemeente 
Amsterdam per 2018, heeft een doorontwikkeling 
van het werkproces jeugdhulp plaatsgevonden. 

Professionals hebben in de tweede helft van 2017 
veel tijd geïnvesteerd in trainingen.

Professionalisering
In 2017 heeft het ‘lerend ontwikkelen’ in de teams 
een impuls gekregen. De resultaten die in 2016 
voortkwamen uit de Kenniswerkplaats Transformatie 
Jeugd Amsterdam (KeTJA), zijn overgenomen. De 
teams hebben tijd vrijgemaakt (een dagdeel per twee 
weken) om met elkaar al werkend te leren en verbe-
teren, bijvoorbeeld door de casuïstiekbespreking te 
verdiepen. De opbrengsten van het KeTJA-onder-
zoek zijn vertaald naar een aantal uitgangspunten 
en bijbehorende hulpmiddelen voor het bespreken 
van cases. De teams konden hierbij ondersteuning 
inroepen vanuit het programmateam. Ondersteu-
ning is ook mogelijk bij andere activiteiten die leren 
en ontwikkelen bevorderen, zoals verdieping/opzet 
intervisie, Signs of Safety, team-themabijeenkomsten 
en het werken aan de professionele identiteit.

Speerpunt 2017  

Doorontwikkeling jeugdhulp ‘werken aan perspectief’

In 2017 is het gehele werkproces jeugdhulp met en door professionals verbeterd en gestandaardi-
seerd als gevolg van het nieuwe inkoopbeleid voor specialistische jeugdhulp per 2018. Hiermee is het 
bieden van jeugdhulp binnen de Ouder- en Kindteams transparanter naar de jeugdige en ouders. In 
samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam hebben we voor de nieuwe werkwijze een trai-
ningsprogramma opgezet, dat nu onderdeel uitmaakt van het standaard inwerkprogramma voor nieu-
we medewerkers. Om onze nieuwe werkwijzen verder te ontwikkelen hebben we een lerend systeem 
ingericht, waarin we signalen ophalen en analyseren, om zo tot verbetering te komen.

In 2017 is aandacht besteed aan het afstemmen met de specialistische zorgaanbieders. Het creëren 
van een werkzame, samenwerkende driehoek tussen het Ouder- en Kindteam, de jeugdige/ouder 
en de zorgaanbieder staat hierbij centraal. Naast een nieuw werkproces voor jeugdhulp is ook het 
werkproces voor de inzet van een persoonsgebonden budget (Pgb) verbeterd. Dit heeft geleid tot 
een duidelijker onderscheid tussen de toekenning voor specialistische jeugdhulp en een toekenning 
van een Pgb-budget.

Bij deze ontwikkelingen is er veel samengewerkt met jeugdigen/ouders via Cliëntenbelang Amsterdam 
en het daar aan verbonden Jeugdplatform. Gezamenlijk is een apart perspectiefplan voor jongeren ge-
maakt. Met deze input hebben we niet alleen het werkproces, de communicatie en de uitvoering kun-
nen verbeteren, ook is de transparantie bevorderd en hebben jeugdigen/ouders een stem gekregen.

Rapportage Tijdsbestedingsonderzoek 2017.  
Zie oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017}

http://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017
http://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017


Jaarrapportage 2017  •  pagina 8

Speerpunt 2017  

Verbeteren samenspel jeugdgezondheidszorg,  
welzijn en jeugdhulp

Ouders en jeugdigen zijn gebaat bij een integrale dienstverlening van de jeugdgezondheidszorg, wel-
zijn en jeugdhulp. Ook dit jaar hebben we weer verschillende activiteiten ingezet om de samenwer-
kingen te bevorderen, zoals een vast dagdeel voor casuïstiek en meer tijd om elkaar te ontmoeten. 
Helaas is dit nog niet in alle teams van de grond gekomen. Iedereen heeft de training ‘Werken aan 
perspectief’ gevolgd, zodat we vanuit hetzelfde vertrekpunt het gesprek kunnen voeren over passen-
de hulp en weten hoe we daarbij multidisciplinair kunnen samenwerken binnen de nieuwe werkwijze 
voor specialistische jeugdhulp. In het kader van de Aanpak Gezond Gewicht zijn er per team kern-
teams opgestart met daarin alle disciplines. De jeugdverpleegkundigen, die de centrale zorgverlener 
zijn voor kinderen met (morbide) obesitas, hebben intensief samengewerkt met de collega’s binnen 
de Ouder- en Kindteams.

De teamleiders hebben in een ontwikkeltraject hun kennis over de processen jeugdgezondheidszorg 
en jeugdhulp vergroot. Vanuit de pilot ‘Meewerkend coördinatoren’ zijn jeugdverpleegkundigen  
coördinerende werkzaamheden gaan uitvoeren, naast hun werkzaamheden in het team. Zij weten 
goed wat in hun team speelt; de pilot is positief geëvalueerd. 

Een ander speerpunt betrof de verbetering van het 
samenspel tussen de jeugdgezondheidszorg en de 
andere activiteiten binnen de teams.
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3. VERSTERKEN EIGEN KRACHT EN NETWERKEN

JAAR IN HET KORT

Versterken eigen kracht
Het versterken de eigen kracht van kinderen, jonge-
ren en ouders is één van de werkprincipes die binnen 
de Ouder- en Kindteams altijd gehanteerd wordt. 
We spreken hun oplossend vermogen aan en zoeken 
manieren om dit te versterken. Daar waar mogelijk en 
nodig betrekken we het netwerk van gezinnen. Het 
nieuwe werkproces jeugdhulp versterkt de positie 
van jeugdigen en ouders: samen werken aan perspec-
tief betekent dat er samen met de jeugdige en/of 
ouders een plan wordt gemaakt, waardoor zij meer 
regie hebben over de hulp en beoogde resultaten. 

Wijkgericht werken
Een van doelen van de Ouder- en Kindteams is 
het versterken van de pedagogische infrastructuur 
in wijken door het benutten van netwerken in de 
wijk. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het 
opbouwen en onderhouden van netwerken in de 
wijken. De Ouder- en Kindteams zijn in de wijk aan-
wezig, zichtbaar en laagdrempelig bereikbaar bij 
huisartsenpraktijken, op de (voor)scholen, bij het 
buurthuiswerk, de speeltuinvereniging etc.
  
Er zijn groepen waarmee het contact nog onvol-
doende is. Juist deze groepen - ouders en jongeren 
die minder snel toenadering zoeken tot formele 

organisaties en hier ook weinig vertrouwen in  
hebben - willen wij bereiken. Via wijkgerichte  
preventie willen wij onze dienstverlening kenbaar 
maken, zodat ook zij - indien gewenst - gebruik 
kunnen maken van onze laagdrempelige hulp en 
ondersteuning. Een aandachtspunt voor 2018.
      
In de wijken zijn diverse themabijeenkomsten geor-
ganiseerd, veelal in samenwerking met partners in de 
wijk, over onderwerpen als opvoeden in twee cultu-
ren, mediawijsheid, omgaan met peuters, je identiteit 
als meisje, omgaan met sexting, taalgebruik. 

Signaalscore
Afgelopen jaar hebben wij stilgestaan bij de ver-
schillen die er zijn tussen de wijken en stadsdelen 
en wat dat betekent voor onze dienstverlening. 
Wat is de relatie tussen de vragen en problemen 
van  jeugdigen en gezinnen in een wijk of stadsdeel 
en het aanbod en bereik van de Ouder- en Kind-
teams en onze samenwerkingspartners? Omdat 
de exacte aard, ernst en omvang van problemen 
niet bekend is, hebben wij een aantal indicatoren 
gebundeld die iets zeggen over de aanwezige pro-
blemen in een wijk. Deze bundeling noemen wij de 
signaalscore. Met de signaalscore vormen wij ons 
een beeld van de Amsterdamse problematiek op 

“Het deed mij en de andere deelnemende vrouwen erg goed om open over allerlei onderwerpen  
te kunnen spreken met elkaar. Ouder- en kindadviseur Touria gaf veel praktische informatie”

Meer lezen over wat wij doen in de nieuwkomersklassen? Zie voorbeelden uit de praktijk
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In stadsdelen met een lage signaalscore, worden relatief veel vragen preventief opgepakt, terwijl in stads-
delen met een hoge signaalscore juist veel begeleiding en het winnen van vertrouwen nodig is. Iedere wijk 
kent daardoor haar eigen dynamiek. 

Vijf punten vallen op. 
1.  Er is geen relatie tussen de signaalscore enerzijds en het bereik van jeugdigen en ouders met behulp 

van trainingen opvoed- en opgroeiondersteuning anderzijds.
2.  In stadsdelen met een hogere signaalscore wordt in het algemeen meer jeugdhulp binnen de  

Ouder- en Kindteams geboden (relatief ten opzichte van het aantal jeugdigen dat er woonachtig is).
3.  In stadsdelen met een hogere signaalscore wordt er in het algemeen vaker doorverwezen naar specialisti-

sche jeugdhulp, zowel door de Ouder- en Kindteams als door onze samenwerkingspartners.
4.  In stadsdelen met een lagere signaalscore verwijst de huisarts relatief vaker naar specialistische jeugdhulp. 

Absoluut gezien worden er echter meer kinderen uit stadsdelen met een hogere signaalscore verwezen 
naar specialistische jeugdhulp.

5.  In stadsdelen met een hogere signaalscore is de no show bij de jeugdgezondheidszorg hoger.

Signaalscore

Jeugdhulp binnen Ouder- en Kindteams, per stadsdeel

Signaalscore: iedere wijk en 
overkoepelend stadsdeel kent 
een mate van problematiek ten 
opzichte van het stedelijk gemid-
delde. Deze problematiek wordt 
uitgedrukt in een zogenaamde 
signaalscore waarin onder andere 
uitdrukking wordt gegeven aan de 
mate waarin armoede, eenouder-
gezinnen, obesitas, leerlingge-
wichten (scholen) en SDQ-scores 
voorkomen. Een positieve signaal-
score duidt op meer problematiek 
op de genoemde vlakken; een 
negatieve signaalscore duidt op 
minder problematiek.
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0%

-20%

-40%

-60%

Zuidoost Noord Nieuw-West West

Signaalscore

Oost Centrum Zuid

10%
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Totale bereik in %

Oost Centrum Zuid Amsterdam
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Jeugdigen die jeugdhulp kregen 
binnen de Ouder- en Kindteams, 
per stadsdeel als percentage van 
het aantal kinderen woonachtig in 
het stadsdeel. 

Samenwerking met scholen
Om eerder en sneller problemen te kunnen signale-
ren, werken de Ouder- en Kindteams op plekken in 
de stad waar veel ouders en kinderen vaak komen, 
zoals de school. Een goede samenwerking met het 
onderwijs is daarbij essentieel. In 2017 is het binnen 
het primair onderwijs goed gelukt om een aantal 
trainingen aan te bieden, op het gebied van sa-
menwerken en veiligheid. Uit evaluatie blijkt dat de 
samenwerking in het voortgezet onderwijs tussen het 
samenwerkingsverband en de Ouder- en Kindteams 
naar tevredenheid verloopt. 

Zowel in de primair- als in het voorgezet onderwijs 
blijft een aantal dilemma’s spelen. Deze hebben te 
maken met de wens van scholen om meer te kunnen 
sturen op de inzet van de ouder- en kindadviseur en 
met de vraag wie op welke manier ouders/jeugdigen 
motiveert tot de juiste hulp of ondersteuning. Om 
die reden zetten het Samenwerkingsverband en de 
Ouder- en Kindteams een aantal gezamenlijke acties 
uit in 2018, waaronder een traject waarbij mensen uit 
de dagelijkse praktijk kunnen inspringen daar waar 
het niet lekker loopt. Wat zij tegenkomen wisselen 
zij onderling uit en waar nodig schalen zij op naar 
bestuurlijk niveau. 

MBO Jeugdteam
Uit eerdere evaluatie is gebleken dat het MBO 
Jeugdteam voldoet aan een behoefte en dat zij een 
duidelijke meerwaarde heeft in de zorg aan jongeren 
in samenwerking met MBO-instellingen. Over het 
schooljaar 2016-2017 is de eindrapportage inmiddels 

opgeleverd. Er zijn afspraken gemaakt over de mo-
gelijkheid van het Jongerenpunt om jongeren door 
te verwijzen naar het MBO Jeugdteam, ook als deze 
niet daadwerkelijk al op een MBO-locatie zit, en over 
de inzet van extra VSV-gelden (Vroegtijdig SchoolVer-
laters) om aanmeldingen sneller op te kunnen pakken 
en de werkdruk te verlagen.

020 Stadsscholen
In 2017 zijn de Ouder- en Kindteams betrokken ge-
weest bij de 020 Stadsscholen: scholen in aandachts-
wijken Zuidoost, Noord en Nieuw-West, waar veel 
kinderen hun problemen van thuis mee naar school 
nemen. Het is aan de scholen zelf om te bepalen hoe 
zij de gelden inzetten. In bijvoorbeeld Holendrecht is 
daarin een nadrukkelijke rol voor het Ouder- en Kind-
team weggelegd. Daar is een pilot opgezet om  
een beter samenspel te krijgen tussen onderwijs,  
Ouder- en Kindteam en zorgpartners, zonder  
een nieuwe overlegstructuur in te richten.

Pilot Thuiszittersaanpak Amsterdam-Noord
Vanaf oktober 2017 is de pilot Thuiszitters van start 
op VO-scholen in het stadsdeel Noord. In de pilot 
wordt veel aandacht besteed aan de samenwerking 
tussen school, leerplicht en de Ouder- en Kindteams 
en ieders taken en rollen daarbij. De Ouder- en 
Kindteams willen zo vroeg mogelijk betrokken zijn 
bij schoolverzuim om - eventueel anoniem - vanuit 
hun expertise te kunnen meedenken over een goede 
inzet voor de leerling.

Eindrapportage MBO Jeugdteam. 
Zie oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017   }

Beschikte voorzieningen, per stadsdeel
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4. TIJDIG EN TERECHT VERWIJZEN NAAR  
SPECIALISTISCHE JEUGDHULP

Vanuit de Ouder- en Kindteams wordt, indien nodig, verwezen naar specialistische  
jeugdhulp. Er wordt alleen verwezen als de benodigde hulp niet binnen de  

Ouder- en Kindteams zelf geboden kan worden.

JAAR IN HET KORT

Tijdig verwijzen betekent dat jeugdigen en ge-
zinnen worden verwezen zonder langs een ander 
loket te moeten, maar ook dat ze niet te vroeg of 
te laat worden doorverwezen. Verwijzen naar speci-
alistische jeugdhulp vereist goede begeleiding om 
te voorkomen dat het kind niet aankomt. Dit vergt 
maatwerk.

Verwijzen naar specialistische hulp
Na drie jaar loopt verwijzen en beschikken als 
werkproces goed. Collega’s met de benodigde 
mandaten halen andere expertise uit het team erbij 
om met het gezin een afweging te maken. De af-
stemming met de gespecialiseerde partners over de 
organisatie en uitvoering van passende en tijdige 
zorg is verder verbeterd in 2017. Uit het Verander-
krachtonderzoek 2017 komt naar voren dat profes-
sionals vinden dat zij goed weten wanneer zij een 
andere discipline uit het team moeten betrekken bij 
vraagverheldering en/of verwijzing (cijfer: 8,5). 
In 2017 zijn 3.678 beschikte voorzieningen afgege-
ven (2016: 3.310 beschikte voorzieningen; stijging 
11%). Als we kijken naar het aantal jeugdigen 
betreft dit een stijging van 18% (van 2.366 naar 
2.788 jeugdigen). De groei in aantallen jeugdigen 
kan verklaard worden door herbeoordelingen van 
persoonsgebonden budgetten (Pgb’s). Dit betreft 
voornamelijk een administratieve kwestie en heeft 
niet geleid tot eenzelfde groei in het budget. 

Multidisciplinair overleg
In 2017 hebben ruim 3.000 multidisciplinaire over-
leggen (MDO’s) plaatsgevonden. Bij 93% van de 
overleggen was ten minste één ouder- en kindad-
viseur aanwezig. De jeugdpsychologen waren bij 
68% van de overleggen aanwezig; de jeugdarts 
bij 18% en de jeugdverpleegkundige bij 3%. Ten 
opzichte van het voorgaande jaar is met name 
het aandeel van de ouder- en kindadviseur en de 
jeugdpsycholoog gestegen, omdat in 2016, op 
verzoek van de gemeente, veel herbeoordelingen 
hebben plaatsgevonden zonder een multidiscipli-
nair overleg. Deelname van de jeugdarts en de 
jeugdverpleegkundige is lager dan gewenst, onder 
meer vanwege het gebrek aan flexibiliteit in de 
agenda’s. Bij vrijwel alle multidisciplinaire overleg-
gen was de jeugdige en/of ouder aanwezig.

Aandeel in het stelsel
Het aandeel van de Ouder- en Kindteams in de to-
tale verwijsstroom is in 2017 licht toegenomen naar 
27%, van 24% in zowel 2016 als 2015. De stijging 
bij de overige verwijzers is met name doordat de 
gecertificeerde instellingen in 2017 - naast hun eigen 
expertise - ook gespecialiseerde jeugdhulp hebben 
ingezet. Het aandeel van de huisartsen daalt daar-
entegen. In 2017 is intensief samengewerkt met di-
verse huisartsen. Zij weten de Ouder- en Kindteams 
beter te vinden en verwijzen minder snel door.
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Speerpunt 2017 

Samenwerking met de huisartsen
 
Op 1 maart 2018 wordt de pilot ‘Ouder- en Kindteams direct verbonden met de huisartsen’ succesvol 
afgerond. In vier wijken (Rivierenbuurt, Westerpark, Gaasperdam & Driemond en Geuzenveld & Sloter-
meer) is extra formatie van een ouder- en kindadviseur en een jeugdpsycholoog ingezet, met als doel 
beter zichtbaarder en bereikbaar te zijn voor de huisarts en daarmee gezamenlijk betere hulp aan ge-
zinnen te bieden. ‘De huisarts’ bestaan niet. Met de inzet van extra formatie hebben wij maatwerk ge-
boden op basis van de initiatieven/vragen vanuit de huisartsen. Op basis van de pilot kunnen we twee 
voorlopige conclusies trekken: het aantal verwijzingen van huisartsen naar specialistische jeugdhulp is 
lager dan in niet-pilot wijken. En: hoe langer er een intensieve samenwerking is tussen het Ouder- en 
Kindteam en de huisarts, hoe frequenter er aanmeldingen en vragen vanuit de huisarts komen. 

Niet alleen in de pilotgebieden, maar in de gehele stad zijn de Ouder- en Kindteams zichtbaarder 
geworden voor de huisartsen. Iedere huisarts heeft een eigen contactpersoon. Er wordt intensiever 
teruggekoppeld en onderdeel van het werkproces is dat er bij jeugdhulp in kaart wordt gebracht in 
hoeverre de huisarts een belangrijk persoon is voor het gezin. Ook bij verwijzingen naar specialisti-
sche jeugdhulp wordt, indien relevant, de huisarts op de hoogte gebracht. Onze inzet heeft in veel 
wijken tot een goede samenwerking en vertrouwensband geleid. 

De samenwerking met een aantal huisartsen kan nog beter, met name wat betreft de bereikbaarheid: 
het afhouden van contact en het niet werken met secure e-mail bemoeilijken het werkproces en de 
samenwerking. Voor 2018 is er extra financiering vanuit de gemeente om hier verder aan te werken. 
De teams zullen zich richten op huisartsen die graag willen samenwerken om zo de hulp en ondersteu-
ning aan jeugdigen en gezinnen nog verder te verbeteren. 

“We kenden het Ouder- en Kindteam niet. Dat er op school een ouder- en kindadviseur zit  
was bij ons vaag bekend. De route via de huisarts leek toen echter logischer.”

Hoe ervaart een moeder de samenwerking tussen de huisarts en het Ouder- en Kindteam?  
Lees hier meer over bij Voorbeelden uit de praktijk

2017 2016 2015

Ouder- en Kindteams

Huisartsen

Overige

24%24%27%

38%33%26%

38%43%47%
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Op weg naar één stichitng
Het tijdelijke samenwerkingsverband van de Joint 
Venture heeft een soepele start van de Ouder- en 
Kindteams mogelijk gemaakt. Met 23 instellingen 
zijn we in 2015 samen de transformatieopgave van 
het jeugdstelsel aangegaan. In korte tijd is veel 
ontwikkeld, daar zijn we trots op! Voor het berei-
ken van de doelen van de Ouder- en Kindteams is 
het tijd voor een nieuwe stap. In 2018 wordt een 
nieuwe stichting opgezet, waar de professionals 
in opgaan die nu werkzaam zijn in de Ouder- en 

Kindteams vanuit welzijn, jeugdhulp en de jeugd-
ggz. Voor de jeugdgezondheidszorg (GGD en SAG) 
wordt een traject gestart voor de verder integratie 
in de Ouder- en Kindteams. Uitgangspunt van dit 
veranderproces is dat de jeugdgezondheidszorg 
in Amsterdam een onlosmakelijk onderdeel is van 
de dienstverlening van de Ouder- en Kindteams, in 
2018 moet er een samenwerkingsmodel zijn op-
gesteld. Op 1 januari 2019 willen we de stichting 
hebben gerealiseerd. Voor die tijd moet er een 
hoop gebeuren. 

Speerpunt 2017

Ontwikkelstrategie 2017 - 2020

1.  Continu verbeteren in lerende teams: leren op de werkvloer is erg belangrijk, omdat mensen hier 
nieuwe vaardigheden in de vingers krijgen en ervaren wat er wel en niet werkt. In 2017 heeft het 
lerend ontwikkelen in de teams een impuls gekregen, onder andere door het verdiepen van de 
casuïstiekbespreking. 

2.  Kennisdeling en ontwikkeling in stedelijke werkateliers: naast het continu verbeteren van profes-
sionele vaardigheden, als individu en als team, willen wij op elkaar door kunnen bouwen in de stad. 
Door het ‘stedelijk’ innoveren van werkwijzen en het verdiepen van inzichten, krijgen we dan steeds 
beter in beeld wat wel en niet werkt. 

3.  Professionele ondersteuning organiseren: de ondersteuning van het werken in de teams kan 
verbeteren, zonder te vervallen in onnodige bureaucratie, met de ambitie een efficiënte en digitaal 
innovatieve bedrijfsvoering vorm te geven.

4.  Betekenisvol en betrouwbaar besturen: de samenwerking met de vele partners in een stelsel in 
transformatie vraagt om het creëren van bestuurlijke rust, het delen van een visie en de bedoeling 
van ons werk en het verbinden van ons werk met externe ontwikkelingen en intern tussen uitvoe-
ring en ondersteuning. De doorontwikkeling naar een stichting biedt kansen. 

5. ACHTER DE SCHERMEN

JAAR IN HET KORT
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5.  Samenspel jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp: met het samengaan van zowel de jeugd-
gezondheidszorg (Wet publieke gezondheid) als de geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, 
jeugd-vb en welzijn (Jeugdwet) zijn verschillende culturen, werkwijzen en organisatieprincipes 
samengebracht. Dit levert meerwaarde op, maar een goede samenwerking is niet vanzelfspre-
kend. In een beperkt aantal teams, zogenaamde vrijplaatsen, gaan we hiermee intensief aan de 
slag, nadat de jeugdgezondheidszorg een visie heeft gevormd hoe het werk en de besturing en 
verantwoording ingericht moeten worden om adequaat bij te dragen aan de transformatiedoelen 
in het jeugdstelsel. 

•  Bijna de helft van de medewerkers deed voor de 
tweede keer mee aan het onderzoek ‘Verander-
kracht in de Ouder- en Kindteams’. Uit het onder-
zoek blijkt dat medewerkers weinig overbodige 
regels en procedures ervaren en juist veel ruimte 
om hun werk vrij uit te voeren. Positief is ook dat 
medewerkers van mening zijn dat zij het gedrag 
vertonen dat beoogd wordt met de transformatie. 
Wel zijn er verschillen tussen teams en tussen disci-
plines - met name tussen de jeugdgezondheidszorg 
en ouder- en kindadviseurs/jeugdpsychologen. 

 

•  Er is een Meerjareninvesteringsplan opgesteld, 
waardoor de toekomstige ruimtebehoefte (tot 
2025) van de Ouder- en Kindteams beter inzichte-
lijk is geworden. 

•   Zowel het langdurige ziekteverzuim (7 dagen of 
meer) als het kortdurende ziekteverzuim binnen 
de Ouder- en Kindteams is in 2017 gedaald van 
5,3% naar 4,9%. Het ziekteverzuim bij de jeugd-
gezondheidszorg (niet SAG) is gestegen van 4,2% 
naar 5,0%. Deze stijging wordt verklaard door de 
openstaande vacatures voor jeugdartsen, wat de 
druk op de jeugdartsen heeft vergroot. 

•   In 2017 zijn 43 klachten jeugdgezondheidszorg 
(GGD en SAG) geregistreerd. Dit is een forse 
daling ten opzichte van 2016. Daarnaast zijn er 

110 fobo’s (fouten, ongevallen en bijna ongevallen) 
geregistreerd (GGD en SAG). Twaalf keer was een 
ouder/jongere niet tevreden over een onderdeel 
van jeugdhulp of opvoed- en opgroeiondersteu-
ning (incl. PGB). Er zijn in 2017 17 bezwaren en 
3 beroepszaken geweest. Er zijn geen formele 
klachten ingediend.

•   In 2017 is de naamgeving en uitstraling van de lo-
caties van de Ouder- en Kindteams in lijn gebracht 
met de huisstijl, net als de uitnodigingsbrieven van 
de jeugdgezondheidszorg.

•   In 2017 is samen met een groep jeugdpsychologen 
een oriëntatie gedaan op de inzet van E-health in 
de behandeling aan jongeren en ouders. Dit heeft 
geresulteerd in een keuze voor een digitaal plat-
form voor blended behandeling (combinatie van 
face-to-face en online behandeling).

•   De website Sam is per 1 december 2017 gestopt. 
•   De succesvolle Ouderchat (0-4 jaar) zal zich, in sa-

menwerking met de Groeigids-app, doorontwikke-
len naar een landelijk platform. Per 1 januari 2018 
is de Opvoedchat gestopt.

•   Eind 2017 is in een pilot getoetst of bereikbaarheid 
via WhatsApp voorziet in een behoefte. Dat bleek 
vanaf het begin het geval. Besloten is daarom om 
ook in 2018 via WhatsApp bereikbaar te zijn. 

Ontwikkelstrategie 2017 - 2020 oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017   }

Rapportage Veranderkracht in de Ouder- en Kindteams 
2017. Zie oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017}

Meer lezen over Achter de schermen? Zie bijlage E op  
oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017}

http://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017
http://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017
http://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017
http://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017
http://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017
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Tijd voor preventie en wijkgericht werken
Het takenpakket dat de Ouder- en Kindteams 
uitvoeren is divers. In de veranderende omgeving 
is de afgelopen jaar veel ruimte en tijd ingebed 
voor het lerend ontwikkelen en deskundigheidsbe-
vordering van medewerkers, door onder andere de 
training ‘Samen werken aan perspectief’. Daarnaast 
is het aantal jeugdigen met jeugdhulp binnen de 
Ouder- en Kindteams gegroeid en bleven kinde-
ren ook langer in zorg door de wachtlijsten in de 
gespecialiseerde jeugdhulp. Dit alles heeft effect 
op de tijd die besteed kan worden aan wijkgericht 
werken en opvoed- en opgroeiondersteuning. 

>  Ontwikkelpunt 2018 
doorontwikkeling en borging wijkgericht werken

In 2018 gaan we meer aandacht besteden aan de 
vraag hoe de Ouder- en Kindteams ook op andere 
wijzen kunnen aansluiten bij bewoners en netwer-
ken in de wijk, om zicht te blijven houden op on-
derwerpen die daar spelen. Wijkgerichte preventie 
vraagt vaardigheden die niet altijd vanzelfsprekend 
zijn: hoe identificeer je de groepen in de wijk, wat 
is je rol in zo’n groep, hoe kun je cultuur-sensitief 
werken en hoe bouw je een vertrouwensband op 
met zowel deelnemers als op organisatieniveau? 
Het Verweij Jonker instituut en de Vrije Universiteit 
gaan ons steunen in het verder ontwikkelen van 
wijkgerichte preventie door professionals in de wijk 
te volgen, werkzame elementen te identificeren en 
gezamenlijk een realistische positie van het Ouder- 
en Kindteam in de wijk te bepalen.

Tegelijk willen we opvoed- en opgroeionder- 
steuning met netwerkpartners verder ontwikkelen 
en nog beter laten aansluiten bij die jeugdigen en 
ouders die het nodig hebben. Hierbij geven we 
specifiek aandacht aan de doelgroep 12+, omdat 
we deze jeugdigen nog onvoldoende bereiken met 
de trainingen.  

Samenwerking tussen de jeugdgezondheids-
zorg en de Ouder- en Kindteams
De samenwerking tussen de medewerkers vanuit 
de jeugdgezondheidszorg en de ouder- en kind- 
adviseur en jeugdpsychologen krijgt vorm, maar 
is nog niet optimaal. Er is nog onvoldoende ge-
zamenlijkheid in houding, gedrag en werkproces-
sen. Dit kan op het gebied van veiligheid en in de 
samenwerking met ketenpartners beter. De tijd die 
de jeugdgezondheidszorg nodig heeft voor de uit-
voering van het basispakket is substantieel, waar-
door er minder tijd is voor multidisciplinair werken 
en de ondersteuning van risicogezinnen. 

>  Ontwikkelpunt 2018 
transformatieopdracht jeugdgezondheidszorg  
en innovatie van het basispakket

In 2018 starten de GGD en de SAG een verander- 
proces om de integratie van de jeugdgezondheids-
zorg in de Ouder- en Kindteams verder inhoud en 
vorm te geven. Uitgangspunt van dit verander- 
proces is dat de jeugdgezondheidszorg in Amster-
dam onderdeel is van de Ouder- en Kindteams en 
dat de huidige samenwerking in de teams behou-

6. DILEMMA’S EN ONTWIKKELPUNTEN VOOR 2018

JAAR IN HET KORT
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den blijft en verder ontwikkeld wordt. Binnen het 
veranderproces ligt de focus op de uitwerking en 
concretisering van de transformatiedoelen van het 
jeugdstelsel voor de jeugdgezondheidszorg en op 
welke wijze de taken van de jeugdgezondheidszorg 
in samenhang met de overige taken van de Ouder- 
en Kindteams uitgevoerd kunnen worden. 

In 2017 is samen met jeugdartsen en jeugdver-
pleegkundigen onderzocht hoe het basispakket 
van de jeugdgezondheidszorg verbeterd kan wor-
den. Hieruit zijn een aantal wijzigingen gekomen:  
beschrijvingen van wat nodig is per leeftijdscohort 
in plaats van een productomschrijving; contactmo-
menten worden flexibel en in overleg aangeboden; 
en er komt meer ruimte voor differentiatie per wijk. 
De tijd en ruimte die hierdoor vrijkomt zetten we in 
voor een betere samenwerking en zorg op maat. In 
2018 zullen de bovenstaande veranderingen verder 
uitgewerkt worden. 

Jeugdstelsel in beweging
Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het 
leren kennen van alle partners die specialistische 
jeugdhulp bieden. Met het nieuwe inkoopbeleid 
dat per 1 januari 2018 ingaat veranderen de ver-
houdingen tussen de Ouder- en Kindteams en de 
samenwerkingspartners wederom. Een blijvende 
goede samenwerking is hierbij belangrijk, waarbij 
de zorg van de kinderen voorop staat. 

>  Ontwikkelpunt 2018  
ontwikkeling jeugdmonitor

In 2018 starten we binnen de Ouder- en Kindteams 
met de ontwikkeling van de jeugdmonitor. Hierin 
gaan wij opnieuw bepalen wat ons aandeel binnen 
het stelsel is, monitoren wij of jeugdigen daadwer-
kelijk aankomen wanneer zij worden verwezen en 
onderzoeken we of het werkproces dat wij bedacht 
hebben, leidt tot verbetering van de cliënttevre-
denheid bij de jeugdigen en ouders. 

Samenwerken rondom veiligheid
Binnen de Vijfhoek (JBRA,WSG, Veilig Thuis, Samen 
DOEN en de Ouder- en Kindteams) is gezamenlijk 
vastgesteld dat de organisaties te veel gericht zijn 
op de eigen taak rondom de veiligheid van een 
kind, in plaats van het belang van het kind centraal 
te stellen. 

>  Ontwikkelpunt 2018  
een andere manier van samenwerken

De samenwerkingspartners in de Vijfhoek hebben 
een andere manier van samenwerken voorgesteld 
waarbij:
•  ieder kind één persoon in de wijk heeft, die voor 

het kind en het gezin aanwezig blijft zolang de 
situatie van onveiligheid duurt;

•  het gezin zelf de regie houdt, tenzij blijkt dat 
ouders niet in staat zijn de veiligheid van het kind 
te waarborgen. In dat geval wordt jeugdbescher-
ming erbij gehaald, die dan de regie voert;

•  van alle professionals wordt gevraagd breder te 
kijken dan de taak die zij op dat moment in het 
stelsel hebben en actief te blijven zolang het kind 
niet veilig is en de taak nog niet is belegd. 

Speciaal onderwijs
Binnen het speciaal basisonderwijs (sbo) en speci-
aal onderwijs (so) is het zoeken naar de juiste inzet 
van ouder- en kindadviseurs. Op deze scholen is al 
een intensieve zorgstructuur aanwezig en kunnen 
jeugdigen/ouders, zonder beschikking, gebruik 
maken van bepaalde specialistische jeugdhulp. Het 
is zoeken hoe we daar als Ouder- en Kindteam de 
juiste rollen en taken kunnen vervullen, passend bij 
de behoefte van de scholen, maar ook passend bij 
onze visie en uitgangspunten.

>  Ontwikkelpunt 2018  
ouder- en kindadviseurs in het speciaal onderwijs

In 2018 zijn er meerdere ontwikkelingen om de 
dienstverlening in het speciaal onderwijs te verbe-
teren, zoals de introductie van onderwijs-zorgar-
rangementen en de overgang van de schoolmaat-
schappelijk werkers naar de Ouder- en Kindteams, 
als ouder- en kindadviseurs. Deze ontwikkelingen 
worden integraal vanuit de Ouder- en Kindteams 
opgepakt. 

Cliëntparticipatie 
Niet over maar mèt ouders en jongeren: een be-
langrijk uitgangspunt binnen de Ouder- en Kind-
teams. Dit geldt niet alleen voor de gesprekken die 
we met ouders en jongeren hebben, maar ook voor 
onze besluitvorming. Over belangrijke onderwer-
pen, zoals de nieuwe werkwijze in 2018 of de vraag 
hoe we ouders en jongeren nog beter kunnen 
bereiken, vragen wij advies aan Cliëntenbelang  
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Amsterdam en het daaraan verbonden Jeugdplat-
form. Echter, wij benutten deze inbreng van jonge-
ren en ouders nog onvoldoende. 

>  Ontwikkelpunt 2018  
jongeren en ouders meer betrekken

In 2017 zijn we begonnen om jongeren en ouders 
beter te betrekken bij onze besluitvorming. Hier 
zullen we in 2018 verder mee aan de slag gaan. 

Huisvesting
Het Ouder- en Kindteam wordt onvoldoende 
ontzorgd op gebied van huisvesting: de huidige 
processen zijn nog niet voldoende ingericht op het 
behalen van de maatschappelijke doelstellingen 
van de Ouder- en Kindteams; er zijn te veel scha-
kels, er is geen gezamenlijk kader (bijvoorbeeld 
geborgd in een dienstverleningsovereenkomst of 
producten- en dienstencatalogus/ KPI’s) en er is 
nauwelijks evaluatie of tussentijdse monitoring met 
de eindgebruiker. Dit geldt voor zowel voor de 
diensten van Gemeentelijk Vastgoed als Facilitair 
Beheer in opdracht van Onderwijs Jeugd en Zorg. 

Wij kunnen onvoldoende sturen op resultaat. Af-
stemming over onderlinge taken vindt vrijwel alleen 
tussen de diensten plaats. Doordat de organisatie 
Ouder- en Kindteams geen budgethouder is, kan 
zij geen regie voeren. De beleidsdirectie Onderwijs 
Jeugd en Zorg stuurt voornamelijk financieel. Voor 
de Ouder- en Kindteams is het onvoldoende duide-
lijk wat het aan facilitaire dienstverlening afneemt 
tegen welke kwaliteit, kosten en wat er te kiezen 
is. Kortom, Ouder- en Kindteams Amsterdam is als 
eindgebruiker onvoldoende in beeld, maar onder-
vindt wel de hinder als het niet goed gaat.
 

>  Ontwikkelpunt 2018 
visie op huisvesting

Ook voor onszelf ligt hier nog een belangrijke taak: 
er is nog geen gezamenlijke visie op huisvesting. 
De oude normen van de jeugdgezondheidszorg 
staan nog. Hierdoor ligt de focus sterk op de 
benodigde huisvesting voor het uitvoeren van de 
consultatiebureaufunctie en te weinig op de beno-
digde huisvestingscomponenten voor het uitvoe-
ren van de jeugdhulp en welzijnstaken, denk aan 
groeps- en trainingsruimten, voldoende geschikte 
multifunctionele spreekkamers en flexplekken. 
Ook de normen van de jeugdgezondheidszorg zijn 
aan herziening toe als we de transformatie willen 
vertalen naar toekomstbestendige huisvesting. De 
uitdaging van de groeiende stad op de huisvesting 
wordt in de gezamenlijke visie meegenomen. In 
2018 willen we visie en bijbehorend kader scherp 
stellen.

ICT
De ondersteuning van de werkplekken van profes-
sionals niet-zijnde jeugdgezondheidszorg -stabiele 
WiFi en goede faciliteiten om te printen- is niet op 
orde. We zijn er het afgelopen jaar achter gekomen 
dat de aanname die we bij de start hadden, name-
lijk dat de basisvoorzieningen die de GGD levert 
aan de jeugdgezondheidszorg hiervoor benut kun-
nen worden, niet klopt. Dit leidt tot veel frustratie 
en overlast bij de professionals in de teams. 

>  Ontwikkelpunt 2018 
structurele oplossingen

Komend jaar gaan we proberen de faciliteiten die 
de GGD biedt te verbeteren. De mogelijkheden 
hiervoor zijn echter beperkt. We zullen in 2018, 
met het oog op de start van de nieuwe stichting, 
structurele oplossingen ontwikkelen samen met 
andere partners.
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Men Cave groep
“Het gedrag van jongens wordt sneller geproble-
matiseerd. Jongens raken ondergesneeuwd in het 
geweld dat praten heet. Met name jongens die 
moeilijk te motiveren zijn, willen niet achter een 
bureau zitten en praten,” vertelt ouder- en kind- 
adviseur Joeri Brouwer uit het Ouder- en Kindteam 
de Pijp & Rivierenbuurt. Om beter in contact te  
komen met puberjongens, heeft een aantal pro-
fessionals de Men Cave groep opgericht. In deze 
groep onderzoeken ze op welke manier zij de hulp 
beter bij jongens kunnen laten aansluiten. 
“Uit onderzoek blijkt dat jongens en meisjes zich 
vanaf de babytijd al anders ontwikkelen. Meisjes 
praten makkelijker over hun problemen. Binnen 
het Ouder- en Kindteam zien we tijdens de basis-
schoolleeftijd evenveel jongens als meisjes. Op het 
voortgezet onderwijs zien we veel minder jongens 
dan meisjes. Wat zit hierachter? Het zal toch niet 
zo zijn dat jongens opeens geen problemen meer 
hebben?” vraagt Hans Auwerda, jeugdpsycho-
loog uit het team zich af. Een manier om met deze 
jongens te praten is om ondertussen iets anders 
te doen. We gaan naar de Basic Fit of basketballen 
op het veldje hier verderop. Wij kijken ook hoe we 
vaders meer kunnen betrekken. In de pubertijd is 
de vaderrol erg belangrijk. We ontwikkelen nu een 
training, waar vaders en zoons aan meedoen. Lauk 
Woltring zal ons inspireren op dit thema.”

Armoede en schuld, onwil of onmacht? 
“Tsja, als zij hun afspraken niet nakomen…” Ja, 
wat dan? Ouder- en kindadviseur Marije van der 

Hijden van het Ouder- en Kindteam Oud Noord, 
duikt met het project Armoede in de wereld van 
schuld en armoede. Doel: in de wijk te bouwen aan 
geïntegreerde hulpverlening. Marije: “We weten 
inmiddels dat armoede alle levensgebieden beïn-
vloedt: het geeft zo veel stress dat er geen ruimte 
overblijft om helder te kunnen denken en welover-
wogen beslissingen te nemen. Mensen komen in 
de overleef-modus, leven bij het moment. Plannen 
maken, werken aan de toekomst of zelfs het dro-
men daarover is er niet meer bij. Uiteraard heeft 
dat invloed op de kinderen in zo’n gezin. Zij zien 
dat het allemaal geen zin heeft. Waarom je best 
doen als alles toch mislukt?”  
Marije geeft aan haar collega’s regelmatig een  
update van haar bevindingen, ideeën en acties  
binnen de Ouder- en Kindteams. Door haar zoek-
tocht inzichtelijk te maken, hoopt Marije haar  
collega’s te inspireren om ook aan de slag te  
gaan met schuld en armoede. 

Nieuwkomers in Noord
Esther Batelaan is als jeugdarts vanuit het Ouder- 
en Kindteam Oud Noord onder meer verbonden 
aan twee scholen met nieuwkomersklassen. Hier 
krijgen 75 kinderen tussen de 6 en 12 jaar Neder-
landse les. Zij stromen onregelmatig in en vertrek-
ken na ongeveer een jaar naar een reguliere klas, 
vaak op dezelfde school. 
De kinderen zijn hier gekomen als vluchteling of 
als nieuwkomer uit voornamelijk Oost Europa 

7. VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

JAAR IN HET KORT

Filmpje Marije’s drijfveren, zie oktamsterdam.nl/over-
ons/jaarrapportage2017.

}

http://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017
http://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarrapportage2017


Jaarrapportage 2017  •  pagina 20

of Zuid-Amerika. Expatkinderen zie je hier niet, 
die gaan meestal naar een internationale school. 
Sommige kinderen zijn illegaal. Esther: “Gelukkig 
hebben zij wel recht op onderwijs en zorg vanuit de 
GGD en de Ouder- en Kindteams. Dat is in Neder-
land goed geregeld.”
 
Nieuwkomers vormen een ‘hoog risico groep’, 
daarom krijgen al deze kinderen een preventief ge-
zondheidsonderzoek aangeboden. In Amsterdam 
ziet de jeugdgezondheidszorg ruim 1.000 nieuwko-
mers per jaar op scholen. Er speelt vaak van alles 
bij deze gezinnen: slechte huisvesting, financiële 
problemen, trauma’s, zorgen over de verblijfsstatus 
en onzekerheid over degenen die zijn achtergeble-
ven. Ook kindermishandeling en meisjesbesnijdenis 
komen vaker voor.
Daarnaast hebben deze kinderen soms geen of 
onvoldoende medische zorg gehad in het land van 
herkomst, of zijn er ontwikkelingsachterstanden die 
aandacht behoeven. Zo constateerde Esther laatst 
een ernstige vorm van astma bij een klein, tenger 
meisje. “’Ja’, zeiden haar ouders, ‘dat hoesten deed 
ze altijd al’. Het was voor hen gewoon geworden.”

“Vanuit het gezondheidsonderzoek zetten wij in 
gang wat nodig is: vaccinaties, medische zorg, 
tandarts, psycho-sociale hulp, etc. Ik werk daar-
bij samen met de ouder- en kindadviseur van de 
school en stem ook af met de leerkracht. Wij zetten 
alles op alles om deze kinderen zo goed als moge-
lijk op weg te helpen. Het is een kwetsbare groep 
en te vaak zie ik kinderen in uitzichtloze, schrijnen-
de situaties. Je hart breekt. Maar met veel gedoe 

en geregel zorgen we voor maatwerk, vaak buiten 
de boekjes om. We helpen deze kinderen sterker 
te worden en zorgen dat ze ook leuke ervaringen 
krijgen. Plus een aai over de bol.” In de nieuw-
komersklassen komen de meeste kinderen na een 
maand of drie al aardig mee. “Ik vind het ongelo-
felijk, wat een veerkracht kinderen hebben. Ik doe 
dit werk al sinds 2001 en het geeft nog steeds veel 
voldoening.” 

Veiligheid en het Window of Tolerance
Wilde Kastanje heeft binnen het Ouder- en Kind-
team de training Positie en samenspel gegeven, 
onder andere aan Mary Bruijn, ouder- en kindadvi-
seur en aandachtsfunctionaris kindermishandeling 
in het Ouder- en Kindteam Oud West & De Baars-
jes. De training ging over de manier waarop je als 
professional van het Ouder- en Kindteam binnen 
je team, maar ook extern, met de partners van het 
Ouder- en Kindteam en natuurlijk met de ouders 
kunt samenwerken om te zorgen dat kinderen 
veilig zijn.
Tijdens de training kwam het begrip Window of 
Tolerance naar voren. Ouders die in stress zijn 
hebben minder ruimte om goed na te denken en 
schieten snel in een vecht of vluchtreactie. Of soms 
verstijven ze.
“We merkten als team dat ook wij onze Window of 
Tolerance hebben als het om veiligheid gaat. Soms 
zijn de problemen zo heftig en wordt er zo veel 
van je gevraagd dat je niet meer de tijd neemt om 
rustig met elkaar te bespreken wat er aan de hand 
is en wat je het beste zou kunnen doen. Je schiet 
in de eerste de beste oplossing of je denkt dat 
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je de zaak beter aan een ander kan overdragen.” 
Mary vertelt dat de training veel heeft opgeleverd: 
“Door de training hebben zowel ik als mijn colle-
ga’s veel meer tools gekregen om ons beter te po-
sitioneren ten opzichte van bijvoorbeeld school of 
Veilig Thuis. Als aandachtsfunctionaris krijg ik ook 
veel meer vragen vanuit het team. Dit is positief, 
omdat collega’s hun zorgen niet meer voor zich 
houden en er zelf mee worstelen. Hierdoor kunnen 
we gezamenlijk zoeken naar oplossingen.”

Samenwerking met de huisartsen
Om betere hulp te bieden aan gezinnen, werken 
we intensief samen met huisartsen. Dit was één 
van de speerpunten uit 2017. Een moeder vertelt 
hoe zij de samenwerking tussen de huisarts en het 
Ouder- en Kindteam heeft ervaren:
“Voor mijn 16-jarige dochter zijn we door de huis-
arts naar het Ouder- en Kindteam in Geuzenveld & 
Slotermeer verwezen, omdat zij op school gepest 
werd. We zitten al heel lang bij deze huisarts en hij 
kent mijn dochter goed. De huisarts zorgde voor 
een afspraak met de jeugdpsycholoog Heleen. Die 
kwam bij ons thuis. We wilden dat ze goed in zou 
schatten of mijn dochter deze situatie aan kon en 
op school kon blijven. De jeugdpsycholoog legde 
alles goed uit en raadde EMDR aan. De behande-
ling is inmiddels afgerond. Soms was het moeilijk 
voor mijn dochter, maar ze kon de psycholoog 
altijd bellen of appen. Het contact loopt nog, in die 
zin dat mijn dochter weet dat ze altijd een beroep 
op haar kan doen. Dat voelt heel fijn. Ook omdat 
ze midden in de puberteit zit. 
We kenden het Ouder- en Kindteam niet. Dat er 
op school een ouder- en kindadviseur zit, was bij 
ons vaag bekend. De route via de huisarts leek 
ons toen logischer. We zijn erg tevreden over de 
jeugdpsycholoog Heleen. In ons geval is het heel 
fijn dat de huisarts en de psycholoog overleggen, 
we hebben een fijne huisarts.”

In de wijk, daar gebeurt het
Saadia is een alleenstaande moeder van twee kin-
deren en woont in Bos en Lommer. Ze is vrijwilliger 
en bestuurslid bij Stichting Aknarij in Amsterdam 
West – een organisatie die zich inzet voor partici-
patie en integratie van haar achterban. De stichting 
zet zich met name in voor jongeren, ouderen en 
vrouwen. Nog niet zo lang geleden organiseerde 
Saadia een training omgaan met tieners – samen 

met ouder- en kindadviseur Touria. Ze deed er zelf 
ook enkele dagdelen aan mee.
“Bij Aknarij organiseer ik heel veel voor vrouwen 
in de buurt”, vertelt Saadia. “Sportles, naaiatelier, 
themabijeenkomsten. Cursussen en trainingen, 
waaronder assertiviteitstrainingen. Trainingen om-
gaan met stress en depressie. Door mijn werk heb 
ik een enorm netwerk in de buurt. Ik spreek veel 
met andere vrouwen. We delen samen de dingen 
die ons bezighouden. Met name ook de opvoe-
ding van onze kinderen. Wat goed gaat, waar we 
ons zorgen over maken. Zo is eigenlijk de training 
omgaan met tieners ontstaan. Er bleek een enorme 
behoefte onder de vrouwen te zijn om hier verder 
op door te gaan.”
Saadia schakelde Touria in om de training te verzor-
gen. De training duurde vier dagdelen. Heel veel 
onderwerpen passeerden de revue. Een belangrijk 
thema voor migrantenvrouwen is het omgaan met 
de verschillende werelden waarin hun kinderen 
opgroeien. Thuis zijn ze vooral Marokkaan, en wor-
den ze gelovig opgevoed. Op school en op straat 
gebeuren heel andere dingen, en komen jongeren 
een heel andere realiteit tegen. Hoe ga je daar thuis 
mee om als ouder? “Het deed mij en andere deel-
nemende vrouwen vooral erg goed om open over 
allerlei onderwerpen te kunnen spreken met elkaar”, 
vertelt Saadia. “Touria kon veel vragen beantwoor-
den. We discussieerden veel met elkaar. Touria kon 
ook heel veel praktische informatie geven.”

Het werk van een ouder- en kindadviseur
Zo werk je op een basisschool, dan weer op een 
middelbare school of ambulant in de wijk. Het werk 
als ouder- en kindadviseur is heel afwisselend!  
Ouder- en kindadviseurs La-Toya Renardus en 
Naomi Zweers uit het Ouder- en Kindteam Sloter-
vaart vertellen wat zij doen en wat zij het leukste 
vinden aan hun werk: “Op een dag heb ik individu-
ele gesprekken met jongeren, geef ik een training 
en ga ik op huisbezoek. Met name het werken met 
jongeren vind ik leuk. Het helpen van jongeren is 
echt mijn ding, ik kan iets triggeren bij hen,”aldus 
La-Toya. 

Volgens La-Toya zie je binnen het Ouder- en 
Kindteam echt resultaat van je werk “In 2015 heb 
ik bijvoorbeeld een jongen begeleid die in groep 
8 erg werd gepest. Hij heeft meegedaan aan een 
training en ik heb gesprekken met hem gevoerd. 
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Nu zit hij op het VO en komt hij terug met een 
andere hulpvraag. Nu ik hem weer zie, merk ik dat 
hij veel heeft geleerd. Dat geeft vertrouwen voor 
de nieuwe situatie.”
Naomi vult aan dat je ook ouders ziet groeien:  
“Ik heb een moeder begeleid die heel onzeker 
was over haar rol als moeder. Nu durft ze goede 
opvoedvragen te stellen. Ze loopt gewoon bij me 
binnen. Daar moet je wel een goede band voor 
hebben opbouwd. We werken veel samen met 
partners in de wijk, zodat onze gezichten bekend 
zijn. Vooral in de zomerperiode doen we veel aan 
netwerken. We gaan bijvoorbeeld langs sportscho-
len, waar veel jongeren komen. Het is echt investe-
ren in het contact met pubers. Je moet eerst een 
band opbouwen, voordat ze je vertrouwen. Helaas 
is die tijd er niet altijd. 
In 2018 gaan we de samenwerking in de wijk ver-
der versterken en nog meer de verbinding zoeken. 
We sluiten nu bijvoorbeeld aan bij het wijkover-
leg, georganiseerd door de gebiedsmakelaar van 
de gemeente. Daar zitten we met verschillende 
organisaties bij elkaar en hebben we volop de kans 
elkaar beter te leren kennen!”

Samenwerking met PIT
Op 1 januari 2018 stopt het Ouder- en Kindteam 
met de training Sprint, een training voor kinderen 

die probleemgedrag vertonen. In 2017 zijn we hard 
op zoek gegaan naar een alternatief. Dit alternatief 
hebben we gevonden in de samenwerking met PIT: 
het Preventief Interventie Team. In een pilot heb-
ben we ervaring opgedaan in de samenwerking. 
Nafiye Heima-Akca van het Ouder- en Kindteam 
in Geuzeveld & Slotermeer en Arend Rietveld en 
Martijn de Koning van het PIT vertellen hoe het er 
in de pilot aan toe gaat. Nafiye: “Vanuit het Ouder- 
en Kindteams is er contact met school en kijken we 
samen, onder meer aan de hand van de gegevens 
uit het leerlingvolgsysteem, voor welke kinderen 
extra aandacht nodig is. De school legt contact met 
de ouders en als het nodig is ga ik ook in gesprek 
met ouders en kinderen en kijk wat ik kan doen. Als 
het nodig is schakel ik PIT in.”
Arend Rietveld: “We hebben een lange adem. Na 
drie keer voor een dichte deur gaan we door. We 
weten 100% zeker dat ouders willen dat hun kind 
het goed doet op school. We komen bijna altijd 
binnen, maar we hebben daar anderen hard bij 
nodig. In de eerste casus waarbij we samenwerkten 
waren we nooit binnengekomen zonder de goede 
contacten van Nafiye.” Nafiye: “Resultaat van de 
samenwerking is dat de hulp nu veel beter wordt 
gecoördineerd en dat er een sterker netwerk is om 
het gezin heen.”
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Ouder- en Kindteams Amsterdam: januari tot en met december 2017 in cijfers

1. Bevolking Amsterdam (bron: OIS) 2017 2016 2015
Peildatum 1 januari
Jeugdigen 0-18 148.834 148.896 148.560

Cliënten Ouder- en Kindteams: jeugdgezondheidszorg basispakket
2. Jeugdigen onder zorg bij jeugdgezondheidszorg (bron: Kidos) 2017 2016 2015
0-4 38.283 38.711 39.193
4-12 65.486 64.482 64.497
12-18 46.734 44.437 45.787
Speciaal onderwijs 5.013 4.720 4.973
Totaal1 155.516 152.350 154.450

3. Bereik jeugdigen onder zorg bij jeugdgezondheidszorg (bron: Kidos) norm 2017 2016 2015
0-jarigen2 95% 99,1% 99,5% 99,0%
3-jarigen 95% 95,8% 95,3% 96,8%

schooljaar
2016-2017

schooljaar
2015-2016

5-jarigen 90% 94,2% 94,7% 94,8%
10-jarigen 90% 89,7% 86,7% 84,9%
14-jarigen 90% 85,4% 83,3% 84,0%
16-jarigen 90% 84,1% 78,0% 77,3%

4. Consulten Ouder- en Kindteams: jeugdgezondheidszorg (bron: Kidos) 2017 2016 2015
Aantal consulten3 264.141 263.032 250.455

Opgroei- en opvoedondersteuning
5. Ingezette trainingen (bron: Ris) 2017 2016 2015

Trainingen voor kinderen/jongeren
Aantal trainingen 138 158 146
Aantal deelnemers 968 1.189 1.001
Aantal uitvallers 120 91 76
Trainingen voor ouders
Aantal trainingen 94 104 104
Aantal deelnemers 860 1.085 825
Aantal uitvallers 68 79 68
Overige trainingen4

Aantal trainingen 194 128 125
Aantal deelnemers 2.174 1.071 1.075
Aantal uitvallers 35 60 8

5A. Specificatie ingezette groepstrainingen (bron: Ris) 2017
Trainingen voor kinderen/jongeren5 Trainingen Deelnemers Uitvallers
Training Sociale vaardigheid, gedragscontrole: Competentietraining 6-12 PO 50 342 28
Training Sociale vaardigheid, gedragscontrole: Competentietraining VO 5 33 5
Training Zelfvertrouwen/identiteit: Bibbers de baas 25 157 17
Training Zelfvertrouwen/identiteit: Faalangstreductietraining VO 2 6 3
Training Zelfvertrouwen/identiteit: Rots & Water PO 53 411 64
Training Zelfvertrouwen/identiteit: Rots & Water VO 3 19 3
Totaal 138 968 120

Trainingen voor ouders Trainingen Deelnemers Uitvallers
Cursus Positief Opvoeden: Triple P niveau 4 24 192 29
Cursus Positief Opvoeden: Triple P niveau 4 Teens 15 128 12
Oudercursussen: Peuter in Zicht (2-4), groep 11 65 6
Triple P workshop niveau 3 (0-12) groep 38 414 21
Triple P workshop tieners, niveau 3 (12-18), groep 6 61 0
Totaal 94 860 68

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 Directe cliëntcontacten: consulten, huisbezoeken, telefonische contacten (exclusief professioneel overleg over kinderen/jeugdigen en exclusief cliëntcontacten 
vanuit SAG). Vanaf 2017 ook de chatcontacten meegenomen.

4 Betreft een grote diversiteit aan activiteiten, zoals themabijeenkomsten (85%) en niet-basistrainingen (15%).

2 Bereik 0- en 3-jarigen is het samengesteld percentage van jeugdgezondheidszorg GGD en SAG. Er zijn geen grote verschillen in deze cijfers.

5 De Sprint-trainingen maken onderdeel uit van het basispakket aan trainingen en betreffen altijd individueel gegeven trainingen. Zij zijn daarom niet 
opgenomen in dit overzicht.

8. 2017 IN CIJFERS

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 jeugdgezondheids-

zorg, met opvoed- en opgroeiondersteuning en 
met jeugdhulp. De cijfers laten ook zien hoe vaak 
er wordt verwezen naar specialistische jeugdhulp.

JAAR IN HET KORT



Jaarrapportage 2017  •  pagina 24

Ouder- en Kindteams Amsterdam: januari tot en met december 2017 in cijfers

1. Bevolking Amsterdam (bron: OIS) 2017 2016 2015
Peildatum 1 januari
Jeugdigen 0-18 148.834 148.896 148.560

Cliënten Ouder- en Kindteams: jeugdgezondheidszorg basispakket
2. Jeugdigen onder zorg bij jeugdgezondheidszorg (bron: Kidos) 2017 2016 2015
0-4 38.283 38.711 39.193
4-12 65.486 64.482 64.497
12-18 46.734 44.437 45.787
Speciaal onderwijs 5.013 4.720 4.973
Totaal1 155.516 152.350 154.450

3. Bereik jeugdigen onder zorg bij jeugdgezondheidszorg (bron: Kidos) norm 2017 2016 2015
0-jarigen2 95% 99,1% 99,5% 99,0%
3-jarigen 95% 95,8% 95,3% 96,8%

schooljaar
2016-2017

schooljaar
2015-2016

5-jarigen 90% 94,2% 94,7% 94,8%
10-jarigen 90% 89,7% 86,7% 84,9%
14-jarigen 90% 85,4% 83,3% 84,0%
16-jarigen 90% 84,1% 78,0% 77,3%

4. Consulten Ouder- en Kindteams: jeugdgezondheidszorg (bron: Kidos) 2017 2016 2015
Aantal consulten3 264.141 263.032 250.455

Opgroei- en opvoedondersteuning
5. Ingezette trainingen (bron: Ris) 2017 2016 2015

Trainingen voor kinderen/jongeren
Aantal trainingen 138 158 146
Aantal deelnemers 968 1.189 1.001
Aantal uitvallers 120 91 76
Trainingen voor ouders
Aantal trainingen 94 104 104
Aantal deelnemers 860 1.085 825
Aantal uitvallers 68 79 68
Overige trainingen4

Aantal trainingen 194 128 125
Aantal deelnemers 2.174 1.071 1.075
Aantal uitvallers 35 60 8

5A. Specificatie ingezette groepstrainingen (bron: Ris) 2017
Trainingen voor kinderen/jongeren5 Trainingen Deelnemers Uitvallers
Training Sociale vaardigheid, gedragscontrole: Competentietraining 6-12 PO 50 342 28
Training Sociale vaardigheid, gedragscontrole: Competentietraining VO 5 33 5
Training Zelfvertrouwen/identiteit: Bibbers de baas 25 157 17
Training Zelfvertrouwen/identiteit: Faalangstreductietraining VO 2 6 3
Training Zelfvertrouwen/identiteit: Rots & Water PO 53 411 64
Training Zelfvertrouwen/identiteit: Rots & Water VO 3 19 3
Totaal 138 968 120

Trainingen voor ouders Trainingen Deelnemers Uitvallers
Cursus Positief Opvoeden: Triple P niveau 4 24 192 29
Cursus Positief Opvoeden: Triple P niveau 4 Teens 15 128 12
Oudercursussen: Peuter in Zicht (2-4), groep 11 65 6
Triple P workshop niveau 3 (0-12) groep 38 414 21
Triple P workshop tieners, niveau 3 (12-18), groep 6 61 0
Totaal 94 860 68

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 Directe cliëntcontacten: consulten, huisbezoeken, telefonische contacten (exclusief professioneel overleg over kinderen/jeugdigen en exclusief cliëntcontacten 
vanuit SAG). Vanaf 2017 ook de chatcontacten meegenomen.

4 Betreft een grote diversiteit aan activiteiten, zoals themabijeenkomsten (85%) en niet-basistrainingen (15%).

2 Bereik 0- en 3-jarigen is het samengesteld percentage van jeugdgezondheidszorg GGD en SAG. Er zijn geen grote verschillen in deze cijfers.

5 De Sprint-trainingen maken onderdeel uit van het basispakket aan trainingen en betreffen altijd individueel gegeven trainingen. Zij zijn daarom niet 
opgenomen in dit overzicht.

Jeugdhulp binnen de Ouder- en Kindteams
6. Cliënten Ouder- en Kindteams: jeugdhulp (bron: Ris) 2017 2016 2015
Aanwezig op 1/1 8.769 6.448 956
Nieuw 5.557 6.111 6.332
Uitgestroomd 7.512 4.667 1.354
Aanwezig op 31/126 6.814 7.892 5.934
Bereikte cliënten dmv jeugdhulp7 14.326 12.559 7.288

7. Trajecten8 Ouder- en Kindteams: jeugdhulp (bron: Ris) 2017 2016 2015
Aanwezig op 1/1 8.859 6.511 1.011
Nieuw 5.630 6.461 6.467
Uitgestroomd 7.655 5.039 1.504
Aanwezig op 31/12 6.834 7.933 5.974
Trajecten dmv jeugdhulp 14.489 12.972 7.478
behorend bij unieke cliënten 14.326 12.522 7.238

8. Type arrangementen9Ouder- en Kindteams (bron: Ris) 2017

Arrangementen Cliënten Percentage10

De hulp wordt gegeven door de ouder- en kindadviseur of door collega's uit het team 65,4%
- de ouder- en kindadviseur helpt zelf of een collega geeft hulp 7.069 5.645
- cliënten met traject, maar zonder arrangement 4.328
- niet bekend 172 139
Er worden samenwerkingspartners ingezet 34,6%
- aanvullend aanbod (O&O-aanbod) 308 281
- inschakelen Samen DOEN, Gecertificeerde Instelling en/of Veilig thuis 259 243
- inzet individuele voorziening 7.439 4.438
Totaal 15.247 14.326 100,0%
behorend bij unieke cliënten11 9.998

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

8A. Type arrangementen Ouder- en Kindteams (bron: Ris) 2016
Arrangementen Cliënten Percentage

De hulp wordt gegeven door de ouder- en kindadviseur of door collega's uit het team 69,4%
- de ouder- en kindadviseur helpt zelf of een collega geeft hulp 5.623 4.817
- cliënten met traject, maar zonder arrangement 4.529
- niet bekend 376 309
Er worden samenwerkingspartners ingezet 30,6%
- aanvullend aanbod (O&O-aanbod) 258 231
- inschakelen Samen DOEN, Gecertificeerde Instelling en/of Veilig thuis 207 197
- inzet individuele voorziening 4.996 3.897
Totaal 11.460 12.559 100,0%
behorend bij unieke cliënten 8.030

8B. Type arrangementen Ouder- en Kindteams (bron: Ris) 2015
Arrangementen Cliënten Percentage

De hulp wordt gegeven door de ouder- en kindadviseur of door collega's uit het team 72,9%
- de ouder- en kindadviseur helpt zelf of een collega geeft hulp 3.185 2.806
- cliënten met traject, maar zonder arrangement 2.687
- niet bekend 646 501
Er worden samenwerkingspartners ingezet 27,1%
- aanvullend aanbod (O&O-aanbod) 133 123
- inschakelen Samen DOEN, Gecertificeerde Instelling en/of Veilig thuis 148 137
- inzet individuele voorziening 1.985 1.718
Totaal 6.097 7.288 100,0%
behorend bij unieke cliënten 4.601

9. Trajecten die door gezin zelf of met inzet netwerk zijn uitgevoerd (bron: Ris) 2017 2016 2015
Trajecten waarbij het netwerk is ingezet 30,7% 26,6% 24,4%

6 Het aantal aanwezige cliënten op 31/12 sluit niet aan op het aantal aanwezige cliënten op 1/1 van het volgende jaar vanwege registraties die in het nieuwe jaar 
zijn gedaan over een vorig tijdvak.
7 Ouders met een advies- of informatievraag en de ouders, jongeren en kinderen die alleen een groepstraining volgen worden niet in Ris geregistreerd.

8 Een traject is een periode van aaneengesloten hulpverlening waar je een plan en te behalen resultaten opstelt. Indien de hulpverlening niet aaneengesloten is, 
kan een cliënt meerdere trajecten in één jaar hebben.

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.
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Nieuw 5.630 6.461 6.467
Uitgestroomd 7.655 5.039 1.504
Aanwezig op 31/12 6.834 7.933 5.974
Trajecten dmv jeugdhulp 14.489 12.972 7.478
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- de ouder- en kindadviseur helpt zelf of een collega geeft hulp 7.069 5.645
- cliënten met traject, maar zonder arrangement 4.328
- niet bekend 172 139
Er worden samenwerkingspartners ingezet 34,6%
- aanvullend aanbod (O&O-aanbod) 308 281
- inschakelen Samen DOEN, Gecertificeerde Instelling en/of Veilig thuis 259 243
- inzet individuele voorziening 7.439 4.438
Totaal 15.247 14.326 100,0%
behorend bij unieke cliënten11 9.998

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

8A. Type arrangementen Ouder- en Kindteams (bron: Ris) 2016
Arrangementen Cliënten Percentage

De hulp wordt gegeven door de ouder- en kindadviseur of door collega's uit het team 69,4%
- de ouder- en kindadviseur helpt zelf of een collega geeft hulp 5.623 4.817
- cliënten met traject, maar zonder arrangement 4.529
- niet bekend 376 309
Er worden samenwerkingspartners ingezet 30,6%
- aanvullend aanbod (O&O-aanbod) 258 231
- inschakelen Samen DOEN, Gecertificeerde Instelling en/of Veilig thuis 207 197
- inzet individuele voorziening 4.996 3.897
Totaal 11.460 12.559 100,0%
behorend bij unieke cliënten 8.030

8B. Type arrangementen Ouder- en Kindteams (bron: Ris) 2015
Arrangementen Cliënten Percentage

De hulp wordt gegeven door de ouder- en kindadviseur of door collega's uit het team 72,9%
- de ouder- en kindadviseur helpt zelf of een collega geeft hulp 3.185 2.806
- cliënten met traject, maar zonder arrangement 2.687
- niet bekend 646 501
Er worden samenwerkingspartners ingezet 27,1%
- aanvullend aanbod (O&O-aanbod) 133 123
- inschakelen Samen DOEN, Gecertificeerde Instelling en/of Veilig thuis 148 137
- inzet individuele voorziening 1.985 1.718
Totaal 6.097 7.288 100,0%
behorend bij unieke cliënten 4.601

9. Trajecten die door gezin zelf of met inzet netwerk zijn uitgevoerd (bron: Ris) 2017 2016 2015
Trajecten waarbij het netwerk is ingezet 30,7% 26,6% 24,4%

6 Het aantal aanwezige cliënten op 31/12 sluit niet aan op het aantal aanwezige cliënten op 1/1 van het volgende jaar vanwege registraties die in het nieuwe jaar 
zijn gedaan over een vorig tijdvak.
7 Ouders met een advies- of informatievraag en de ouders, jongeren en kinderen die alleen een groepstraining volgen worden niet in Ris geregistreerd.

8 Een traject is een periode van aaneengesloten hulpverlening waar je een plan en te behalen resultaten opstelt. Indien de hulpverlening niet aaneengesloten is, 
kan een cliënt meerdere trajecten in één jaar hebben.

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.

Verwijzen en beschikken door de Ouder- en Kindteams
10. Beschikte voorzieningen (bron: Wmo-Ned) 2017 2016 2015
Persoonsgebonden budget (Pgb) 898                              566                              340                               
Zorg in natura (Zin) 2.780                           2.744                           1.697                           
Totaal 3.678                          3.310                           2.037                           

10A. Beschikte voorzieningen naar zorgcategorie (bron: Wmo-Ned) 2017
Persoonsgebonden budget Zorg in natura Totaal

Ambulante jeugdzorg 11                                 508                              519                               
Buitenregionale & landelijke inkoop (B&L) -                               2                                   2                                   
Begeleiding Individueel en Groep 581                               662                              1.243                           
Behandeling Individueel en Groep 16                                 311                               327                               
Dagbehandeling jeugdzorg 1                                    169                              170                               
Generalistische basis GGZ 12                                 83                                 95                                 
Kortdurend verblijf 51                                 68                                 119                               
Onbekend 2                                   2                                   
Ondersteuning bij opstellen familiegroepsplan -                               1                                    1                                    
Persoonlijke verzorging 207                               16                                 223                               
Pleegzorg -                               111                               111                               
Specialistische GGZ 17                                  703                               720                               
Verblijf (l)vb -                               26                                 26                                 
Verblijf jeugdzorg -                               120                               120                               
Totaal 898                              2.780                          3.678                          

10B. Beschikte voorzieningen naar zorgcategorie (bron: Wmo-Ned)
2017 2016 2015

Ambulante jeugdzorg 14% 16% 19%
Buitenregionale & landelijke inkoop (B&L) 0% 1% 5%
Begeleiding Individueel en Groep 34% 28% 28%
Behandeling Individueel en Groep 9% 7% 8%
Dagbehandeling jeugdzorg 5% 6% 3%
Generalistische basis GGZ 3% 3% 3%
Kortdurend verblijf 3% 2% 1%
Ondersteuning bij opstellen familiegroepsplan 0% 0% 1%
Persoonlijke verzorging 6% 5% 3%
Pleegzorg 3% 3% 3%
Specialistische GGZ 20% 27% 20%
Verblijf (l)vb 1% 0% 2%
Verblijf jeugdzorg 3% 1% 2%
Onbekend 0% 0% 1%
Totaal 100% 100% 100%

11. Zorgen om veiligheid (bron: Ris) 2017 2017 2016 2015
Zorgen om veiligheid bij de nieuwe cliënten 1,4% 0,8% 6,9%
Zorgen om veiligheid bij de cliënten aanwezig op 1/1 3,6% 5,8% 52,6%
Totaal 2,7% 3,4% 12,9%

Verwijzen en beschikken in het stelsel
12. Beschikte voorzieningen (bron: Wmo-Ned) 2017 2016 2015
Ouder- en Kindteams Amsterdam 3.678                           3.310                           2.037                           
Huisartsen 3.609                           4.655                           3.225                           
Overig12 6.485                          5.937                           3.257                           
Totaal 13.772                        13.902                        8.519                          

12A. Beschikte voorzieningen (bron: Wmo-Ned) in % 2017 2016 2015
Ouder- en Kindteams Amsterdam 27% 24% 24%
Huisartsen 26% 33% 38%
Overig 47% 43% 38%
Totaal 100% 100% 100%
12 Waaronder jeugdartsen, medisch specialisten, Gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis, Samen Doen, scholen.
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Verblijf (l)vb -                               26                                 26                                 
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Ambulante jeugdzorg 14% 16% 19%
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Behandeling Individueel en Groep 9% 7% 8%
Dagbehandeling jeugdzorg 5% 6% 3%
Generalistische basis GGZ 3% 3% 3%
Kortdurend verblijf 3% 2% 1%
Ondersteuning bij opstellen familiegroepsplan 0% 0% 1%
Persoonlijke verzorging 6% 5% 3%
Pleegzorg 3% 3% 3%
Specialistische GGZ 20% 27% 20%
Verblijf (l)vb 1% 0% 2%
Verblijf jeugdzorg 3% 1% 2%
Onbekend 0% 0% 1%
Totaal 100% 100% 100%

11. Zorgen om veiligheid (bron: Ris) 2017 2017 2016 2015
Zorgen om veiligheid bij de nieuwe cliënten 1,4% 0,8% 6,9%
Zorgen om veiligheid bij de cliënten aanwezig op 1/1 3,6% 5,8% 52,6%
Totaal 2,7% 3,4% 12,9%

Verwijzen en beschikken in het stelsel
12. Beschikte voorzieningen (bron: Wmo-Ned) 2017 2016 2015
Ouder- en Kindteams Amsterdam 3.678                           3.310                           2.037                           
Huisartsen 3.609                           4.655                           3.225                           
Overig12 6.485                          5.937                           3.257                           
Totaal 13.772                        13.902                        8.519                          

12A. Beschikte voorzieningen (bron: Wmo-Ned) in % 2017 2016 2015
Ouder- en Kindteams Amsterdam 27% 24% 24%
Huisartsen 26% 33% 38%
Overig 47% 43% 38%
Totaal 100% 100% 100%
12 Waaronder jeugdartsen, medisch specialisten, Gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis, Samen Doen, scholen.

Personeel
13. Medewerkers Ouder- en Kindteams norm levering levering levering
Betreft feitelijke levering naar aanleiding van inkoop13 2017 2017 2016 2015
Ouder- en kindadviseurs14 227,5           225,8                           228,2 225,2                           
Jeugdverpleegkundigen15 116,8           113,3                            107,5 108,7                           
Jeugdpsychologen 51,9              52,5                             51,2 52,5                             
Jeugdartsen 70,4              70,6                             70,5 75,7                              

14. Ziekteverzuim (bron: Diver)
2017 2016 2015

Ziekteverzuim medewerkers 4,9% 5,3% 4,5%
- waarvan kort verzuim (< 7 dagen) 0,7% 1,0% 0,7%
- langdurig verzuim (7 dagen of meer) 4,1% 4,3% 3,8%

Ziekteverzuim jeugdgezondheidszorg (niet SAG) - incl. langer dan 1 jaar 5,0% 4,2% 4,5%

Financiën
15. Financieel overzicht Ouder- en Kindteams (bron: Accountview)16

bedragen x € 1.000,-
Begroting

2017
Realisatie

2017
Realisatie

2016
Realisatie

2015
Expertise toekennen jeugdhulp (AWBZ/BJZ en CIZ) 102 164 64 103
Extra kosten overhead 287 319 394 413
Overig 486 397 531 322
Professionalisering 397 349 261 320
Totaal werkbegroting 1.272 1.229 1.250 1.158

bedragen x € 1.000,-
Begroting

2017
Realisatie

2017
Expertise toekennen jeugdhulp (AWBZ/BJZ en CIZ) 260 87
Extra kosten overhead 848 994
Overig 1.795 1.786
Professionalisering 452 530
Totaal begroting categorie I 3.355 3.397

15 De norm is inclusief 11,3 fte voor de kinderen met obesitas waarvoor Centrale Zorgverlener trajecten worden ingezet.

14 De uiteindelijke cijfers kunnen nog afwijken, omdat de afstemming met de partners uit de joint venture nog niet definitief is afgerond.

16 In 2017 is, naast de werkbegroting, ook het budget voor de overhead categorie I ter beschikking gekomen van de Ouder- en Kindteams. Totaal was een bedrag 
van 4,6 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is volledig besteed. Vanuit het budget overhead categorie I is de inzet van overheadfuncties van de deelnemende 
instellingen in de Ouder- en Kindteams gefinancierd. 

13 Daarnaast werken in Ouder- en Kindteams Amsterdam: teamleiders, Jgz teamleiders, managementassistenten, Ouder- en Kindteamassistenten en 
doktersassistenten en medewerkers van het programmateam.
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15 De norm is inclusief 11,3 fte voor de kinderen met obesitas waarvoor Centrale Zorgverlener trajecten worden ingezet.

14 De uiteindelijke cijfers kunnen nog afwijken, omdat de afstemming met de partners uit de joint venture nog niet definitief is afgerond.

16 In 2017 is, naast de werkbegroting, ook het budget voor de overhead categorie I ter beschikking gekomen van de Ouder- en Kindteams. Totaal was een bedrag 
van 4,6 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is volledig besteed. Vanuit het budget overhead categorie I is de inzet van overheadfuncties van de deelnemende 
instellingen in de Ouder- en Kindteams gefinancierd. 

13 Daarnaast werken in Ouder- en Kindteams Amsterdam: teamleiders, Jgz teamleiders, managementassistenten, Ouder- en Kindteamassistenten en 
doktersassistenten en medewerkers van het programmateam.
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Zuidoost 48% 18.071 1.471 8,1%       1.986 11,0%        1.674 9,3%
Noord 31% 20.227 1.622 8,0%       1.966 9,7%       1.664 8,2%
Nieuw-West 18% 32.381 2.175 6,7%        2.843 8,8%        2.457 7,6%
West -11% 21.722 1.205 5,5%        1.607 7,4%        1.386 6,4%
Oost -17% 25.838 1.597 6,2%        1.965 7,6%        1.702 6,6%
Centrum -51% 9.475 472 5,0%            545 5,8%            472 5,0%
Zuid -54% 21.120 960 4,5%        1.104 5,2%           900 4,3%
Amsterdam (stadsdeel onbekend)            332           244 
VO-teams, MBO Jeugdteam, loket Bijzondere Beschikkingen (BB), Pgb-team*** 4.824
Andere gemeente dan Amsterdam        1.217           406 
Onbekend (niet vastgelegd)            761            355 
Totaal 148.834 14.326 9,6% 14.326 9,6% 11.260 7,6%
Totaal wijkteams 148.834 9.502 6,4% 12.348 8,3% 10.499 7,1%

Ouder- en Kindteams Amsterdam: bereik jeugdhulp op stadsdeelniveau

* 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), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO Jeugdteam) en het Stedelijk Team Vluchtelingen zijn niet op wijkniveau 
georganiseerd. Het loket Bijzondere Beschikkingen (BB) en het Pgb-team zijn ondersteunende teams en doen geen zelfstandige uitvoering.

Periode januari tot en met december 2017
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Bijlmer Centrum 61% 5.052                433 8,6% 98,3% 98,9% 97,2%                  73 
Bijlmer Oost 55% 6.039                383 6,3% 99,1% 99,1%               103 
Bos en Lommer 23% 6.224               422 6,8% 99,4% 99,4%               225 
Buitenveldert & Zuidas -46% 3.268               260 8,0% 98,2% 98,2%                 21 
Centrum Oost -51% 4.963               245 4,9% 99,7% 99,7% 100,0%                 90 
Centrum West -51% 4.512                227 5,0% 98,6% 98,5% 98,7%                 26 
De Aker & Nieuw-Sloten -28% 5.749                277 4,8% 99,0% 99,2% 98,8%                 44 
De Pijp & Rivierenbuurt -45% 8.288                351 4,2% 99,8% 99,8%                    8 
Gaasperdam & Driemond 33% 6.980               655 9,4% 100,0%                 50 
Geuzenveld & Slotermeer 51% 10.653                670 6,3% 99,7% 99,7%                 96 
IJburg & Zeeburgereiland -17% 7.683                433 5,6% 99,7% 99,7%               113 
Indische Buurt & Oostelijk Havengebied -1% 7.583               497 6,6% 99,5% 99,5% 100,0%               162 
Noord Oost 33% 8.234               586 7,1% 99,2% 99,5% 98,4%                 93 
Noord West 21% 6.696               548 8,2% 98,2% 98,2%                 76 
Osdorp 29% 8.372                720 8,6% 99,8% 99,8%               165 
Oud Noord 43% 5.297               488 9,2% 98,3% 98,3%                  51 
Oud Oost -10% 5.190               434 8,4% 99,1% 99,1%               136 
Oud West & De Baarsjes -21% 10.370                515 5,0% 98,4% 98,4%                 41 
Slotervaart -5% 7.607               508 6,7% 99,1% 99,1%                  51 
Watergraafsmeer -48% 5.382                233 4,3% 99,2% 99,2%                  75 
Westerpark -35% 5.128               268 5,2% 96,8% 94,2% 98,9%                 38 
Zuid -63% 9.564               349 3,6% 99,2% 99,2% 99,0%                 49 
VO Centrum & Zuid                687                   -   
VO Noord                  74                   -   
VO Oost & Zuidoost               396                 21 
VO West & Nieuw-West               549                   -   
MBO Jeugdteam           1.944                   -   
Stedelijk Team Vluchtelingen                  39                 21 
Loket Bijzondere Beschikkingen (BB) / Pgb-team            1.135                   -   
Totaal 148.834        14.326 9,6% 99,1% 99,1% 99,0%         1.828 
Totaal wijkteams ** 148.834          9.502 6,4% 99,1% 99,1% 99,0%         1.786 

Ouder- en Kindteams Amsterdam: bereik op wijkniveau

** De teams voor het voortgezet onderwijs (VO-teams), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO Jeugdteam) en het Stedelijk Team Vluchtelingen zijn 
niet op wijkniveau georganiseerd. Het loket Bijzondere Beschikkingen (BB) en het Pgb-team zijn ondersteunende teams en doen geen zelfstandige 
uitvoering.

Periode januari tot en met december 2017

* Betreft de weging van de problematiek in een wijk; bij een negatieve signaalscore is deze beperkt; bij een positieve signaalscore is deze 
bovengemiddeld.
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Bijlmer Centrum 61% 5.052 44 88 132 2,6%
Bijlmer Oost 55% 6.039 22 103 125 2,1%
Bos en Lommer 23% 6.224 28 88 116 1,9%
Buitenveldert & Zuidas -46% 3.268 16 28 44 1,3%
Centrum Oost -51% 4.963 20 72 92 1,9%
Centrum West -51% 4.512 12 43 55 1,2%
De Aker & Nieuw-Sloten -28% 5.749 31 65 96 1,7%
De Pijp & Rivierenbuurt -45% 8.288 33 68 101 1,2%
Gaasperdam & Driemond 33% 6.980 32 181 213 3,1%
Geuzenveld & Slotermeer 51% 10.653 45 156 201 1,9%
IJburg & Zeeburgereiland -17% 7.683 37 90 127 1,7%
Indische Buurt & Oostelijk Havengebied -1% 7.583 35 120 155 2,0%
Noord Oost 33% 8.234 31 189 220 2,7%
Noord West 21% 6.696 48 119 167 2,5%
Osdorp 29% 8.372 59 207 266 3,2%
Oud Noord 43% 5.297 33 94 127 2,4%
Oud Oost -10% 5.190 35 61 96 1,8%
Oud West & De Baarsjes -21% 10.370 46 125 171 1,6%
Slotervaart -5% 7.607 44 116 160 2,1%
Watergraafsmeer -48% 5.382 24 46 70 1,3%
Westerpark -35% 5.128 13 67 80 1,6%
Zuid -63% 9.564 44 77 121 1,3%
VO Centrum & Zuid 13 63 76
VO Noord 7 38 45
VO Oost & Zuidoost 4 55 59
VO West & Nieuw-West 5 109 114
MBO Jeugdteam 2 8 10
Loket Bijzondere Beschikkingen (BB) / Pgb-team 135 304 439
Totaal 148.834 898 2.780 3.678 2,5%
Totaal wijkteams ** 148.834 732 2.203 2.935 2,0%

Ouder- en Kindteams: beschikkingen op wijkniveau

**De teams voor het voortgezet onderwijs (VO-teams), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO Jeugdteam) en het 
Stedelijk Team Vluchtelingen zijn niet op wijkniveau georganiseerd. Het loket Bijzondere Beschikkingen (BB) en het Pgb-
team zijn ondersteunende teams en doen geen zelfstandige uitvoering.

Periode januari tot en met december 2017

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