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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.

Jaarrapportage 2018
Ouder- en Kindteams Amsterdam
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Dit jaar lag onze focus op aansluiten en versterken. We zijn er voor alle kinderen, jongeren en gezinnen 
in de wijk, ook voor die gezinnen die niet zelf naar ons toekomen, die nog geen vragen hebben. Dat 
doen we door wijkgericht te werken en breder te kijken dan alleen naar gezond opgroeien en opvoeden. 
Professionals brengen formele en informele netwerken in kaart en bepalen op basis van de behoeften 
in de wijk waar de meeste aandacht naar uit moet gaan. We spannen ons in om aan te sluiten op andere 
organisaties, van Veilig Thuis tot huisartsen en buurtcentra.

Streven naar gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren betekent dat we ons extra inspannen voor 
die wijken en gezinnen die ondersteuning, jeugdhulp en/of jeugdgezondheidszorg het meest nodig 
hebben. We versterken die wijken en gezinnen gezamenlijk vanuit krachtige multidisciplinaire teams 
met jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugdpsychologen en ouder- en kindadviseurs, en in nauwe 
samenwerking met tal van andere netwerkpartners. 

JAAR IN HET KORT

Ieder kind in Amsterdam moet de kans krijgen om veilig en gezond op te groeien, zijn of 
haar talent te ontwikkelen en volwaardig mee te doen in de samenleving. Dat is het maat-
schappelijk doel van het gehele jeugdstelsel in Amsterdam. 2018 was het vierde volle jaar 

dat de Ouder- en Kindteams zich - samen met tal van andere organisaties - dagelijks inzette 
om dit doel te realiseren. De teams zijn inmiddels goed geworteld in de wijk, bekend en 

laagdrempelig bereikbaar. 
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1. INZET IN DE WIJK

                  Wijkgericht werken 
Wijkgericht werken is de basis van ons werk: ons 
streven is om continu aan te sluiten bij de bestaande 
voorzieningen in de wijk en de behoeften van de 
wijk. Dat doen we door goed geworteld, bekend 
en laagdrempelig bereikbaar te zijn en door te 
investeren in samenwerking met partners in de wijk, 
zoals huisartsen, verloskundigen, jongerenwerk en 
buurtinitiatieven. Om gericht te bepalen wat nodig 
is, maakt ieder team sinds 2018 een wijkteamplan, 
met daarin de kenmerken en behoeften van de 
wijk, en waar teams hun tijd aan willen besteden. 
Omdat opvoed- en opgroeiproblemen zelden 
op zichzelf staan, kijken we in wijken waar 
multiproblematiek veel voorkomt ook steeds meer 
naar bestaanszekerheid van de gezinnen.

Versterken bestaande netwerken in de wijk
Kinderen hebben baat bij een wijk met een sterke 
sociale structuur en sterke netwerken. Onderling 
contact en begrip tussen verschillende groepen in de 
samenleving verbetert het opgroeiklimaat. Wij werken 
mee aan het realiseren van wijken waar ouders en 
kinderen zich verbonden voelen met de plek waar 
ze wonen, met hun buurtgenoten. We versterken 
bijvoorbeeld het pedagogisch klimaat op scholen en 
dragen bij aan een goede sfeer op pleinen.  
Een ander voorbeeld van het opzetten en ver-
sterken van bestaande netwerken in een wijk is  

 
het project Het begint bij mij: in vijf bijeenkomsten 
praten ouders, onder leiding van een trainer met 
elkaar over de manier waarop ze zelf opgevoed 
zijn, en of dat wat zij geleerd hebben nog van 
toepassing is op de werkelijkheid van vandaag. Het 
idee achter het project is dat de gesprekken zorgen 
voor een sterke band tussen de ouders, en dat zij 
elkaar daarna nog opzoeken en steunen. De eerste 
ervaringen in de Ouder- en Kindteams wijzen erop 
dat dit inderdaad gebeurt.

Vaardigheden wijkgericht werken 
Wijkgericht werken betekent ook aansluiten bij die 
groepen in de wijk die niet zelf naar ons toekomen. 
We zien in Amsterdam in diverse wijken groepen 
ouders en jongeren die wantrouwig zijn naar 
instanties en hulpverlening. Deze ouders komen niet 
zelf met vragen naar ons toe.  
Het is van belang om aan te sluiten bij hen door in 
hun netwerk te participeren, zodat ouders, jongeren 
en kinderen ons leren kennen, er vertrouwen 
ontstaat en we van betekenis kunnen zijn voor hen. 
De wijkteams werken gericht aan deze opdracht.  
Een hulpmiddel hierbij is onder meer de Kracht 
van de Ontmoeting, een participatief onderzoek in 
samenwerking met de Vrije Universiteit, Hogeschool 
InHolland en het Verwey Jonker Instituut, waarbij 
via een aantal projecten wordt onderzocht hoe 
je als professional aansluit bij specifieke groepen 

“Ik durfde vragen te stellen die ik mijn moeder nooit zou durven stellen.  
Hoe het werkt met seks of met je maagdenvlies.”

Lees in Uitgelicht in Nieuw-West waarom Jasmin Ramzy (19) de ‘meidenclub’ volgde, zie pagina 18.

ONTWIKKELPUNT 
- 2018 -
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en vertrouwen opbouwt. Hoe werk je vanuit 
zowel professionele expertise als persoonlijke 
verbondenheid? Het is voor professionals essentieel 
om beide perspectieven flexibel te kunnen inzetten. 
In 2018 is een eerste theoretische onderbouwing 
gemaakt van deze werkwijze. Resultaten gebruiken 
we in de leerlijn voor medewerkers. 

Veiligheid in de wijk
In de wijken werken we steeds meer samen met 
partners die zich richten op jongeren in de wijk. 
Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij activiteiten 
van het jongerenwerk of zelfhulporganisaties, 
meidengroepen te organiseren en te werken op 
locaties waar jongeren komen, zoals een Jongeren 
Informatie Punt. Daarnaast brengen we onze 
expertise in bij de Jeugd en Veiligheid-netwerken in 
de stadsdelen.  
We zien verder dat in bepaalde wijken jongeren 
op steeds vroegere leeftijd actief worden in de 
criminaliteit. Preventief investeren in kinderen onder 
de twaalf is daar essentieel. Ook op basisscholen 
zien we een sterke behoefte aan ondersteuning bij 
die preventie. Daartoe hebben we de samenwerking 
met het Preventief Interventie Team (PIT) verstevigd 
en is bijvoorbeeld in Zuidoost de samenwerking 
met Sitara gerealiseerd, die een cultuursensitieve, 
preventieve aanpak ontwikkelde voor kinderen 
van 8 tot 16 jaar. Ook bouwen we mee aan een 
preventieve structuur in de wijk, die met de komst 
van het Flexibel Preventief Aanbod Jeugd ook voor 
risicojongeren verder verstevigd wordt.
Het Ouder- en Kindteam heeft na het schietincident 
in het buurthuis op Wittenburg, waarbij een 
zeventienjarige jongen om het leven kwam, een 
actieve rol gespeeld in de ondersteuning van 
kinderen en ouders op scholen en in de buurt. Er 
zijn extra ouder- en kindadviseurs in deze buurt 
ingezet, die samen met andere partijen intensief 
aangesloten zijn bij allerlei activiteiten met kinderen, 

jongeren en ouders. Vandaaruit hebben de ouder- 
en kindadviseurs zowel individueel als aan groepen 
ondersteuning geboden.

Preventie
Alle activiteiten van de Ouder- en Kindteams 
uitgevoerd door de jeugdartsen en 
jeugdverpleegkundigen vallen onder preventie. 
Daarnaast bestaat preventie uit informatie en advies 
en trainingen/themabijeenkomsten voor jeugdigen 
en ouders, plus alle hierbij behorende activiteiten, 
door ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen. 
Van de directe en cliëntgebonden tijd besteden 
de ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen 
gezamenlijk 29% van hun tijd aan preventie. 
Dit is in lijn met 2017. Naast de directe en 
cliëntgebonden tijd is ook tijd besteed aan niet-
direct cliëntgebonden tijd, zoals het opbouwen 
en behouden van netwerken in de wijk en 
professionalisering van de professionals.  
De rapportage Dagboekjesonderzoek staat  
op onze website

“Als het dan toch lukt om de kinderen te laten merken: ‘we zijn het niet met elkaar eens, maar als ouders 
willen we dit voor jullie goed doen’, dan levert dat heel veel rust op.” 

Weten hoe het Ouder- en Kindteam ouders in scheiding helpt? Lees het bij Uitgelicht in Centrum, zie pagina 19.

https://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarbericht-2018/
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Samengevat 2018 2017 2016
in % 2018 

tov 2017

Jeugdigen 0-18 in Amsterdam 148.433   148.834    148.896    0%

Naamsbekendheid van de Ouder- en Kindteams onder Amsterdamse ouders 44% 34% 31%

Bereik basispakket Jgz (GGD en SAG)
- consulten 280.637   264.141    263.032    6%
- 0-jarigen 99,0% 99,1% 99,5%
- 3-jarigen 94,6% 95,8% 95,3%

Bereik opvoed- en opgroeiondersteuning
- middels basistrainingen ouders 544            860            1.085         -37%
- middels basistrainingen jeugdigen 635            968            1.189         -34%
- middels themabijeenkomsten en overige trainingen 1.293        2.174         1.071         -41%

Bereik middels jeugdhulp binnen de Ouder- en Kindteams 12.318      14.326      12.559      -14%
- waarvan nieuw in 2018 (inclusief terugkerende jeugdigen uit eerdere jaren) 5.890        6.417         6.271         -8%
       nieuwe jeugdigen die nog nooit jeugdhulp van het OKT ontvingen 4.701        5.557        6.111        -15%
       jeugdigen die in 2018 opnieuw bij het OKT aanklopten 1.189       860           160            38%

De hulp wordt gegeven door de ouder- en kindadviseur of door collega's uit het team 75,8% 65,4% 69,4%
Er worden samenwerkingspartners ingezet 24,2% 34,6% 30,6%

Verwijzingen naar specialistische jeugdhulp1 2.880        3.678         3.310         -22%
- waarvan Zorg in natura (Zin) 1.750        2.780         2.744         -37%
- waarvan Persoonsgebonden budget (Pgb) 733            898            566            -18%
- waarvan Onbekend 397            
Betreft aantal jeugdigen 2.260       2.788        2.366        -19%

1  Exclusief 1) verwijzingen door jeugdartsen die middels een arts-arts verwijzing hebben doorverwezen (jeugdartsen werkten niet exclusief voor de 
Ouder- en Kindteams, cijfers zijn dus niet representatief over de jaren heen) en 2) verwijzingen uitgevoerd in het kader van de GI-drang, een 
administratieve taak die de Ouder- en Kindteams in 2016 en 2017 hebben uitgevoerd.

De tabel wordt in de volgende hoofdstukken toegelicht.

“Als je die stress en schaamte weg kan nemen, creëer je rust.  
Pas dan kun je verder, en aan andere problemen werken.” 

Ervaringsdeskundige Jenny Pott maakt met haar persoonlijke verhaal professionals bewust van de impact  

van armoede en stress op opvoeden en opgroeien. Lees het in Uitgelicht in Noord, zie pagina 20.
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2. JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Bereik basispakket jeugdgezondheidszorg 
De jeugdgezondheidzorg van de GGD en SAG* 
heeft in 2018 bijna alle 0-jarigen in Amsterdam be-
reikt (99%) en 94,6% van de 3-jarigen (norm is 95%). 
In vergelijking met voorgaand schooljaar is het be-
reik van de 5-jarigen en 10-jarigen iets gedaald, het 
bereik van 14-jarigen is iets gestegen. Het bereik van 
16-jarigen is het meest gedaald, met 6,9%. Jongeren 
vanaf 16 jaar kunnen zelfstandig beslissen of zij mee-
doen met een preventief gezondheidsonderzoek. Dit 
beïnvloedt het bereik van deze groep.

Consulten jeugdgezondheidszorg gestegen 
In vergelijking met 2017 is het aantal consulten van 
de jeugdgezondheidszorg gestegen. Sinds 2018 
bieden jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen meer 
zorg op maat. Zo zijn onze jeugdverpleegkundigen 
vaker op indicatie op huisbezoek gegaan en hebben 
zij extra zorgconsulten gehouden met ouders. 

Rijksvaccinatieprogramma
De vaccinatiegraad van minimaal 90% is voor bijna 
alle vaccinaties gehaald. Alleen het aantal meisjes dat 
zich liet inenten tegen HPV, een virus dat baarmoe-
derhalskanker veroorzaakt, is met 35% laag. Dit is 
een landelijke trend, die we ook in Amsterdam zien.

We merken dat een toenemend aantal ouders vra-
gen heeft over vaccineren en vaccinaties. Daarnaast 
heeft Amsterdam te maken met een hoge in- en 
uitstroom van gezinnen, waarvan een deel een vacci-
natieachterstand heeft en niet bekend is met het nut 
en de noodzaak van het Rijksvaccinatieprogramma. 
Dit vraagt om extra inspanning in de voorlichting. 
Sinds 2018 hebben jeugdverpleegkundigen en 
jeugdartsen meer tijd voor uitleg over vaccinaties 
en voor een extra vaccinatieconsult als ouders veel 
vragen hebben.

Per 1 mei 2018 is de vaccinatie tegen meningokok-
ken C voor kinderen van 14 maanden vervangen 
door een vaccin dat beschermt tegen meerdere 
typen meningokokken: ACWY. Vanaf het najaar 2018 
is de jeugdgezondheidszorg ook gestart dit vaccin te 
verstrekken aan alle 14-jarigen.

* GGD Amsterdam en Stichting Amsterdamse  
Gezondheidscentra (SAG) bieden beiden jeugdgezondheidszorg; 
GGD Amsterdam voor kinderen van -9 maanden tot 23 jaar,  
SAG voor kinderen van -9 maanden tot 4 jaar.

 

“Niet meer alleen met je baby op consult, maar samen met andere ouders.”
Lees meer over het programma Centering Parenting, zie pagina 21.
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3. TRAININGEN OPGROEIEN EN OPVOEDEN

JAAR IN HET KORT

De Ouder- en Kindteams geven een diverse 
trainingen, van trainingen zelfvertrouwen voor 
kinderen, tot sociale vaardigheden voor jongeren 
en diverse opvoedtrainingen voor ouders. In 2018 
zijn 33% minder trainingen gegeven dan in 2017. 
Er zijn via de trainingen 37% minder ouders en 
34% minder kinderen bereikt. Het aantal trainingen 
varieerde fors per wijk; zo werden in stadsdeel 
West relatief veel trainingen gegeven, en in 
Centrum weinig.

Het uitvoeren van de trainingen kost professionals 
relatief veel inspanning. Trainers geven vaak 
meerdere type trainingen, bij uitval van een trainer 
daalt het aantal trainingen direct. Het werven van 
deelnemers en het organiseren van de trainingen 
in combinatie met de dagelijkse ondersteuning van 
gezinnen vraagt veel. De nieuwe werkwijze rondom 
verwijzingen (zie jeugdhulp) kan ten koste gaan 
van het organiseren van themabijeenkomsten en 
trainingen en het in contact komen met potentiele 
deelnemers.

Op een dag zei ik haar: “Je zult meer moeten oefenen, misschien heb je wat supporters nodig?”
Lees in Uitgelicht in Zuid hoe jeugdpsycholoog Anneke Legters vriendinnen van een meisje met een angststoornis betrok  

en wat deze aanpak opleverde, zie pagina 22.
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4. JEUGDHULP

JAAR IN HET KORT

Relatief worden nog steeds net zo veel Amsterdam-
se kinderen in de leeftijdscategorie 4-12 jaar (7,8%) 
als in de leeftijdscategorie 12-18 bereikt (7,7%). In 
de leeftijdscategorie 0-4 jaar worden 2,7% van de 
Amsterdamse kinderen bereikt met jeugdhulp.

Binnen de Ouder- en Kindteams Amsterdam is een 
procesverandering doorlopen om alle medewerkers, 
door gebruik van dezelfde methode, planmatig te 
laten werken: samen met het kind, de jongere en het 
gezin breed kijken, met gebruik van het (perspectief)
plan, ook voor jeugdhulp die we zelf bieden. Om de 
resultaten die de kinderen, jongeren en het gezin 
willen halen centraal te stellen, is het perspectiefplan 
ingevoerd. Hierin zet de professional samen met het 
kind, de jongeren en/of ouder(s) alle relevante infor-
matie op overzichtelijke wijze bij elkaar. Het perspec-
tiefplan is in principe van het kind en het gezin en is 
de grondslag voor verwijzen en het monitoren van 
de hulp. De procesverandering heeft veel opgele-
verd voor de kwaliteit van de hulp, maar heeft ook 
tijd en energie gekost, die waarschijnlijk ten koste is 
gegaan van het bereiken van kinderen, jongeren en 
ouders en het dalend aantal verwijzingen naar speci-
alistische jeugdhulp verklaart.

                  Speciaal onderwijs 
Sinds augustus 2018 is specialistische jeugdhulp voor 
kinderen in het speciaal onderwijs (SJSO) zonder 
verwijzing beschikbaar. De verwachting is dat de 

Ouder- en Kindteams in de toekomst daardoor 
minder verwijzen naar specialistische jeugdhulp. Die 
ontwikkeling heeft invloed op onze rol als Ouder- 
en Kindteam op deze scholen. We geven deze rol 
in samenspraak met scholen en SJSO-partners in 
2019 verder vorm, zodat we op deze scholen onze 
meerwaarde kunnen blijven bieden.

Grootste bereik in gebieden met hogere 
problematiek
Ons bereik is het grootst in die gebieden waar de 
problematiek hoger ligt dan het stedelijk gemiddel-
de. Daarnaast zijn we goed vindbaar door jeugdigen 
die eerder hulp van ons hebben gehad; het aantal 
jeugdigen dat na afsluiting van hun dossier het 
Ouder- en Kindteam opnieuw benaderde is met 38% 
gestegen. De Ouder- en Kindteams hebben relatief 
meer zelf ondersteuning en hulp geboden en minder 
kinderen, jongeren en ouders doorverwezen naar 
andere organisaties. 
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Jeugdhulp per leeftijdscategorie
naar stadsdelen in 2018

Jeugdigen 0-4
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Bron: RIS-OKT

Afgelopen jaar hebben 12.318 kinderen, jongeren en ouders jeugdhulp gekregen van  
de Ouder- en Kindteams. In 2017 waren dat er 14.326.  

De grootste daling is te zien in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar. 

ONTWIKKELPUNT 
- 2018 -
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Afname inzet specialistische jeugdhulp
In 2018 hebben de Ouder- en Kindteams minder 
kinderen, jongeren en gezinnen doorverwezen naar 
specialistische jeugdhulp; in 2017 werden 3.678 jon-
geren doorverwezen, in 2018 2.880.

Niet alleen de Ouder- en Kindteams, maar ook 
huisartsen en andere verwijzers hebben minder 
doorverwezen naar specialistische jeugdhulp. Omdat 
de afname bij de Ouder- en Kindteams, inclusief de 
directe doorverwijzingen van de jeugdartsen, relatief 
groter is dan bij andere verwijzers, is ons aandeel in 
het stelsel in 2018 gedaald met 2%. 
 
Invloed nieuw inkoopbeleid
In 2018 hebben we te maken gehad met de imple-
mentatie van een nieuw inkoopbeleid van specia-
listische jeugdhulp in de regio Amsterdam. Enkele 
uitgangspunten hiervan zijn:
-  resultaatgericht in plaats van aanbodgericht  

verwijzen, begeleiden en behandelen;
-  één zorgaanbieder die de zorg samen met het kind, 

de jongere en het gezin organiseert;
- geld volgt kind, dus geen budgetplafond.
 
De nieuwe werkwijze blijkt helaas een meer ingewik-
keld systeem te zijn dan verwacht. Zowel voor de 
gemeente, de zorgaanbieders als de professionals 
van de Ouder- en Kindteams is het vaak niet duide-
lijk met welke overwegingen zorg in een bepaalde 

categorie is ingekocht en wat voor ondersteuning de 
verwijzer en het gezin kunnen verwachten. Professi-
onals van de Ouder- en Kindteams besteden veel tijd 
aan overleg en onderhandeling met de zorgaanbie-
ders. Er is nog een groot gat te overbruggen tussen 
de bedoeling van het nieuwe systeem en de feitelijk 
uitvoering en werking ervan.

De kosten van de specialistische jeugdhulp zijn toe-
genomen, hierdoor zijn er in de regio grote tekor-
ten ontstaan. Vanaf september zijn er in dit kader 
noodmaatregelen getroffen, door zowel de gemeen-
te Amsterdam, zorgaanbieders als verwijzers. De 
aanpassingen op het stelsel worden in 2019 verder 
doorgezet en uitgewerkt. 

Afname Persoonsgebonden budget (Pgb)
In 2018 heeft de gemeente Amsterdam meer zorg 
ingekocht, waardoor de Pgb’s omgezet konden wor-
den naar zorg in natura. Hierdoor is een afname van 
het aantal Pgb’s te zien. Bovendien kunnen hoofd-
aannemers onderaannemers inzetten, waardoor een 
separate Pgb soms niet langer noodzakelijk is.

5. SPECIALISTISCHE HULP ERBIJ

JAAR IN HET KORT

“Als ik een vraag stel, of hulp krijg, kom ik dan nog wel ooit van jullie af?” 
Ouders in Zuidoost konden op de radio alles vragen aan ouder- en kindadviseur Natasja Sabajo.  

Tot wat voor gesprekken dat leidde, lees je in Uitgelicht in Zuidoost, zie pagina 23.
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Investeren in betere hulp

                  Transformatieopdracht en 
innovatie basispakket jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg is onderdeel van de 
publieke gezondheid en biedt meer dan voorheen 
zorg op maat, zowel op individueel als collectief 
niveau. In aansluiting op specifieke behoeften 
van kinderen, jongeren en ouders kijken ouders 
en professional samen naar de inhoud, vorm en 
frequentie van contactmomenten en naar welke 
ondersteuning of zorg zij nodig hebben. Ook kijken 
professionals meer naar de verschillen tussen 
groepen kinderen, jongeren en gezinnen, en de 
verschillen tussen wijken: wie heeft waar welke 
zorg nodig en hoe kunnen we meer continuïteit 
van zorg bieden vanuit het Ouder- en Kindteam? 
Hiermee dragen wij bij aan het verkleinen van 
gezondheidsverschillen. 

In 2018 hebben de Ouder- en Kindteams zich 
voorbereid op deze nieuwe manier van werken, 
onder andere door future-search-sessions, 
informatiebijeenkomsten en het maken van een 
plan van aanpak per team: wat hebben de wijk 
en de kinderen, jongeren en gezinnen die hier 
wonen nodig? Uitbreiding van verschillende type 

inloopspreekuren en gezinsspreekuren voor 
nieuwkomers zijn enkele praktijkvoorbeelden die uit 
deze sessies zijn voortgekomen. 
In december 2018 is een nieuw basispakket 
Jeugdgezondheidszorg Amsterdam 2019 
vastgesteld dat past bij deze transformatie. Naast 
de meer flexibele invulling van contactmomenten 
is hierin de inzet van personeel aangepast aan 
de sociaaleconomische status (SES) van het 
gebied. Ook wordt de jeugdgezondheidszorg 
ingedeeld per leeftijdscategorie en komt er een 
beschrijving van de samenwerking van het team 
jeugdgezondheidszorg met andere zorgpartijen 
binnen en buiten de Ouder- en Kindteams.

Expertise over jonge kinderen toegankelijker
Het Expertise Team Jonge Kinderen (het 
voor-malig VTO-team) is in de Ouder- en 
Kindteams opgenomen. Hierdoor is de kennis en 
deskundigheid over jonge kinderen toegankelijker 
gemaakt voor alle professionals, zodat we op tijd 
kunnen doen wat nodig is. Vanuit het Ouder- en 
Kindteam zijn extra ouder- en kindadviseurs en 
jeugdpsychologen ingezet om de expertise van het 
jonge kind goed te kunnen borgen; dit was nodig 
omdat een aantal professionals van het VTO-team 
met hun werk gestopt zijn.

6. ACHTER DE SCHERMEN

JAAR IN HET KORTJAAR IN HET KORT

Om te doen wat nodig is - tijdig signaleren, eigen kracht en netwerken versterken,  
passende en effectieve hulp bieden en tijdig en terecht verwijzen - wordt er achter de 

schermen doorlopend gewerkt aan deskundigheidsbevordering, kwaliteit en samenwerking 
met andere partijen in het jeugdstelsel en sociaal domein. In dit hoofdstuk leest u waar  

we in 2018 achter de schermen aan gewerkt hebben.

ONTWIKKELPUNT 
- 2018 -
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Specialisten in de wijk
Met het project Specialisten in de wijk willen we 
kwetsbare gezinnen bereiken, waarvoor de hulp van 
het Ouder- en Kindteam niet toereikend is, maar 
die zich, vanwege een veelheid aan problemen, na 
verwijzing ook niet melden bij de specialistische 
hulp. De voorlopige resultaten laten zien dat we 
deze kwetsbare gezinnen bereiken en hen die 
intensieve hulp geven die ze nodig hebben. Voor 
deze groep gezinnen heeft deze beweging van 
specialistische hulp naar de wijk een meerwaarde. 
Zo kan er snel specialistische hulp zonder verwijzing 
starten en de motivatie voor specialistische hulp 
wordt door de laagdrempelige inzet van de ambulant 
begeleider uit het Ouder- en Kindteam vergroot. 
Er is meer ruimte en tijd om vertrouwen te winnen, 
uit te kunnen zoeken wat er nodig is in complexe 
situaties en creatief maatwerk te leveren. In 2019 
verschijnt de eindevaluatie van dit project.
 
Acties tegen terugloop voor- en vroegschoolse 
educatie (vve)
Vanwege de harmonisatie kinderopvang en de 
bijkomende verplichte eigen bijdrage is de voor- en 
vroegschoolse educatie in 2018 voor veel ouders 
duurder geworden. Dit zorgde in een aantal wijken 
voor een daling van het aantal kinderen op de 
voorschool met 10%.
Hierop hebben de Ouder- en Kindteams diverse 
acties ondernomen, zoals belrondes naar niet-
deelnemende kinderen en het inzetten van 
organisaties die ouders ondersteuning op het 
gebied van financiën bieden. Ook wordt de voor- 
en vroegschoolse educatie voortaan uitgebreid 
besproken met ouders van kinderen van 14 maanden, 
waarvan we - na een gevalideerde omgevingsanalyse 
- verwachten dat hun kinderen thuis onvoldoende 
stimulans krijgen om zich te ontwikkelen.
 
Kansrijke start
Jeugdgezondheidszorg neemt deel aan de 
Amsterdamse coalitie Kansrijke Start. Dit actie-
programma richt zich landelijk en lokaal op (onge-
boren) kinderen in de eerste duizend dagen van hun 
leven; van zwangerschap tot de leeftijd van 2,5 jaar. 

Een gezonde en kansrijke start begint al voor de 
geboorte van een kind, zelfs al vóór de conceptie. 
Door verschillen in gezondheid heeft nog niet 
elk kind in Amsterdam een gelijke kans op een 
goede start. Daarom investeren we met Kansrijke 
Start in Amsterdam in de meest kwetsbare 
kinderen en ouders, in gebieden met grotere 
gezondheidsachterstanden. 
Jeugdgezondheidszorg levert extra zorg aan 
(aanstaande) ouders. Bijvoorbeeld met het 
programma VoorZorg, met het uitvoeren van 
prenatale huisbezoeken, zorg rondom de geboorte 
en met specifieke spreekuren voor te vroeg geboren 
kinderen.

Kinderen bewegen meer en zijn beter op  
gewicht door Aanpak Gezond Gewicht
Gezinnen met kinderen met ernstig overgewicht 
worden in Amsterdam begeleid door een 
multidisciplinair team. De jeugdverpleegkundige 
is hierin de centrale zorgverlener. Ouders zijn over 
het algemeen tevreden en geven de begeleiding 
gemiddeld een 7,3. Van de kinderen geeft 70% aan 
zich beter te voelen en 71% geeft aan dat het door 
de hulp en begeleiding beter gaat met hun gewicht. 
Driekwart van de kinderen zegt makkelijker te 
bewegen sinds zij het programma volgen.

Investeren in betere samenwerking

Samenwerking met scholen
Voor een goed toekomstperspectief is het behalen 
van een diploma essentieel. Maar een diploma 
behalen, dat doe je niet alleen op school, dat doe 
je ook thuis, met je gezin en met de wijk waarin 
je woont. Daarom zoeken we altijd naar diverse 
manieren om de verbinding tussen school, thuis en 
de wijk in de volle breedte te ondersteunen.
In het primair onderwijs hebben we daarom in 
2018 wederom samen met het onderwijs trainingen 
georganiseerd voor intern begeleiders en ouder- 
en kindadviseurs, gericht op de samenwerking, op 
afgestemd handelen bij signalen van onveiligheid 
en op een goede communicatie met ouders. 

“Zo liepen vader en zoon iedere dag samen door de wijk.”
In Uitgelicht jeugdgezondheidszorg vertelt Margje van der Vliet hoe zij Aziz en zijn ouders op het juiste moment  

wist te motiveren om aan een gezond gewicht te gaan werken, zie pagina 24.
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Op het voortgezet onderwijs organiseerden we 
onder andere gezamenlijke reflectiemomenten, 
zoals een middag voor alle zorgcoördinatoren en 
ouder- en kind-professionals van de Voortgezet 
Onderwijs-scholen in Centrum en Zuid met thema’s 
als communicatie en vertrouwen. Dat leverde veel 
waardevolle input op voor de dagelijkse praktijk.

Een diploma haal je niet 
alleen op school

 
Thuiszittersaanpak succesvol
De Ouder- en Kindteams namen in 2018 deel aan de 
Thuiszittersaanpak in Amsterdam-Noord, een werk-
wijze waarin afspraken zijn gemaakt over hoe geza-
menlijk schoolverzuim teruggedrongen kan worden. 
Door de werkwijze zijn schoolverzuim en thuiszitten 
goed op de agenda gekomen bij betrokkenen en 
zijn de verschillende rollen van alle betrokkenen 
meer helder geworden. Door deze rollen goed in te 
zetten, goed samen te werken en out of the box te 
denken en handelen, nemen we gezamenlijk ver-
antwoordelijkheid om jongeren weer naar school 
te krijgen. Tegelijkertijd laat de pilot zien dat de 
gemaakte afspraken om een doorlopend onderhoud 
vragen. De uitdaging blijft om zo vroeg mogelijk 
in beeld te komen bij jongeren waarbij risico is op 
(ziekte)verzuim, en de jongere en zijn of haar ouders 
dan goed te betrekken.

Samenwerking met gezondheidszorg
De Ouder- en Kindteams hebben in 2018 veel geïn-
vesteerd in de samenwerking met huisartsen, met 
een focus op vijf achterstandsgebieden. Hier valt de 
meeste winst voor gezinnen te behalen als de huis-
arts en het Ouder- en Kindteam beter samenwerken.
Van alle ruim 500 huisartsen in Amsterdam hebben 
de teams aan het begin en aan het eind van het 
jaar in kaart gebracht in hoeverre er sprake was van 
samenwerking met deze huisarts: mailt of belt deze 
huisarts? Is er persoonlijk contact? Hieruit bleek dat 
in 2018 de samenwerking met 17% is toegenomen; 
met 70% van de huisartsen is volgens de Ouder- en 

Kindteams inmiddels een voldoende samenwerking 
tot stand gekomen. 

De vraag ‘Wie heeft in welke situatie de beste relatie 
om een verbetering te initiëren?’ staat vaker cen-
traal. Elkaars expertise wordt steeds beter benut, 
er wordt beter samen opgetrokken en er is veel 
aandacht besteedt aan warme overdracht. 

Professionals van de afdeling Kindergeneeskunde 
OLVG, locatie Oost en de jeugdgezondheidszorg 
werken al jaren samen in de zorg voor couveuse- 
kinderen en zieke pasgeborenen. In het voorjaar  
van 2018 is een pilot gestart met een digitaal  
patiëntendossier voor deze professionals. De resul-
taten zijn positief: er is sneller informatie te vinden 
over gegeven adviezen en gemaakte afspraken.
 
                  Samenwerking met JBRA en  
Veilig Thuis
Bij zorgen over het veilig opgroeien van kinderen zijn 
altijd meerdere partijen betrokken. Goed aansluiten 
op elkaars werkwijze is essentieel om de veiligheid te 
waarborgen. Aansluiten vanuit verschillende posities 
en structuren is niet eenvoudig, bijvoorbeeld door 
verschillen tussen landelijke en wettelijke kaders en 
lokale werkwijzen, of door verschil in visie en uit-
gangspunten. 
In die aansluiting hebben we in 2018 veel geïnves-
teerd. Zo zijn er aanpassingen gedaan aan de werk-
processen bij de Ouder- en Kindteams om aan te 
sluiten bij de nieuwe werkwijze van Veilig Thuis, zoals 
de nieuwe radar- en monitorfunctie en de diverse 
diensten die Veilig Thuis kan inzetten na een melding 
van een onveilige situatie.
Professionals weten wat ze moeten doen om aan de 
slag te kunnen met gezinnen waar veiligheidsissues 
spelen, nemen verantwoordelijkheid, weten wat ze 
van de ander kunnen verwachten, informeren de 
ander en houden elkaar scherp. De vraag ‘Hoort 
deze casus wel bij mij?’ is aan het kantelen naar ‘Wat 
kan ik vanuit mijn rol voor dit gezin betekenen?’ We 
helpen onze medewerkers hierbij door de procesaf-
spraken en het kader duidelijk te beschrijven en te 
communiceren.

ONTWIKKELPUNT 
- 2018 -

“Het wordt veel duidelijker wie wat doet als het om veiligheid gaat en bij wie  
je het beste kunt aankloppen.”

Lees wat de werkwijze ‘de Rode Draad’ zoal opleverde in Uitgelicht in Oost, zie pagina 25.
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Van ‘Hoort dit gezin wel bij mij?’  
naar ‘Wat kan ik vanuit mijn rol  

betekenen voor dit gezin?’

Gezamelijk afwegen 
In 2018 zijn voorbereidingen getroffen om de hulp 
aan gezinnen die niet door Veilig Thuis worden 
geholpen, maar wel ondersteuning van een van de 
wijkteams (Samen DOEN-teams of Ouder- en Kind-
teams) nodig hebben, gezamenlijk vorm te geven. 
Zo willen de Ouder- en Kindteams en Samen DOEN-
teams van toegevoegde waarde zijn op elkaar en 
vaker gezamenlijk afwegen wat de beste aanpak is 
en of er samen opgetrokken moet worden.
Met Veilig Thuis zijn heldere afspraken gemaakt 
over de warme overdacht. Professionals van de 
Ouder- en Kindteams en Samen DOEN kunnen altijd 
contact opnemen met de onderzoeker van Veilig 
Thuis voor advies en consultatie.

Rode draad voor gezinnen met veiligheidsrisico’s
In Oost startte de werkwijze De Rode Draad, van de 
Ouder- en Kindteams, Samen DOEN, Veilig Thuis, 
de William Schrikkergroep en Jeugdbescherming 
Regio Amsterdam. Doel van de werkwijze is dat elk 
gezin in de wijk, waarin een kind veiligheidsrisico’s 
loopt, een vaste contactpersoon krijgt die het gezin 
ondersteunt en die als rode draad verbonden is aan 
het gezin en blijft zolang dat nodig is. Deze con-
tactpersoon is een professional uit een Ouder- en 
Kindteam of een Samen DOEN-team.
Professionals uit die teams kunnen dat alleen waar-
maken als ze kunnen rekenen op hun collega’s van 
Jeugdbescherming en Veilig Thuis. In de werkwijze 
is de samenwerking tussen Ouder- en Kindteams en 
Jeugdbescherming versterkt doordat vaste mede-
werkers van Jeugdbescherming verbonden zijn aan 
de teams en in de dagelijkse praktijk helpen met 
adviezen en huisbezoeken. De samenwerking met 
Veilig Thuis is versterkt door duidelijke afspraken 
over wie wat doet en elkaar ook aan te spreken als 
de afspraken niet worden nagekomen. Het belang-
rijkste resultaat van de nieuwe werkwijze is dat 
medewerkers van Veilig Thuis, Jeugdbescherming, 

Samen DOEN en de Ouder- en Kindteams elkaar in 
de dagelijkse praktijk hebben leren kennen en ver-
trouwen, en meer samen rondom een gezin werken.

Aansluiting bij volwassen-GGZ
Het beschikbaar stellen van kennis van het jeugd-
domein, het geven van voorlichtingen aan teams 
van de volwassen-GGZ en incidentele deelname 
aan hun casuïstiekoverleg, zijn eerste stappen die 
de volwassen-GGZ helpen om de kindcheck - een 
check om de veiligheid van kinderen in een gezin te 
beoordelen - beter te kunnen uitvoeren. Ook helpen 
deze stappen om ouders en kinderen gemakkelijker 
in contact te brengen met de Ouder- en Kindteams. 
Daarnaast is het doel dat de volwassen-GGZ ouder-
schap een plek geeft in de behandeling en als dat no-
dig is de samenwerking actief opzoekt met het Ouder 
-en Kindteam. Dit heeft nog veel aandacht nodig.

Investeren in de organisatie
 
Joint venture wordt stichting in samenwerking 
met jeugdgezondheidszorg
In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor 
de overgang van een deel van de Ouder- en 
Kindteams Amsterdam van een joint venture van 
veertien moederorganisaties naar één rechtsvorm: 
de stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam. 
De nieuwe rechtsvorm, die per 2019 ingaat, 
maakt professionalisering van de organisatie 
beter mogelijk; middelen kunnen effectiever 
besteed worden, bijvoorbeeld voor innovatie, 
kwaliteit, deskundigheidsbevordering en overige 
facilitering van medewerkers. Professionals die 
bij de stichting Ouder- en Kindteams werken 
krijgen vanaf 2019 dezelfde cao (Jeugdzorg) en 
arbeidsvoorwaarden. Er is in 2018 gezamenlijk een 
missie, visie, besturingsfilosofie ontwikkeld en er 
zijn kernwaarden vastgesteld die richting geven aan 
het werken bij de stichting Ouder- en Kindteams 
Amsterdam. Daarnaast is er een kwaliteits- en 
deskundigheidsbeleid vastgesteld. 

In 2018 is een samenwerkingsovereenkomst tussen 

“Agressieve jongeren worden vaak gewaarschuwd of geschorst,  
maar aan hulp wordt niet of te laat gedacht.”

Lees wat het Mbo Jeugdteam doet om te zorgen dat jongeren met externaliserende problematiek sneller hulp krijgen, zie pagina 26.
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jeugdgezondheidszorg van de GGD en SAG en de 
stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam vastge-
steld. We werken aan een gezamenlijke opdracht: 
het bevorderen van de gezondheid en ontwikkeling 
van Amsterdamse kinderen en jongeren. Dat doen 
we vanuit het Ouder- en Kindteam. De teamleiders 
van de Ouder- en Kindteams krijgen een verant-
woordelijkheid voor het werk in de teams, inclusief 
de uitvoering van de veranderopgave van de jeugd-
gezondheidszorg.

De jeugdgezondheidszorg van de GGD en SAG 
hebben besloten om in deze fase niet op te gaan 
in de stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam. 
Er is gekozen om de transformatieopgave van de 
jeugdgezondheidszorg eerst goed in te vullen en de 
werkwijzen en processen af te stemmen op het werk 
van de ouder- en kindadviseurs en de jeugdpsycho-
logen. Vanuit deze versterkte samenwerking tussen 
de jeugdgezondheidszorg en de stichting Ouder- en 
Kindteams Amsterdam willen we de zorg en hulp 
aan kinderen, jongeren en ouders verbeteren.

                     Gezamenlijke visie op huisvesting
Er is in 2018 hard gewerkt aan een gezamenlijke 
visie op huisvesting voor de stichting Ouder- en 
Kindteams Amsterdam en jeugdgezondheidszorg. 
De Ouder- en Kindteam-locaties worden nu meer 
ingericht voor multifunctioneel gebruik. Voor de 
komende jaren voorzien we dat die blik zich verder 
verbreedt binnen en buiten de huidige locaties. De 
gemeente ondersteunt de Ouder- en Kindteams 
steeds beter op het gebied van huisvesting en faci-
litaire zaken. We verwachten dat deze lijn zich in de 
volgende jaren doorzet, in co-creatie met de Ouder- 
en Kindteams. Voor de Ouder- en Kindteams is het 
werken vanuit de wijk op zichtbare en laagdrempelig 
bereikbare plekken essentieel. In groeiende delen 
van de stad wordt gekeken waar nieuwe kansen lig-
gen om zichtbaar aanwezig te zijn vanuit verschillen-
de passende locaties buiten de huidige locaties om. 
 
Onderzoek Veranderkracht 
Iets minder dan de helft van de medewerkers (45%) 
deed voor de derde keer mee aan het onderzoek 

‘Veranderkracht in de Ouder- en Kindteams’, een 
onderzoek naar de teamprestaties. Alle disciplines 
beoordelen de teamprestaties positief, waarbij de 
ouder- en kindadviseurs en de jeugdpsychologen wel 
positiever zijn dan de medewerkers van de jeugdge-
zondheidszorg. Verder blijkt dat professionals veel 
ruimte ervaren om zelfstandig beslissingen te nemen 
in hun werk. Wel worden meer overbodige regels en 
procedures ervaren dan in voorgaande jaren.  
Positief is dat medewerkers vinden dat zij het 
gedrag vertonen dat beoogd wordt met de transfor-
matie. Wat gemiddeld het beste wordt beoordeeld, 
is het beslissen over specialistische hulp in overleg 
met de jeugdigen en de ouders.
De rapportage Veranderkracht staat op onze website.

Financiën
In 2018 was een bedrag van € 6,1 miljoen beschik-
baar voor de programmakosten van de joint ven-
ture. Ten opzichte van 2017 is er sprake van een 
incidentele uitbreiding van de middelen. Voor de 
projectkosten voor het oprichten van de stichting 
Ouder- en Kindteams, is een budget beschikbaar 
gesteld van € 695.000. Ook is de werkbegroting in-
cidenteel uitgebreid met € 770.000 ten behoeve van 
de kosten voor de opleidingen van de professionals 
die te weinig werden genoten bij de eigen instelling  
(€ 235.000), ICT-maatregelen ter verbetering van 
de performance (€ 185.000) en kosten voor digitale 
innovatie, advisering huisvesting, communicatie en 
ondersteuning bij verwijzen en kwaliteit.

De overschrijding van de bedrijfsvoering is het 
gevolg van de meerkosten van het oprichten van de 
stichting. De kosten van harmonisatie (overgangs-
gesprekken, functiebeschrijvingen, arbeidsovereen-
komsten), implementatie personeelsinformatiesys-
teem, projectleiding, voorbereiding ICT-conversie 
en opstellen van visie en missie hebben totaal € 
735.000 gekost. Het volledige budget voor verdere 
professionalisering is niet volledig benut. De nieuwe 
manier van verwijzen (perspectiefplan) heeft een 
belangrijk beslag gelegd op beschikbare tijd. De 
begrote bezetting van het Pgb-team was in 2018 
onvoldoende. De meerkosten (€ 91.000) zijn door de 

ONTWIKKELPUNT 
- 2018 -

“Maar Shu, we zouden toch een gesprek hebben?”
Lees in Uitgelicht in West wat werken volgens de uitgangspunten van de Ouder- en Kindteams in de praktijk betekent, zie pagina 27.

https://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarbericht-2018/
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Ouder- en Kindteams in het eigen budget opgevan-
gen. De overschrijding van de overheadkosten van 
de wijkteams is het gevolg van de nodige vervanging 
van ziekte.

Personeel
In 2018 werkten er 257,5 fte ouder- en kindadviseurs. 
Dat is meer dan vorig jaar, door onder andere extra 
inzet ten behoeve van contact met huisartsen, extra 
trainingen Lifestyle en het stedelijke Vluchtelingen-
team. In 2018 hebben we 52,0 fte jeugdpsychologen 
ingezet, 4 fte lager dan de norm. Reden hiervoor is 
de moeizame werving door de moederinstellingen.

Overig
 
Naamsbekendheid neemt sneller toe
In 2018 is de naamsbekendheid van de Ouder- en 
Kindteams Amsterdam verder toegenomen. Inmid-
dels kent 44% van de Amsterdamse ouders met een 
kind tot 23 jaar de Ouder- en Kindteams (2016: 31%; 
2017: 34%). We investeren op verschillende manieren 
in het vergroten van de zichtbaarheid: door aanwe-
zig te zijn op die plaatsen waar kinderen zijn, zoals 
de scholen, door op de locaties duidelijke logo’s van 

de Ouder- en Kindteams te plaatsen en doordat alle 
brieven van de jeugdgezondheidszorg Ouder- en 
Kindteams als afzender hebben. 
De rapportage Naamsbekendheid staat op onze 
website.

                    Cliëntenparticipatie
In aanloop naar de stichting Ouder- en Kindteams is 
een kwaliteitsbeleid opgesteld. Cliëntenparticipatie 
speelt daarin een belangrijke rol. Het structureel 
raadplegen van kinderen, jongeren en ouders in de 
wijk en daarbuiten geeft zicht op hun behoeften en 
de kwaliteit van ons werk. In 2019 gaat de stichting 
Ouder- en Kindteams het beleid uitvoeren.

Jij en Je gezondheid:
nieuwe digitale vragenlijst  
Sinds 2018 gebruikt de jeugdgezondheidszorg 
op een aantal basisscholen als onderdeel van 
contactmomenten een vernieuwde digitale 
vragenlijst Jij en Je gezondheid over ontwikkeling 
en gezondheid van kinderen. Hiermee kunnen 
we kinderen en ouders op tijd de juiste zorg en 
ondersteuning bieden, binnen of waar nodig buiten 
de Ouder- en Kindteams. Ouders krijgen na het 
invullen direct feedback met tips en informatie over 

ONTWIKKELPUNT 
- 2018 -

Financiën
Financieel overzicht Ouder- en Kindteams
bedragen x € 1.000,- 2018
Overhead via instellingen 3.381
Overheveling budget jeugdgezondheidszorg naar 
Ouder- en Kindteams

141

Werkbegroting 1.840
Projectleiding Rode Draad en Specialist in de wijk 45
Extra budget oprichting Stichting 695
Totale budget 2018 6.102

Het beschikbare budget is als volgt besteed: Begroting Realisatie Verschil
Bedrijfsvoering 2.507 2.583 76
Professionalisering 1.464 1.323 -140
Pgb-team 153 174 21
Wijkteams 1.978 2.021 43
Totaal begroting en realisatie 6.102 6.101 -1

https://oktamsterdam.nl/over-ons/jaarbericht-2018/
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de gezondheid en leefsituatie. De nieuwe vragenlijst 
helpt professionals en ouders om sneller risico’s en 
problemen met elkaar te bespreken. Zowel ouders 
als professionals reageren positief op deze werkwijze. 

Klachten en calamiteit
In 2018 heeft Ouder- en Kindteams Amsterdam 
24 klachten ontvangen. Hiervan zijn 21 klachten 
afgerond, 3 klachten zijn nog in behandeling. 
Verschillende klachten betroffen partijdige opstelling 
van medewerkers tegenover een van de ouders 
bij scheiding, enkele betroffen het onjuiste of 

ongeoorloofd informatie delen met specialistische 
jeugdhulpaanbieders of jeugdbescherming. Alle 
afgeronde klachten zijn opgelost in gesprek met de 
teamleider en betrokken medewerker. Er is in 2018 
geen klacht voorgelegd aan de klachtencommissie. 
In 2018 heeft er één calamiteit plaatsgevonden. 
Bij de jeugdgezondheidszorg van de GGD zijn in 
2018 29 nieuwe klachten geregistreerd. Het aantal 
klachten laat vanaf 2017 een dalende trend zien. In 
2018 is het aantal incidenten gedaald van 93 naar 72.
Het aantal klachten is bij de SAG gelijk gebleven op 
3, het aantal incidenten is gestegen van 4 naar 14.
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1.  We versterken de aansluiting van de Ouder- en Kindteams in het sociaal domein, onder andere door nog 
beter aan te sluiten op andere wijkteams, met name gelet op bestaanszekerheid en problematiek bij vol-
wassenen. Hiertoe werken we gebiedsgericht en ontwikkelen we gebiedsplannen.

2.  We werken aan een betere samenwerking met en verwijzing naar specialistische jeugdhulp, in co-creatie 
met de gemeente.

3.  We willen de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg, preventie en jeugdhulp in 2019 verder 
uitbouwen. Vanuit de visie dat verandering vorm krijgt in de praktijk van de teams, creëren we een 
‘vrijplaats’: twee teams waar professionals alle ruimte krijgen om te onderzoeken, experimenteren en 
innoveren binnen de wettelijke kaders. De ervaring en kennis die daarmee wordt opgehaald geven vervol-
gens vorm aan de samenwerkingspraktijk van de toekomst. 

4.  Werken in de Ouder- en Kindteams betekent het ontwikkelen van een aantal generalistische vaardighe-
den. In 2019 gaan we vanuit de Stichting Ouder- en Kindteams zorgen dat de generalistische basis van 
ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen in alle teams op orde is.

5.  De start van de stichting Ouder- en Kindteams in 2019 betekent dat we ons moeten ontwikkelen tot een 
goed werkgever: een werkgever die het werk in de teams optimaal ondersteunt. Dat doen we onder 
andere door te investeren in leerlijnen en coaches.

6.   We hebben vanuit de stichting Ouder- en Kindteams extra aandacht voor tieners en jongvolwassenen. 
Specifieke groepen die we nu nog niet weten te vinden, willen we beter bereiken. Dat doen we door 
ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en expertise in het werken met jongvolwassenen. Maar ook door 
onze communicatie met de doelgroep te verbeteren en te investeren in samenwerking met partners in 
het jongeren- en jongvolwassenen-domein. Op die manier willen we meer tieners en jongvolwassenen op 
een passende manier ondersteunen.

7.  In de jeugdgezondheidszorg zetten we nog meer in op continuïteit door bij vragen en problemen net-
werkpartners erbij te halen. Het landelijk professioneel kader, dat de jeugdgezondheidszorg meer ruimte 
biedt om te differentiëren en meer maatwerk te bieden, is hierbij richtinggevend.

8.  In de jeugdgezondheidszorg zetten we in op een kansrijke start. We willen extra aandacht geven aan aan-
staande ouders en kwetsbare gezinnen. Het doel hiervan is om jonge kinderen meer kansen te bieden.

9.  Wij gebruiken een aantal panden die nog niet voldoen aan onze basiseisen qua huisvesting en facilitair 
beheer. In 2019 gaan we in co-creatie met de jeugdgezondheidszorg en de gemeente zorgen dat de huis-
vesting en het facilitair beheer adequater en meer op maat functioneert.

7. ONTWIKKELPUNTEN 2019

JAAR IN HET KORT

In 2019 zal onze focus in het bijzonder uitgaan naar onderstaande ontwikkelpunten.
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UITGELICHT IN NIEUW-WEST

‘Ik durf hier alles te vragen’

‘Ik studeer nu journalistiek. Zonder de meidenclub had ik dat nooit gedurfd.’ Jasmin Ramzy (19) volgde op 
haar vijftiende voor het eerst de ‘meidenclub’: zes bijeenkomsten op het Ouder- en Kindteam voor maximaal 
15 meiden tussen 13 en 18 jaar uit Geuzenveld & Slotermeer. Bijeenkomsten in een huiskamerachtige setting, 
over vriendjes, seks, grenzen stellen, zelfvertrouwen, identiteit, radicalisering, sexting & grooming, loverboys 
en andere onderwerpen die thuis vaak taboe zijn.

Stagiaire Sarah Rawkni organiseerde de bijeenkomsten dit jaar samen met ouder- en kindadviseur Fatima 
Ourhris. ‘We bekijken filmpjes, doen spelletjes zoals Over de streep, en praten vooral veel met elkaar, met 
lekker eten en drinken op tafel. Iedere bijeenkomst nodigen we een expert uit waar de meiden al hun vragen 
aan kunnen stellen: een jeugdarts, een psycholoog. Ik heb thuis ook niet de voorlichting gehad waar ik op kan 
bouwen, dus ik stel tijdens de bijeenkomsten zelf ook allerlei vragen aan de experts.’

‘Op mijn vijftiende was ik erg onzeker en angstig,’ vertelt Jasmin, die inmiddels meehelpt met het organise-
ren van de meidenclub. ‘Ik vond het moeilijk om vrienden te maken. Maar na de eerste bijeenkomst had ik 
het gevoel dat ik vijftien nieuwe vriendinnen had! Veel van hen zie ik nog steeds vaak.’ Meiden melden zich 
aan via school, de jeugdpsycholoog, voorzieningen in de wijk of ze komen via andere deelnemers.

Fatima: ‘Het idee kwam voort uit themabijeenkomsten met moeders uit de wijk. Zij gaven aan het lastig te 
vinden om met hun dochters te praten over gevoelige onderwerpen, en opperden of het Ouder- en Kindteam 
daar iets in kon betekenen.’ De sfeer is open en geen vraag is te gek. Jasmin: ‘Het voelt alsof de ouder- kin-
dadviseur je moeder is, maar ik durfde vragen te stellen die ik mijn moeder nooit zou durven stellen. Hoe het 
werkt met seks of met je maagdenvlies. Je kan die dingen ook op internet opzoeken, maar hier krijg je een 
persoonlijk antwoord. Oprecht, vanuit liefde. Naarmate de groep meer bijeenkomsten volgt, wordt iedereen 
vrijer en kom je er ook achter dat de dingen waar jij mee zit, helemaal niet zo gek zijn, dat iedereen daarover 
nadenkt. De deelnemers komen uit allerlei culturen, maar hebben meer overeenkomsten dan je zou denken.’

8. STADSDELEN UITGELICHT
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UITGELICHT IN CENTRUM

Wat vertellen we de kinderen?

‘‘Bij echtscheiding is het voor veel ouders een kunst om goed met elkaar te communiceren, zonder de kin-
deren te belasten. IJzige stiltes of verkapte verwijten; kinderen voelen het haarfijn aan als de communicatie 
tussen ouders niet goed gaat. Als het dan toch lukt om de kinderen te laten merken: ‘we zijn het niet met 
elkaar eens, maar als ouders willen we dit voor jullie goed doen’, dan levert dat heel veel rust op.’

Aan het woord is ouder- en kindadviseur Judith van Elmpt, die samen met twee collega’s een preventief 
programma voor hulp bij echtscheiding ontwikkelde. Laagdrempelige hulp, voor ouders die nadenken over 
scheiding, gaan scheiden of al gescheiden zijn en waarbij het contact niet goed verloopt. Twaalf ouderparen 
volgden het programma. 

Judith: ‘Ons doel is voorkomen dat ouders in een dieper dal terecht komen en zwaardere hulp nodig hebben. 
Wij doen niet aan schuldvragen, maar we voelen ons wel verantwoordelijk voor de kinderen, dat vinden wij 
het allerbelangrijkste. We maken samen een ouderschapsplan, en lichten ouders voor over de gevolgen van 
bepaald gedrag voor de kinderen. Wat vertel je de kinderen? Hoe communiceer je met elkaar? Hoe voorkom 
je een loyaliteitsconflict bij de kinderen? Het gaat er soms heftig aan toe, maar toch geven ouders achteraf aan 
blij te zijn met de hulp.’

‘Het is een redelijk strak programma, dat we op maat kunnen inzetten. Gesprekken zijn altijd met twee ouder- 
en kindadviseurs en een belangrijke eis is dat ouders allebei willen en altijd allebei aanwezig zijn. We komen 
er ook wel eens achter dat ouders persoonlijke hulp nodig hebben, bijvoorbeeld voor traumaverwerking. Ook 
dat is waardevol, en dan verwijzen we door.’

‘Het mooie is dat we op een laagdrempelige manier in contact komen met ouders. Zodra een jeugdverpleeg-
kundige bijvoorbeeld hoort dat er een scheiding speelt, kan ze zeggen: ‘Daar komt veel bij kijken. Wil je het 
daar eens met iemand over hebben? Een collega van mij kan je misschien verder helpen. Ik kan haar nu even 
bellen.’ Dat werkt heel goed.’
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UITGELICHT NOORD

‘De schaamte zie ik bij iedereen’

Armoede leidt tot stress en die stress heeft invloed op alle leefgebieden, ook op het opvoeden en opgroeien 
van kinderen. In Noord is het Ouder- en Kindteam daarom gestart met trainingen om professionals binnen 
en buiten de Ouder- en Kindteams - bewust te maken van de invloed van financiële stress op het leven van 
gezinnen. 

In de trainingen komt theorie aan bod over het effect van armoede op het brein, maar ook het verhaal erva-
ringsdeskundige Jenny Pott, dat zorgt voor bewustwording bij professionals. Zij raakte diep in de schulden, 
wist er met hulp uit te komen en is nu ervaringsdeskundige. Haar belangrijkste advies aan professionals: ‘Haal 
de schaamte en stress weg.’

Jenny Pott was alleenstaande moeder, werkte als assistent-manager op de financiële administratie, had een 
prima salaris en een stress-loos leven, tot ze vanwege reorganisaties in zeven jaar tijd drie keer haar baan ver-
loor. ‘Daarna was ik een tijd uit de running. Ik moest mijn spaargeld aanbreken en mijn financiële tekort liep 
langzaam op.’ Ondertussen kreeg ze twee keer met een flinke brand te maken, door de brand- en waterscha-
de raakten zij en haar dochter veel spullen kwijt en konden ze tijdelijk niet meer in hun huis wonen. ‘Toen ging 
het snel achteruit.’

Jenny: ‘Het ironische was dat ik als vrijwilliger laaggeletterde ouders op de school van mijn dochtertje hielp 
met de financiële administratie, terwijl bij mij thuis de deurwaarder voor de deur stond met een procedure 
voor uithuiszetting. Ik vertoonde vluchtgedrag om mijn eigen situatie niet onder ogen te zien. Over armoede 
dacht ik altijd: dat is gewoon je eigen schuld, dan moet je maar wat harder werken. Ik was door die gedachte 
erg streng en afkeurend naar mezelf. Ik was te trots en ik schaamde me vooral heel diep. En die schaamte zie 
ik ook bij anderen die kampen met armoede.’

Uiteindelijk werd Jenny geholpen door Doras maatschappelijke dienstverlening en is ze nu ervaringsdes-
kundige; in die rol geeft ze training aan professionals binnen en buiten de Ouder- en Kindteams. ‘Ik probeer 
oordelen en vooroordelen weg te nemen. Dure spullen in huis - omdat je wil verbergen dat je schulden hebt -, 
goed opgeleid: het hoeft allemaal niets te zeggen. In de schulden raken kan iedereen overkomen en armoe-
de heeft een enorme invloed op alle gebieden in je leven. Ik zeg hen: geloof me, als je veel stress hebt, en 
een hulpverlener zegt ‘ik kom maandag terug en dan moet je dit en dit even op een rij hebben’, het komt 
niet binnen! Heb geduld, creëer vertrouwen en vraag door, totdat mensen durven te vertellen wat er speelt. 
Als je die stress en schaamte weg kan nemen, creëer je rust. Pas dan kun je verder, en aan andere problemen 
werken. We weten dat als een ouder in armoede en stress leeft, de kans groter is dat de kinderen in de toe-
komst hetzelfde overkomt. Dat willen we toch voorkomen?’
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UITGELICHT IN NOORD - JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Met z’n allen op consult: Centering Parenting

Niet langer alleen met je baby naar het Ouder- en Kindteam voor vaccinaties, wegen en ontwikkelingsvra-
gen, maar in een groep, samen met andere ouders. In Noord is het Ouder- en Kindteam in 2018 gestart met 
het programma Centering Parenting: groepsbijeenkomsten voor ouders van kinderen van 0 tot 14 maanden 
die de reguliere individuele contactmomenten vervangen.

Tijdens de twee uur durende bijeenkomsten worden de baby’s gevaccineerd en vinden de reguliere gezond-
heids- en ontwikkelingsonderzoeken van de jeugdgezondheidszorg plaats. Maar het grootste deel van de 
tijd praten ouders gezamenlijk over de kinderen en het ouderschap: hoe gaat het en wat kan ik de komende 
tijd verwachten? ‘We praten over voeding, slapen en huilen,’ vertelt jeugdverpleegkundige Anneke Mij-
sen, die het programma samen met een andere jeugdverpleegkundigen en een jeugdarts geeft. ‘Maar we 
bespreken ook: hoe gaat het met jou als ouder? Hoe gaat het met je relatie? Kom je nog aan jezelf toe? Om 
de bijeenkomst schuift een jeugdarts een half uur aan.’

De vragen van de ouders zijn leidend voor de inhoud van de bijeenkomsten. Anneke: ‘We stimuleren het 
groepsgesprek en vullen alleen aan indien nodig. Een advies van iemand met gelijke ervaring, iemand die 
ook die nacht er drie keer uit is geweest is, spreekt ouders aan. De ouders hebben een natuurlijke binding 
met elkaar. Deelnemers starten vaak ook samen een WhatsApp-groep en hebben tussen de afspraken 
door onderling contact. Soms brengen we zelf onderwerpen ter sprake via werkvormen. Een mooie vorm is 
bijvoorbeeld via een brief, een soort Lieve Mona, maar dan Lieve Centering. Bijvoorbeeld ‘We hebben thuis 
veel ruzie, ik ben bang dat ik een klap krijg. Wat moet ik doen?’ of ‘Mijn kind huilt elke nacht en we zijn het 
niet eens over de aanpak’. In groepjes bespreken we de brief, en daarna plenair. Een groep bestaat gemid-
deld uit zes ouders en is divers van samenstelling. Anneke: ‘Zowel vaders als moeders, hoog- en laagopge-
leid en ouders uit verschillende culturen.’

In 2018 zijn er vier groepen geweest onder leiding van jeugdverpleegkundigen en een jeugdarts, in  
2019 gaan we Centering Parenting verder doorontwikkelen samen met de andere collega’s van het  
Ouder- en Kindteam.
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UITGELICHT IN ZUID

Een punt voor een pizza

Anneke Legters, jeugdpsycholoog bij Ouder- en Kindteam wijk Zuid: ‘Bij de Ouder- en Kindteams probeer je 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij, en gebruik te maken van dat wat al goed gaat. In dit geval lukte dat op een 
bijzondere manier bij een meisje dat al jaren met angstproblemen kampt en een kei is in het vermijden van si-
tuaties die voor die angst zorgen. Ze durft bijvoorbeeld winkels niet in, niets te bestellen in de schoolkantine 
en niet met het openbaar vervoer, zaken die haar leven flink ontwrichtten. Ze was al eerder bij een jeugdpsy-
choloog geweest, en ook EMDR was al geprobeerd.

Alleen al het praten over deze situaties zorgde voor zoveel spanning, dat ze bij mij ook vaak zei: ‘Ja, het gaat 
goed!’, maar als ik dan doorvroeg dan bleek ze toch niet gedaan te hebben wat we besproken hadden. Om 
van die angsten af te komen moet je bepaalde situaties juist aangaan, maar het is ontzettend moeilijk omdat 
vanuit jezelf te doen. Ik ging wel eens met haar mee naar een winkel, en dan zag ik een kleine verbetering, 
maar om echte vorderingen te maken, zou ze meer moeten oefenen. 

Ze vertelde mij vaak over haar vier vriendinnen, een hechte groep meiden, en ik zag dat ze daar heel blij 
van werd. Deze meiden wisten ook van haar angststoornissen. Op een dag zei ik haar: ‘Je zult meer moeten 
oefenen, misschien heb je wat supporters nodig? Kunnen je vriendinnen dat niet zijn? Dat vond ze een goed 
idee, en ze regelde zelf dat we een week later met haar vier vriendinnen en haar ouders om de tafel zaten. 
Daar vertelde ze wat er speelde, en ik heb uitgelegd hoe angststoornissen werken. Vervolgens hebben we 
samen een plan gemaakt. Ik wilde die meiden natuurlijk niet in de therapeutenrol zetten, maar ze konden haar 
wel helpen en aanmoedigen. Ze bedachten zelf een puntensysteem, met een beloning in het vooruitzicht. Erbij 
zijn als een vriendin iets vraagt: een punt. Zelf iets bestellen in de kantine: twee punten! In de supermarkt iets 
vragen: drie punten. Door het verschil in moeilijkheidsgraad wist ik zeker dat ze punten zou halen en suc-
ceservaringen op zou doen. Het gaf haar ook uitdaging om zichzelf te overtreffen. En dat lukte. Het werd een 
sport om punten te scoren, die vervolgens in de app bijgehouden werden. Bij het halen van 25 punten in twee 
weken zouden ze samen pizza gaan eten. 

Twee weken later zat het meisje, omringd door haar vriendinnen, te stralen van trots. Het was gelukt! Op 
deze leeftijd zijn peers ontzettend belangrijk en die kracht hebben we op een positieve manier ingezet.’



Jaarrapportage 2018  •  pagina 23

UITGELICHT IN ZUIDOOST

 
‘Kom ik dan wel ooit van jullie af?’ 

‘We are privileged to welcome the parent and childteam in our studio to address issues attending to healthy 
choices and child upbringing!’ Natasja Sabajo was een van de ouder- en kindadviseurs die met dit warme 
welkom haar radiodebuut maakte op het Surinaamse radiostation MART radio. Een uur lang beantwoordde 
zij, samen met collega’s en een onderzoeker van het AMC, vragen van luisteraars.

Wat wilden jullie bereiken met de uitzendingen?
‘Uit voorgesprekken met ouders vanuit het FAMILY project* bleek dat veel ouders vooral angstige beelden 
over ons hadden: ‘Als ik een vraag stel, of hulp krijg, kom ik dan nog wel ooit van jullie af?’ We kregen op 
de radio dus mooi de kans om goed uit te leggen dat we er zijn als je ons nodig hebt, en dat we weer gaan 
zodra het weer zelf lukt, of met hulp van je omgeving. Tenzij de situatie voor het kind onveilig is. Maar we 
konden ook uitleggen dat er echt veel moet gebeuren wil een kind uit huis gehaald worden. Want dat was 
ook een angst van ouders.’

Welke vragen stelden luisteraars?
‘Heel divers. Over gewicht, moeite met slapen, lastig gedrag, problemen op school. Maar ook waarom ou-
ders naar ons toe zouden moeten komen, als ze bijvoorbeeld al naar de kerk gaan. En wat wij dan eigenlijk 
voor ze kunnen doen. Bij de Ghanese zender Akasanoma liepen we zelfs een half uur uit, en nog was er een 
wachtrij met bellers.’

Ook ingewikkelde onderwerpen schuwden jullie niet, zoals spiritualiteit en het slaan van je kind. 
‘Klopt, de sfeer was zo open, dat we ook gesprekken kregen over een autoritaire opvoeding en slaan als 
straf. Dan gaven ouders aan: ‘Ik ben daar zelf ook beter van geworden. De kinderen van nu zijn ongehoor-
zamer, ze hebben geen respect meer voor volwassenen!’ Wij konden dan uitleggen wat het oplevert als je 
samen vaardigheden leert om conflicten op te lossen in plaats te straffen. En dat het in Nederland bij wet 
verboden is om je kind te slaan.’

Wat is volgens jou de grootste winst van de radio-uitzendingen?
‘We konden een uur lang, zonder vakjargon, zonder procedurepraatje, aan de hand van de vragen van luiste-
raars uitleggen wat we doen. Op zo’n manier dat mensen zich prettiger bij ons voelen, en dat ze doorkrijgen 
dat het Ouder- en Kindteam gewoon een fijne plek is om naartoe te gaan. De uitzending heeft een preventieve 
werking: luisteraars weten waar je zit en waarvoor ze naar je toe kunnen komen. Zelfs mijn familie begreep na 
de uitzending beter wat ik voor werk ik doe, ha ha! Ik hoop dat luisteraars denken: ‘hee, daar kan ik, of mijn zus, 
of kleinkind wat aan hebben!’

*De radiocampagne bestond uit vijf uitzendingen en was onderdeel van het FAMILY project: een aanpak in 
Amsterdam Zuidoost waarbij allerlei activiteiten zijn ingezet om families met jonge kinderen van West-Afrikaanse 
en Creools-Surinaamse herkomst te helpen gezond en gelukkig te leven. Het FAMILY project is een samenwer-
king tussen ouders in Zuidoost, AMC, GGD, Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, de Ouder- en Kindteams 
Amsterdam en andere professionals. 
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UITGELICHT JEUGDGEZONDHEIDSZORG IN ZUID

 
Nu wandelen Aziz en zijn vader iedere dag 

Jeugdverpleegkundige Margje van der Vliet ziet ieder jaar zo’n 350 kinderen in haar wijk voor een preventief 
gezondheidsonderzoek onder tienjarige scholieren. Aziz was een van de kinderen die haar afgelopen jaar 
bijbleef.

‘Zo’n anderhalf jaar geleden ontmoette ik tijdens het preventief gezondheidsonderzoek op school de tienja-
rige Aziz. Hij zat ruim in de curve van overgewicht, maar had nog net geen obesitas. Aziz sportte weinig, hij 
besteedde zijn vrije tijd vooral aan gamen. Op school deed hij mee met de gym, maar dat was niet genoeg 
om een gezond gewicht te krijgen. Bovendien had het gezin een ongezond voedingspatroon. Aziz was op dat 
moment echter niet gemotiveerd om aan zijn gewicht te werken, en ook zijn ouders gaven aan andere priori-
teiten te hebben: ze waren er net achter gekomen dat Aziz’ vader ziek was, hij bleek suikerziekte te hebben. 

Toch wilde ik Aziz liever niet pas terugzien bij het volgende preventieve gezondheidsonderzoek bij 14-jarigen 
op de middelbare school. We spraken daarom af dat ik na een jaar weer contact op zou nemen. En jawel: een 
jaar later kwamen Aziz en zijn vader langs. Aziz stond op het punt om naar de middelbare school te gaan en 
was zich bewuster geworden van zijn uiterlijk. Ook zijn ouders waren - mede door de suikerziekte van Aziz’ 
vader - gemotiveerd om onze adviezen op te volgen. We spraken met elkaar over verse voeding, meer bewe-
gen en buitenspelen en het weren van beeldschermen in de slaapkamer.

Een half jaar later spraken we weer af, en Aziz stapte stralend naar binnen, met zijn vader achter hem aan. Hij 
was gegroeid, had een gezond gewicht en was ontzettend blij. Zijn moeder kookte voortaan twee soorten 
groenten, en Aziz gamede minder. Door de nieuwe, gezonde leefstijl van het gezin was de vader zelfs van zijn 
medicijnen voor suikerziekte af gekomen. Hij ging dagelijks wandelen om op gezond gewicht te blijven, en 
op een dag besloot Aziz om voortaan met hem mee te wandelen. Zo liepen vader en zoon iedere dag samen 
door de wijk. Het is nu een half jaar geleden, ik zie Aziz en zijn vader regelmatig lopen, nog steeds gezond en 
vrolijk.’ 

De naam Aziz is vanwege privacy gefingeerd.
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UITGELICHT IN OOST

 
Inloopspreekuur verhoogt veiligheid 

Er zijn in Amsterdam nog te veel kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie en onvoldoende in 
beeld zijn. Daarom startte in maart 2018 in Oost de pilot De Rode Draad, waarin de Ouder- en Kindteams, 
Samen DOEN, Veilig Thuis, de William Schrikkergroep en Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) geza-
menlijk in de praktijk onderzoeken wat er nodig is om die kinderen beter in beeld te krijgen en te houden. 

Een van meest waardevolle praktijken uit de pilot, is de consultfunctie van de jeugdbescherming voor alle 
Ouder- en Kindteams in Oost, waarbij medewerkers van de jeugdbescherming tijdens inloopspreekuren 
advies geven aan collega’s van het Ouder- en Kindteam in specifieke zaken. Wat kan Jeugdbescherming 
doen en welke acties kan de professional zelf uitvoeren? De consultfunctie levert een enorme impuls aan de 
samenwerking. ‘Het wordt veel duidelijker wie wat doet als het om veiligheid gaat en bij wie je het beste kunt 
aankloppen,’ vertelt jeugdpsycholoog Anja Verwoerdt.

De insteek is praktisch: van een gesprek met een gezin voorbereiden tot samen op huisbezoek gaan en een 
‘consequentiegesprek’ voeren met ouders. Zo wordt voor ouders duidelijk dat het Ouder- en Kindteam en de 
jeugdbescherming samen optrekken en dat er voor het gezin nog ruimte is om met het Ouder- en Kindteam 
aan de slag te gaan.

Irreële verwachtingen nemen af. ‘Soms wordt gedacht dat de jeugdbescherming wonderen kan verrichten 
of mensen kan dwingen bepaalde dingen te doen,’ vertelt Gladys Jager van Jeugdbescherming Amsterdam. 
‘Maar soms heeft een ondertoezichtstelling ook echt geen meerwaarde. Er kan dan goed gepraat worden 
over hoe we samen kunnen optrekken. Er is meer vertrouwen onderling.’ Medewerkers van het Ouder- en 
Kindteam leren van de aanpak van Jeugdbescherming.

Nu ouder- en kindadviseurs jeugdbescherming kunnen consulteren, kunnen zij vaker zelf door met een gezin. 
Er worden dus minder gezinnen bij Jeugdbescherming aangemeld. Komt het toch zover, dan weten de colle-
ga’s van JBRA al wat er speelt.
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UITGELICHT MBO JEUGDTEAM

Meer aandacht voor externaliserend  
probleemgedrag op Mbo

Bij externaliserend probleemgedrag op school, zoals agressie en delinquent gedrag, worden vaak sancties 
ingezet, terwijl – als we met elkaar achter dit gedrag kijken en aansluiten bij de leef- en gezinswereld van de 
jongere - hulp vaak effectiever blijkt dan straf. Een van de aandachtspunten van het Mbo Jeugdteam in 2018 
was daarom de zorg en toegang daartoe te verbeteren. 

‘Agressieve jongeren worden vaak gewaarschuwd of geschorst, maar aan hulp wordt niet of te laat gedacht,’ 
vertelt jeugdpsycholoog Sascha Peter Ripken. ‘We willen deze jongeren graag tijdig in het vizier krijgen, hen 
helpen en schooluitval voorkomen. Er is namelijk hulp beschikbaar’  
 
Het Mbo Jeugdteam biedt voor Mbo-studenten training agressieregulatie op maat. Ook zijn er in 2018 3 
basistrainingen gegeven aan 35 medewerkers: aan schoolmedewerkers en professionals van de Ouder- en 
Kindteams, om de kennis over indicatiestelling en advisering over agressieproblematiek te vergroten. Dat lijkt 
geholpen te hebben: dit jaar zijn er meer studenten aangemeld met externaliserende problematiek dan in 
2017. 
Sascha: ‘Ook zijn er nu zes workshops voor schoolteams over agressie op scholen geweest. Het gesprek 
helpt om beroepskrachten bewust te maken van het aanbod voor deze jongeren. Niet alle jongeren zijn 
gebaat bij een agressieregulatietraining, maar als we ze vroeg in het vizier krijgen, dan kunnen we vaak ook 
andere hulp inzetten.’ 
 
Praten over agressie helpt, maar blijkt in de dagelijkse praktijk op scholen vaak moeilijk. Sascha: ‘We willen 
graag bereiken dat schoolteams met elkaar praten over agressie in de klas. Er zijn docenten die makkelijk 
overweg kunnen met jongeren die agressief gedrag vertonen en anderen die dat moeilijk vinden. Zo leer je van 
elkaar. Ook beleid maken is belangrijk: wat doe je als iets uit de hand loopt? En praat er niet alleen met elkaar 
over, ook met de studenten. Over agressie kun je praten! Studenten met wie we in gesprek gaan zijn soms ver-
baasd dat we er zo rustig en zonder oordeel met ze over praten.’

Het Mbo Jeugdteam bestaat uit jeugdadviseurs, jeugdpsychologen en jeugdartsen, die hulp en ondersteu-
ning bieden aan studenten op de Amsterdamse Mbo-instellingen. Lees meer over de resultaten van het Mbo 
Jeugdteam in de rapportage Mbo Jeugdteam 2017-2018.
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UITGELICHT IN WEST

‘We zouden toch een gesprek hebben?’

‘Laatst ging ik voetballen met een jongen uit groep acht, een kind dat vaak grenzen opzoekt. Ondertussen 
stelde ik hem allerlei vragen, en hij antwoordde volop. Na een uur zei hij: ‘Maar Shu, we zouden toch een 
gesprek hebben?’’ 

Ouder- en kindadviseur Shu Adelina vertelt wat werken volgens de uitgangspunten van de Ouder- en Kind-
teams in de praktijk voor hem betekent. In aanloop naar de stichting Ouder- en Kindteams zijn in 2018 die uit-
gangspunten gezamenlijk in een missie, visie, besturingsfilosofie en zijn kernwaarden gegoten. Werken in de 
volle breedte, met veel vrijheid, vanuit autonomie. Breed kijken en handelen, soms zelfs over de grenzen van 
je vakgebied, continu aansluiten bij het kind, de jongere, het gezin en het netwerk, en al die partners waar je 
mee samenwerkt. Laagdrempelig zijn en de ander versterken.

‘Mijn specialisme ligt bij jongeren, hiervoor werkte ik als groepsleider in de gesloten jeugdzorg, maar hier 
ben je generalist. Je ziet net zo vaak jongeren met schoolproblemen, foute vrienden of softdrugsgebruik als 
jonkies van de basisschool en hun ouders, met vragen over bedplassen of slecht slapen. Of kinderen die drift-
buien hebben of juist heel verlegen zijn, waardoor ze moeilijk vrienden maken. Dat maakt het werk leuk en 
afwisselend en zo breid ik ook mijn eigen expertise uit. Ik ga ook langs bij jongerenwerkers, om die groepen 
te bereiken die niet zelf naar ons komen. Of om samen met het jongerenwerk op te trekken.’

‘Doordat je outreachend werkt en veel vrijheid hebt, kun je altijd doen wat het beste aansluit. Zoals een 
potje voetballen. Natuurlijk laat je in zo’n gesprek ook wat van jezelf zien. Zo maak je verbinding en bouw je 
vertrouwen op. Je kijkt samen wat nodig is, en je hebt daarin veel vrijheid en werkt autonoom. Tegelijkertijd 
staat er ook een team achter je waar je altijd terecht kan. Casuïstiekbesprekingen en supervisie helpen me 
om te reflecteren op mijn werk: heb ik het juiste gedaan in deze situatie?’

‘Een uitdaging voor 2019? Er werken weinig mannen bij de Ouder- en Kindteams en dat vind ik een gemis. Je 
wil een weerspiegeling zijn van de samenleving. Als man maak je toch een ander contact met jongens.’



Jaarrapportage 2018  •  pagina 28

Ouder- en Kindteams Amsterdam: januari tot en met december 2018 in cijfers

1. Bevolking Amsterdam (bron: OIS) 2018 2017 2016
Peildatum 1 januari
Jeugdigen 0-18 148.433 148.834 148.896

Cliënten Ouder- en Kindteams: jeugdgezondheidszorg basispakket
2. Jeugdigen onder zorg bij jeugdgezondheidszorg (bron: Kidos) 2018 2017 2016
0-4 37.813 38.283 38.711
4-12 65.716 65.486 64.482
12-18 47.536 46.734 44.437
Speciaal onderwijs 5.713 5.013 4.720
Totaal1 156.778 155.516 152.350

3. Bereik jeugdigen onder zorg bij jeugdgezondheidszorg (bron: Kidos) norm 2018 2017 2016
0-jarigen2 95% 99,0% 99,1% 99,5%
3-jarigen 95% 94,6% 95,8% 95,3%

schooljaar
2017-2018

schooljaar
2016-2017

schooljaar
2015-2016

5-jarigen 90% 92,5% 94,2% 94,7%
10-jarigen 90% 87,1% 89,7% 86,7%
14-jarigen 90% 86,1% 85,4% 83,3%
16-jarigen 90% 77,2% 84,1% 78,0%

4. Consulten Ouder- en Kindteams: jeugdgezondheidszorg (bron: Kidos) 2018 2017 2016
Aantal consulten3 280.637 264.141 263.032

5. Vaccinatiegraad Rijks Vaccinatie Programma (RVP), gemeente Amsterdam 2018 2017 2016
Zuigelingen (2 jaar)
DKTP basisimmuun 90,7% 91,5% 92,1%
Hib volledig afgesloten 92,2% 92,9% 93,4%
Hepatitis B 89,9% 87,4% 91,4%
BMR basisimmuun 92,1% 93,0% 94,2%
Meningokokken C volledig afgesloten 91,2% 92,4% 94,0%
Pneumokokken volledig afgesloten 91,3% 92,4% 92,1%
Kleuters (5 jaar)
DKTP gerevaccineerd 87,5% 87,3%
DKTP voldoende gevaccineerd 91,2% 91,6% 92,0%
Schoolkinderen (10 jaar)
DTP volledig afgesloten 81,1% 83,4% 85,0%
BMR volledig afgesloten 81,4% 83,3% 85,0%
HPV 35,1% 40,6% 44,2%

Opgroei- en opvoedondersteuning
6. Ingezette trainingen (bron: Ris) 2018 2017 2016
Trainingen voor kinderen/jongeren
Aantal trainingen 94 138 158
Aantal deelnemers 635 968 1.189
Aantal uitvallers 65 120 91
Trainingen voor ouders
Aantal trainingen 62 94 104
Aantal deelnemers 544 860 1.085
Aantal uitvallers 57 68 79
Overige trainingen4

Aantal trainingen 109 194 128
Aantal deelnemers 1.293 2.174 1.071
Aantal uitvallers 47 35 60

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 van de GGD meegenomen.

4 Betreft een grote diversiteit aan activiteiten, zoals themabijeenkomsten (90%) en niet-basistrainingen (10%).

2 Bereik 0- en 3-jarigen is het samengesteld percentage van jeugdgezondheidszorg GGD en SAG. Voor zowel de 0-jarigen als de 3-jarigen zijn er geen grote verschillen 
tussen GGD en SAG.

9. 2018 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 jeugdgezondheidszorg, met 
opvoed- en opgroeiondersteuning en met jeugdhulp. De cijfers laten ook zien hoe vaak er wordt verwe-
zen naar specialistische jeugdhulp.

JAAR IN HET KORT
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6A. Specificatie ingezette groepstrainingen (bron: Ris) 2018
Trainingen voor kinderen/jongeren5 Trainingen Deelnemers Uitvallers
Training Sociale vaardigheid, gedragscontrole: Competentietraining 6-12 PO 35 259 24
Training Sociale vaardigheid, gedragscontrole: Competentietraining VO 1 8 3
Training Zelfvertrouwen/identiteit: Bibbers de baas 18 90 4
Training Zelfvertrouwen/identiteit: Faalangstreductietraining VO 1 0 0
Training Zelfvertrouwen/identiteit: Rots & Water PO 37 265 34
Training Zelfvertrouwen/identiteit: Rots & Water VO 2 13 0
Totaal 94 635 65

Trainingen voor ouders Trainingen Deelnemers Uitvallers
Cursus Positief Opvoeden: Triple P niveau 4 19 151 27
Cursus Positief Opvoeden: Triple P niveau 4 Teens 6 36 7
Oudercursussen: Peuter in Zicht (2-4), groep 4 31 2
Oudercursussen: Beter omgaan met pubers 1 0 0
Triple P workshop niveau 3 (0-12) groep 26 264 19
Triple P workshop tieners, niveau 3 (12-18), groep 6 62 2
Totaal 62 544 57

Jeugdhulp binnen de Ouder- en Kindteams
7. Cliënten Ouder- en Kindteams: jeugdhulp (bron: Ris) 2018 2017 2016
Aanwezig op 1/1 7.617 8.769 6.448
Nieuw 4.701 5.557 6.111
Uitgestroomd 6.248 7.512 4.667
Aanwezig op 31/126 6.070 6.814 7.892
Bereikte cliënten dmv jeugdhulp7 12.318 14.326 12.559

8. Trajecten8 Ouder- en Kindteams: jeugdhulp (bron: Ris) 2018 2017 2016
Aanwezig op 1/1 7.647 8.859 6.511
Nieuw 4.831 5.630 6.461
Uitgestroomd 6.394 7.655 5.039
Aanwezig op 31/12 6.084 6.834 7.933
Trajecten dmv jeugdhulp 12.478 14.489 12.972
behorend bij unieke cliënten 12.318 14.326 12.522

9. Type arrangementen9Ouder- en Kindteams (bron: Ris) 2018

Arrangementen Cliënten Percentage10

De hulp wordt gegeven door de ouder- en kindadviseur of door collega's uit het team 75,8%
- de ouder- en kindadviseur helpt zelf of een collega geeft hulp 5.821 4.777
- cliënten met traject, maar zonder arrangement 5.306
- niet bekend 39 35
Er worden samenwerkingspartners ingezet 24,2%
- aanvullend aanbod (O&O-aanbod) 183 171
- inschakelen Samen DOEN, Gecertificeerde Instelling en/of Veilig thuis 189 179
- inzet individuele voorziening 3.036 2.626
Totaal 9.268 12.318
behorend bij unieke cliënten11 7.012

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

9A. Type arrangementen Ouder- en Kindteams (bron: Ris) 2017
Arrangementen Cliënten Percentage

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 cliënten 9.998

6 Het aantal aanwezige cliënten op 31/12 sluit niet aan op het aantal aanwezige cliënten op 1/1 van het volgende jaar enerzijds vanwege registraties die in het nieuwe jaar 
zijn gedaan over een vorig tijdvak, anderzijds vanwege jeugdigen waarvan het dossier is afgesloten maar die in een volgend jaar terugkeren voor een nieuwe of dezelfde 
hulpvraag.

5 Trainingen die individueel worden gegegen staan niet opgenomen in bovenstaande overzichten. Hier wordt alleen het groepsaanbod getoond.

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.

Ouder- en Kindteams Amsterdam: januari tot en met december 2018 in cijfers

1. Bevolking Amsterdam (bron: OIS) 2018 2017 2016
Peildatum 1 januari
Jeugdigen 0-18 148.433 148.834 148.896

Cliënten Ouder- en Kindteams: jeugdgezondheidszorg basispakket
2. Jeugdigen onder zorg bij jeugdgezondheidszorg (bron: Kidos) 2018 2017 2016
0-4 37.813 38.283 38.711
4-12 65.716 65.486 64.482
12-18 47.536 46.734 44.437
Speciaal onderwijs 5.713 5.013 4.720
Totaal1 156.778 155.516 152.350

3. Bereik jeugdigen onder zorg bij jeugdgezondheidszorg (bron: Kidos) norm 2018 2017 2016
0-jarigen2 95% 99,0% 99,1% 99,5%
3-jarigen 95% 94,6% 95,8% 95,3%

schooljaar
2017-2018

schooljaar
2016-2017

schooljaar
2015-2016

5-jarigen 90% 92,5% 94,2% 94,7%
10-jarigen 90% 87,1% 89,7% 86,7%
14-jarigen 90% 86,1% 85,4% 83,3%
16-jarigen 90% 77,2% 84,1% 78,0%

4. Consulten Ouder- en Kindteams: jeugdgezondheidszorg (bron: Kidos) 2018 2017 2016
Aantal consulten3 280.637 264.141 263.032

5. Vaccinatiegraad Rijks Vaccinatie Programma (RVP), gemeente Amsterdam 2018 2017 2016
Zuigelingen (2 jaar)
DKTP basisimmuun 90,7% 91,5% 92,1%
Hib volledig afgesloten 92,2% 92,9% 93,4%
Hepatitis B 89,9% 87,4% 91,4%
BMR basisimmuun 92,1% 93,0% 94,2%
Meningokokken C volledig afgesloten 91,2% 92,4% 94,0%
Pneumokokken volledig afgesloten 91,3% 92,4% 92,1%
Kleuters (5 jaar)
DKTP gerevaccineerd 87,5% 87,3%
DKTP voldoende gevaccineerd 91,2% 91,6% 92,0%
Schoolkinderen (10 jaar)
DTP volledig afgesloten 81,1% 83,4% 85,0%
BMR volledig afgesloten 81,4% 83,3% 85,0%
HPV 35,1% 40,6% 44,2%

Opgroei- en opvoedondersteuning
6. Ingezette trainingen (bron: Ris) 2018 2017 2016
Trainingen voor kinderen/jongeren
Aantal trainingen 94 138 158
Aantal deelnemers 635 968 1.189
Aantal uitvallers 65 120 91
Trainingen voor ouders
Aantal trainingen 62 94 104
Aantal deelnemers 544 860 1.085
Aantal uitvallers 57 68 79
Overige trainingen4

Aantal trainingen 109 194 128
Aantal deelnemers 1.293 2.174 1.071
Aantal uitvallers 47 35 60

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 van de GGD meegenomen.

4 Betreft een grote diversiteit aan activiteiten, zoals themabijeenkomsten (90%) en niet-basistrainingen (10%).

2 Bereik 0- en 3-jarigen is het samengesteld percentage van jeugdgezondheidszorg GGD en SAG. Voor zowel de 0-jarigen als de 3-jarigen zijn er geen grote verschillen 
tussen GGD en SAG.
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6A. Specificatie ingezette groepstrainingen (bron: Ris) 2018
Trainingen voor kinderen/jongeren5 Trainingen Deelnemers Uitvallers
Training Sociale vaardigheid, gedragscontrole: Competentietraining 6-12 PO 35 259 24
Training Sociale vaardigheid, gedragscontrole: Competentietraining VO 1 8 3
Training Zelfvertrouwen/identiteit: Bibbers de baas 18 90 4
Training Zelfvertrouwen/identiteit: Faalangstreductietraining VO 1 0 0
Training Zelfvertrouwen/identiteit: Rots & Water PO 37 265 34
Training Zelfvertrouwen/identiteit: Rots & Water VO 2 13 0
Totaal 94 635 65

Trainingen voor ouders Trainingen Deelnemers Uitvallers
Cursus Positief Opvoeden: Triple P niveau 4 19 151 27
Cursus Positief Opvoeden: Triple P niveau 4 Teens 6 36 7
Oudercursussen: Peuter in Zicht (2-4), groep 4 31 2
Oudercursussen: Beter omgaan met pubers 1 0 0
Triple P workshop niveau 3 (0-12) groep 26 264 19
Triple P workshop tieners, niveau 3 (12-18), groep 6 62 2
Totaal 62 544 57

Jeugdhulp binnen de Ouder- en Kindteams
7. Cliënten Ouder- en Kindteams: jeugdhulp (bron: Ris) 2018 2017 2016
Aanwezig op 1/1 7.617 8.769 6.448
Nieuw 4.701 5.557 6.111
Uitgestroomd 6.248 7.512 4.667
Aanwezig op 31/126 6.070 6.814 7.892
Bereikte cliënten dmv jeugdhulp7 12.318 14.326 12.559

8. Trajecten8 Ouder- en Kindteams: jeugdhulp (bron: Ris) 2018 2017 2016
Aanwezig op 1/1 7.647 8.859 6.511
Nieuw 4.831 5.630 6.461
Uitgestroomd 6.394 7.655 5.039
Aanwezig op 31/12 6.084 6.834 7.933
Trajecten dmv jeugdhulp 12.478 14.489 12.972
behorend bij unieke cliënten 12.318 14.326 12.522

9. Type arrangementen9Ouder- en Kindteams (bron: Ris) 2018

Arrangementen Cliënten Percentage10

De hulp wordt gegeven door de ouder- en kindadviseur of door collega's uit het team 75,8%
- de ouder- en kindadviseur helpt zelf of een collega geeft hulp 5.821 4.777
- cliënten met traject, maar zonder arrangement 5.306
- niet bekend 39 35
Er worden samenwerkingspartners ingezet 24,2%
- aanvullend aanbod (O&O-aanbod) 183 171
- inschakelen Samen DOEN, Gecertificeerde Instelling en/of Veilig thuis 189 179
- inzet individuele voorziening 3.036 2.626
Totaal 9.268 12.318
behorend bij unieke cliënten11 7.012

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

9A. Type arrangementen Ouder- en Kindteams (bron: Ris) 2017
Arrangementen Cliënten Percentage

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 cliënten 9.998

6 Het aantal aanwezige cliënten op 31/12 sluit niet aan op het aantal aanwezige cliënten op 1/1 van het volgende jaar enerzijds vanwege registraties die in het nieuwe jaar 
zijn gedaan over een vorig tijdvak, anderzijds vanwege jeugdigen waarvan het dossier is afgesloten maar die in een volgend jaar terugkeren voor een nieuwe of dezelfde 
hulpvraag.

5 Trainingen die individueel worden gegegen staan niet opgenomen in bovenstaande overzichten. Hier wordt alleen het groepsaanbod getoond.

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.

9B. 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

Verwijzen en beschikken door de Ouder- en Kindteams
10. Beschikte voorzieningen (bron: Wmo-Ned) 2018 2017 2016
Persoonsgebonden budget (Pgb) 733                                898                               566                               
Zorg in natura (Zin) 1.750                            2.780                            2.744                            
Onbekend 397                                
Totaal 2.880                           3.678                           3.310                           
behorend bij unieke cliënten 2.260 2.788 2.366

10A. Beschikte voorzieningen naar profiel en intensiteit (bron: Wmo-Ned) 2018
Onbekend Pgb Zorg in natura Totaal

Profiel 1: Jeugdige met psychosociale problemen en problematische relaties tussen ouders 8                    99                                  107                                
Profiel 2: Jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders die problemen ervaren met opvoeden23                  202                               225                               
Profiel 3: Jeugdige met ouders met een ziekte of beperking 1                     14                                  15                                  
Profiel 4: Jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische problemen met ouders met psychi(atri)sche problemen27                  107                                134                                
Profiel 5: Jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kind factoren (psychiatrisch en/of somatisch)95                  555                                650                               
Profiel 6: Jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische problemen binnen multi-problem gezinnen58                  128                               186                               
Profiel 7: Jeugdigen met een beneden gemiddelde intelligentie 5                    34                                  39                                  
Profiel 8: Jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden gemiddelde intelligentie53                  127                                180                               
Profiel 9: Jeugdige met een lichamelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel 2                    18                                  20                                  
Profiel 10: Jonge kinderen van 0-6 jaar en hun gezin die gezien hun leeftijd en de complexiteit van de problematiek specifieke kennis, procesdiagnostiek en specifieke ouder/kind interventies behoeven71                  316                                387                                
Profiel 11: Jeugdige en gezin die in een crisissituatie terecht zijn gekomen 1                     47                                  48                                  
Niet bekend 53                  103                                156                                
Persoonsgebonden budget (Pgb) 733                                733                                
Totaal 397               733                               1.750                           2.880                           

Onbekend Pgb Zorg in natura Totaal
Perspectief 49                  344                               393                                
Intensief 109               663                               772                                
Duurzaam-Licht 63                  228                               291                               
Duurzaam-Zwaar 123                412                               535                                
Niet bekend 53                  103                                156                                
Persoonsgebonden budget (Pgb) 733                                733                                
Totaal 397               733                               1.750                           2.880                           

11. Zorgen om veiligheid (bron: Ris) 2018 2017 2016
Zorgen om veiligheid bij de nieuwe cliënten 1,9% 1,4% 0,8%
Zorgen om veiligheid bij de cliënten aanwezig op 1/1 2,8% 3,6% 5,8%
Totaal 2,5% 2,7% 3,4%

Verwijzen en beschikken in het stelsel
12. Beschikte voorzieningen voor clienten (bron: Wmo-Ned) 2018 2017 2016
Ouder- en Kindteams Amsterdam 2.260                           2.816                           2.424                           
Jeugdartsen via arts-arts verwijzingen 188                               445                               692                               
Huisartsen + medisch specialisten 3.433                            3.806                           4.685                           
Overig12 2.999                           4.313                            3.701                            
Totaal unieke clienten 8.180                           9.577                           10.379                        

12A. Beschikte voorzieningen (bron: Wmo-Ned) in % 2018 2017 2016
Ouder- en Kindteams Amsterdam 25% 25% 21%
Jeugdartsen via arts-arts verwijzingen 2% 4% 6%
Huisartsen + medisch specialisten 39% 33% 41%
Overig12 34% 38% 32%
Totaal 100% 100% 100%
12 Waaronder Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis, Samen DOEN, scholen.



Jaarrapportage 2018  •  pagina 31

9B. 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

Verwijzen en beschikken door de Ouder- en Kindteams
10. Beschikte voorzieningen (bron: Wmo-Ned) 2018 2017 2016
Persoonsgebonden budget (Pgb) 733                                898                               566                               
Zorg in natura (Zin) 1.750                            2.780                            2.744                            
Onbekend 397                                
Totaal 2.880                           3.678                           3.310                           
behorend bij unieke cliënten 2.260 2.788 2.366

10A. Beschikte voorzieningen naar profiel en intensiteit (bron: Wmo-Ned) 2018
Onbekend Pgb Zorg in natura Totaal

Profiel 1: Jeugdige met psychosociale problemen en problematische relaties tussen ouders 8                    99                                  107                                
Profiel 2: Jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders die problemen ervaren met opvoeden23                  202                               225                               
Profiel 3: Jeugdige met ouders met een ziekte of beperking 1                     14                                  15                                  
Profiel 4: Jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische problemen met ouders met psychi(atri)sche problemen27                  107                                134                                
Profiel 5: Jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kind factoren (psychiatrisch en/of somatisch)95                  555                                650                               
Profiel 6: Jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische problemen binnen multi-problem gezinnen58                  128                               186                               
Profiel 7: Jeugdigen met een beneden gemiddelde intelligentie 5                    34                                  39                                  
Profiel 8: Jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden gemiddelde intelligentie53                  127                                180                               
Profiel 9: Jeugdige met een lichamelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel 2                    18                                  20                                  
Profiel 10: Jonge kinderen van 0-6 jaar en hun gezin die gezien hun leeftijd en de complexiteit van de problematiek specifieke kennis, procesdiagnostiek en specifieke ouder/kind interventies behoeven71                  316                                387                                
Profiel 11: Jeugdige en gezin die in een crisissituatie terecht zijn gekomen 1                     47                                  48                                  
Niet bekend 53                  103                                156                                
Persoonsgebonden budget (Pgb) 733                                733                                
Totaal 397               733                               1.750                           2.880                           

Onbekend Pgb Zorg in natura Totaal
Perspectief 49                  344                               393                                
Intensief 109               663                               772                                
Duurzaam-Licht 63                  228                               291                               
Duurzaam-Zwaar 123                412                               535                                
Niet bekend 53                  103                                156                                
Persoonsgebonden budget (Pgb) 733                                733                                
Totaal 397               733                               1.750                           2.880                           

11. Zorgen om veiligheid (bron: Ris) 2018 2017 2016
Zorgen om veiligheid bij de nieuwe cliënten 1,9% 1,4% 0,8%
Zorgen om veiligheid bij de cliënten aanwezig op 1/1 2,8% 3,6% 5,8%
Totaal 2,5% 2,7% 3,4%

Verwijzen en beschikken in het stelsel
12. Beschikte voorzieningen voor clienten (bron: Wmo-Ned) 2018 2017 2016
Ouder- en Kindteams Amsterdam 2.260                           2.816                           2.424                           
Jeugdartsen via arts-arts verwijzingen 188                               445                               692                               
Huisartsen + medisch specialisten 3.433                            3.806                           4.685                           
Overig12 2.999                           4.313                            3.701                            
Totaal unieke clienten 8.180                           9.577                           10.379                        

12A. Beschikte voorzieningen (bron: Wmo-Ned) in % 2018 2017 2016
Ouder- en Kindteams Amsterdam 25% 25% 21%
Jeugdartsen via arts-arts verwijzingen 2% 4% 6%
Huisartsen + medisch specialisten 39% 33% 41%
Overig12 34% 38% 32%
Totaal 100% 100% 100%
12 Waaronder Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis, Samen DOEN, scholen.

Personeel
13. Medewerkers Ouder- en Kindteams norm levering levering levering
Betreft feitelijke levering naar aanleiding van inkoop13 2018 2018 2017 2016
Ouder- en kindadviseurs14 254,5           257,5                            225,8                           228,2
Jeugdverpleegkundigen15 108,3            113,8                            113,3                            107,5
Jeugdpsychologen 56,0              52,0                              52,5                              51,2
Jeugdartsen 80,0              76,2                              70,6                              70,5

14. Ziekteverzuim (bron: Diver)
2018 2017 2016

Ziekteverzuim medewerkers 6,2% 4,9% 5,3%
- waarvan kort verzuim (< 7 dagen) 0,8% 0,7% 1,0%
- langdurig verzuim (7 dagen of meer) 5,4% 4,1% 4,3%

Ziekteverzuim jeugdgezondheidszorg GGD - incl. langer dan 1 jaar 4,1% 5,0% 4,2%
Ziekteverzuim jeugdgezondheidszorg SAG - incl. langer dan 1 jaar 9,6%

13 Daarnaast werken in Ouder- en Kindteams Amsterdam: teamleiders, Jgz teamleiders, managementassistenten, Ouder- en Kindteamassistenten en doktersassistenten 
en medewerkers van het programmateam.
14 Norm is inclusief extra trainingen lifestyle, inzet tbv contacten met huisartsen en inzet ten behoeve van Team Stedelijke Vluchtelingen. De uiteindelijke cijfers (levering) 
kunnen nog afwijken, omdat de afstemming met de partners uit de joint venture nog niet definitief is afgerond.
15 De norm is exclusief 11,3 fte voor de kinderen met obesitas waarvoor Centrale Zorgverlener trajecten worden ingezet.
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Bijlmer Centrum 61% 4.941              542              467 9,5% 97,8% 99,4% 95,0%               56 
Bijlmer Oost 55% 6.007             489              427 7,1% 98,9% 98,9%                53 
Gaasperdam & Driemond 33% 6.865              742              663 9,7% 99,2% 99,2%               44 
Zuidoost 48% 17.813 1.773 1.557 8,7% 153
Oud Noord 43% 5.418             490              441 8,1% 97,9% 97,9%               45 
Noord Oost 33% 6.688             492              445 6,7% 98,8% 98,4% 99,5%               82 
Noord West 21% 8.212              735              656 8,0% 99,3% 99,3%                37 
Noord 31% 20.318 1.717 1.542 7,6% 164
Geuzenveld & Slotermeer 51% 10.844              741             648 6,0% 99,6% 99,6%                73 
Osdorp 29% 8.420             669              602 7,1% 99,6% 99,6%               48 
Slotervaart -5% 7.611              633              568 7,5% 98,5% 98,5%                27 
De Aker & Nieuw-Sloten -28% 5.755              355               317 5,5% 98,5% 98,4% 98,6%                37 
Nieuw-West 18% 32.630 2.398 2.135 6,5% 185
Bos en Lommer 23% 6.237              471              421 6,8% 99,6% 99,6%             259 
Oud West & De Baarsjes -21% 10.109              564              508 5,0% 98,8% 98,8%               59 
Westerpark -35% 5.058              314              268 5,3% 98,9% 97,7% 100,0%               28 
West -11% 21.404 1.349 1.197 5,6% 346
Indische Buurt & Oostelijk Havengebied -1% 7.328              497              441 6,0% 98,8% 99,0% 97,4%                75 
Oud Oost -10% 5.170              386              334 6,5% 99,4% 99,4%                71 
IJburg & Zeeburgereiland -17% 7.964              447              403 5,1% 99,2% 99,2%               34 
Watergraafsmeer -48% 5.403              318              274 5,1% 98,6% 98,6%                14 
Oost -17% 25.865 1.648 1.452 5,6% 194
Centrum Oost -51% 4.887              292             266 5,4% 99,2% 99,2% 100,0%                  5 
Centrum West -51% 4.356              223              191 4,4% 99,1% 98,4% 100,0%                12 
Centrum -51% 9.243 515 457 4,9% 17
De Pijp & Rivierenbuurt -45% 8.180              453              390 4,8% 99,5% 99,5%                21 
Buitenveldert & Zuidas -46% 3.562              215              197 5,5% 97,4% 97,4%                18 
Zuid -63% 9.403               371              323 3,4% 99,5% 99,4% 100,0%                73 
Zuid -54% 21.145 1.039 910 4,3% 112
Amsterdam, stadsdeel niet bekend 15              571              346                  8 
Totaal Amsterdam 148.433 11.010 9.596 6,5% 99,0% 99,0% 99,2% 1.179
Niet bekend              253              149 
Andere gemeente          1.055             446 
Totaal Ouder- en Kindteams 148.433 12.318 10.191 1.179

Ouder- en Kindteams Amsterdam: bereik op gebiedsniveau
Periode januari tot en met december 2018

* 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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Periode januari tot en met december 2018
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Bijlmer Centrum 61% 4.941       334          30         93 32%          15       138       112 29%
Bijlmer Oost 55% 6.007       345          15         94 30%         20       129       105 28%
Gaasperdam & Driemond 33% 6.865       396          34       122 29%            2       158       129 29%
Zuidoost 48% 17.813 1.075 79 309 30% 37 425 346 29%
Oud Noord 43% 5.418       395         22         90 40%          18       130       102 23%
Noord Oost 33% 6.688       352         36       104 38%            1       141       118 31%
Noord West 21% 8.212       600          31       140 36%          16       187       150 23%
Noord 31% 20.318 1.347 89 334 38% 35 458 370 25%
Geuzenveld & Slotermeer 51% 10.844       563         42       195 42%          10       247       215 36%
Osdorp 29% 8.420       386         29       139 41%         28       196       165 40%
Slotervaart -5% 7.611       349         58       122 54%            7       187       142 37%
De Aker & Nieuw-Sloten -28% 5.755       280          32          78 42%            7        117         89 29%
Nieuw-West 18% 32.630 1.578 161 534 45% 52 747 611 36%
Bos en Lommer 23% 6.237       247          21          79 41%            4       104         89 32%
Oud West & De Baarsjes -21% 10.109       481          33          97 36%          14       144       109 21%
Westerpark -35% 5.058        277          13          55 38%          11          79         66 22%
West -11% 21.404 1.005 67 231 38% 29 327 264 24%
Indische Buurt & Oostelijk Havengebied -1% 7.328       340         63         93 34%            8       164       118 32%
Oud Oost -10% 5.170       242         22         66 39%            8         96         80 30%
IJburg & Zeeburgereiland -17% 7.964       418          77       100 47%            6       183       122 27%
Watergraafsmeer -48% 5.403       245          32          57 46%            5         94         69 26%
Oost -17% 25.865 1.245 194 316 41% 27 537 389 29%
Centrum Oost -51% 4.887       256         20         63 48%            3         86         66 24%
Centrum West -51% 4.356       200          12         46 50%            6         64         50 23%
Centrum -51% 9.243 456 32 109 49% 9 150 116 24%
De Pijp & Rivierenbuurt -45% 8.180       372          33         86 43%          10       129       104 26%
Buitenveldert & Zuidas -46% 3.562       168          21         40 38%            4         65          47 27%
Zuid -63% 9.403       424          32         96 47%            2       130          97 21%
Zuid -54% 21.145 964 86 222 44% 16 324 248 24%
Amsterdam, stadsdeel niet bekend       510         25         82 29%          30        137       104 18%
Totaal Amsterdam 148.418 8.180 733 2.137 40% 235 3.105 2.448 27%
* Betreft de weging van de problematiek in een wijk; bij een negatieve signaalscore is deze beperkt; bij een positieve signaalscore is deze 
bovengemiddeld.

Ouder- en Kindteams Amsterdam: verwijzingen op gebiedsniveau

Aandeel 
OKT

Amsterdam
Ouder- en Kindteams, incl. arts-arts 

verwijzingen door jeugdartsen
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