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Voorwoord

Op 1 januari 2015 trad de Jeugdwet in werking. Een nieuwe 

wet die één van de grootste veranderingen in het jeugddomein 

inluidde die Nederland gekend heeft. Een stelselwijzing waar 

al jaren over gepraat en geschreven werd, landelijk en lokaal. 

De gemeente Amsterdam is sinds 2012 intensief – samen met 

de instellingen – met de voorbereidingen bezig. Ik zie het 

als een eer én een enorme uitdaging om daar als wethouder 

bestuurlijk verantwoordelijk voor te zijn. Lopende het eerste jaar hebben we regelmatig de balans 

opgemaakt. En nu, na een jaar, kijken we terug. Is wat in eerdere jaren bedacht was gerealiseerd in 

2015? Zijn ouders en jeugdigen wel goed geholpen ondanks de soms ingrijpende veranderingen? 

Zijn instellingen overeind gebleven ondanks de verschuiving van de ene naar de andere financier en 

ondanks de Rijksbezuinigingen? 

Het antwoord kan niet eenduidig zijn bij zo’n complexe verandering. Dit verslag over 1 jaar 

nieuw jeugdstelsel Amsterdam laat dat goed zien. Er is veel tot stand gebracht. Maar het moet 

zeker nog beter: effectiever en simpeler. Ook de interviews met de zorgprofessionals en de 

belangenbehartigers in dit verslag laten goed zien dat de praktijk weerbarstig is en beleid 

bijgestuurd moet worden. 

Ik ben trots op wat bereikt is. Op al die professionals die zich met hart en ziel inzetten voor de 

jeugdigen en hun ouders in Amsterdam. Er is veel van hen gevraagd het afgelopen jaar. Dat hun 

inzet gewaardeerd wordt, door jeugdigen en ouders, blijkt ook uit de cliëntervaringsmonitor. 

Komende jaren staat nog veel te gebeuren, we zijn er nog niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat we 

met elkaar stapsgewijs werken aan een verbetering van de zorg voor de jeugd. 

Simone Kukenheim

Wethouder Jeugd

Gemeente Amsterdam
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Uitvoering

Specialistische 
jeugdhulp

Gezinsregie 

731 

Jeugdigen met 
zorg in natura

11.330
31% OKT/Samen DOEN 

47% arts

Toegangsroute 
Hoe zijn jeugdigen bij 
specialistische
jeugdhulp terecht 
gekomen?

Eigen verantwoordelijkheid 

Kleine problemen blijven klein

Snel effectieve hulp dichtbij

Goedkoper & kwaliteit

 
Gezinnen bij

Samen DOEN-teams

2.125 2.860

Gezinnen bij 
gecertificeerde instellingen

0

 1.501
in dwang

kader 1.359 
in vrijwillig 
kader 

Cliëntperspectief

Aantal 
klachten

Aantal 
Beroepszaken

235
Aantal

bezwaarschriften

29 5

Transformatiedoelen

3,9

Tevredenheid 
jeugdigen en ouders 
met jeugdhulp

0 148.560
0-18 jarigen 

148.560
0-18 jarigen

Jeugdigen met  
persoonsgebonden budget 

111.619
gezinnen totaal
 

0 111.619
gezinnen totaal

0 jeugdbescherming en -reclassering

0  15% gecertificeerde instellingen

7% overige

Bereik JGZ  
0-jarigen

99% 11.770 

Jeugdigen/ouders met  
opvoed- en opgroeionder-
steuning en jeugdhulp OKT

Ouder- en 
Kindteams 

 

27Jeugd-
gezondheidszorg 
en lichte 
jeugdhulp 

95% 

0% 100% 0 148.560
0-18 jarigen

 22 wijkteams
 5 onderwijsteams 

Het nieuwe
jeugdstelsel
in cijfers

 
psychosociale 
gezondheid

veilige & 
positieve
gezins- en 
thuissituatiegezonde

leefstijl
en gewicht
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Inleiding

Op 1 januari 2015 trad de Jeugdwet in werking. Waar de gemeente voorheen verantwoordelijk was 

voor het preventieve jeugdbeleid, werd zij ook verantwoordelijk voor de specialistische jeugdhulp 

en de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Naast het samenbrengen van verantwoordelijkheden 

bij de gemeente, betekende de Jeugdwet ook een nieuwe inrichting van het jeugdstelsel. Veel 

ging tegelijk op de schop. Denk bijvoorbeeld aan het verdwijnen van de bureaus jeugdzorg, het 

invoeren van het trekkingsrecht voor persoonsgebonden budgetten, het verbreden van de verplichte 

beroepsregistratie en het samenvoegen van het advies- en meldpunt kindermishandeling en het 

steunpunt huiselijk geweld in de nieuwe organisatie Veilig Thuis. 

Sinds 2012 bereidt de gemeente Amsterdam zich voor op deze complexe veranderingen in het 

jeugddomein. Op 15 mei 2013 werden met het Koersbesluit Om het kind de hoofdlijnen van het 

nieuwe jeugdstelsel in Amsterdam door de gemeenteraad vastgesteld. De jaren 2013 en 2014 

stonden vervolgens in het teken van de voorbereidingen, het ‘inrichten’ zelf.

In januari 2015 is het nieuwe stelsel daadwerkelijk van start gegaan. Vanaf het begin monitoren we 

de uitvoering. Het college van B en W stuurt driemaal per jaar een bestuursrapportage over het 

nieuwe jeugdstelsel Amsterdam aan de gemeenteraad. In de bestuusrapportages worden cijfers en 

meer kwalitatieve gegevens in samenhang gepresenteerd. 

De 3e bestuursrapportage 2015 nieuw jeugdstelsel Amsterdam, met een verslag over de eerste 

twaalf maanden van het nieuwe stelsel, is op 19 april 2016 door het college van B en W vastgesteld. 

De bestuursrapportage is een dik pak papier met veel cijfers. Dit jaarverslag 2015, 1 jaar jeugdstelsel 

Amsterdam, biedt een korte samenvatting van de bestuursrapportage, aangevuld met interviews 

met spelers in het nieuwe stelsel. De belangrijkste cijfers over 2015 zijn opgenomen in een 

infographic. Dit jaarverslag is vooral bedoeld voor de honderden zorgprofessionals die in het nieuwe 

jeugdstelsel in Amsterdam werken.
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Resultaten voor de Amsterdammers

Dit jaarverslag gaat vooral over de uitvoering, maar we beginnen met het doel. Wat willen we met 

het nieuwe jeugdstelsel bereiken, voor jeugdigen en hun ouders? De gemeente Amsterdam heeft 

in haar meerjarenbeleidsplan voor het Sociaal domein als missie opgenomen: ‘de jeugd kan zich 

maximaal ontwikkelen en groeit gezond en veilig op.’ Daaraan zijn de volgende drie beleidsdoelen 

gekoppeld: 

1. meer jeugdigen hebben een gezonde leefstijl en een gezond gewicht,

2. meer jeugdigen groeien psychosociaal gezond op, en

3. meer jeugdigen groeien op in een veilige en positieve gezins- en thuissituatie. 

Of we deze doelen bereiken, toetsen we jaarlijks aan de hand van een beperkt aantal cijfers, de 

zogenaamde effectindicatoren. Voor jeugd zijn dat er zes. Zo meten we of het nieuwe jeugdstelsel 

tot verbeteringen leidt voor de burgers in Amsterdam – en vooral natuurlijk voor de jeugdigen en 

hun ouders.

De laatstbekende cijfers op zes effectindicatoren – te vinden in de bestuursrapportage – laten een 

positieve trend zien. Jeugdigen hebben minder te kampen met overgewicht, gebruiken minder 

vaak genotmiddelen, hebben minder psychosociale problemen, staan minder vaak bij de politie 

bekend als verdachte, en de kinderrechter grijpt minder vaak in omdat de gezinssituatie onveilig is. 

Deze positieve ontwikkelingen zijn niet zonder meer toe te schrijven aan het nieuwe Amsterdamse 

jeugdbeleid in 2015. Een aantal trends zijn al langer zichtbaar en ook in landelijke cijfers terug te 

zien. De positieve trend schept wel een verplichting: is het mogelijk om in de komende jaren, de 

verbeteringen voor jeugdigen en hun ouders met kracht door te zetten? We blijven dit nauwlettend 

volgen. 
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Zicht op de uitvoering

De gemeente Amsterdam heeft bij de inrichting van het nieuwe jeugdstelsel bepaalde keuzes 

gemaakt. Deze zijn, zoals gezegd, vastgelegd in het Koersbesluit Om het kind. Er is gekozen 

voor een prominente plek voor de lokale teams in de wijk: de nieuwe Ouder- en Kindteams 

en de al enkele jaren bestaande Samen DOEN-teams. De Ouder- en Kindteams bieden 

jeugdgezondheidszorg, preventie en lichte jeugdhulp aan alle jeugdigen en hun ouders. De Samen 

DOEN-teams zijn er voor huishoudens (met en zonder kinderen) met problemen op meerdere 

leefdomeinen. Als het nodig is, kunnen de zorgprofessionals van beide lokale teams eenvoudig zelf 

specialistische jeugdhulp inschakelen, zonder ingewikkelde indicatieprocedures. De uitvoerders van 

jeugdbescherming en jeugdreclassering – de zogenaamde gecertificeerde instellingen – en Veilig 

Thuis zijn er voor gezinnen waarin de veiligheid van het kind een risico vormt en specifieke regie of 

toezicht nodig is. In dit jaarverslag geven we een kort overzicht van de uitvoering. Voor meer cijfers 

en achtergronden verwijzen we naar de 3e bestuursrapportage zelf.

Jeugdgezondheidszorg 
en lichte jeugdhulp
Ouder- en Kindteam Amsterdam

De Ouder- en Kindteams Amsterdam (verder: het Ouder- en Kindteam) zijn nieuw. Na veel 

voorbereidingen en proeftuinen zijn zij per 1 januari 2015 echt van start gegaan. Bijna zevenhonderd 

professionals vanuit diverse disciplines werken samen in 27 teams: één team in elk van de 

22 gebieden van Amsterdam en vijf teams voor het voorgezet onderwijs en het middelbaar 

beroepsonderwijs. Samen bieden zij een breed pakket aan jeugdgezondheidszorg, preventie, 

opvoed- en opgroeiondersteuning en lichte jeugdhulp. Op eigen locaties in de wijk, maar ook op 

kinderdagverblijven, scholen, bij jeugdigen en ouders thuis en op andere plekken in de wijk. Altijd 

dichtbij, in de buurt. 

Het Ouder- en Kindteam heeft in 2015 veel geïnvesteerd in het goed neerzetten van de teams. 

Scholing, het leggen van contacten in de wijk en het vergroten van de bekendheid waren belangrijke 

speerpunten. Ondanks de grote organisatorische opgave heeft het Ouder- en Kindteam veel 

jeugdigen en ouders kunnen ondersteunen. Het bereik met jeugdgezondheidzorg is in 2015 zelfs 

gestegen. Voor zuigelingen (0-jarigen) ligt het bereik inmiddels op 99%, ruim boven de minimumeis 
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van 95%. Met opvoed- en opgroeiondersteuning en lichte jeugdhulp zijn door het Ouder- en 

Kindteam 9.319 jeugdigen en/of hun ouders bereikt. Met het aanvullende aanbod opvoed- en 

opgroeiondersteuning door instellingen buiten het Ouder- en Kindteam zijn daarnaast nog eens 

2.451 jeugdigen, ouders en gezinnen bereikt, waarmee het totale (geregistreerde) bereik uitkomt op 

11.770. Wat neerkomt op zo’n 10% van de gezinnen in Amsterdam. 

Het is nog moeilijk te zeggen of we met dit bereik tevreden mogen zijn. We weten immers 

niet hoeveel jeugdigen en hun ouders nog niet bereikt worden, terwijl ze wel met opvoed- en 

opgroeivragen en problemen zitten. Wat we wel weten is dat in oktober 2015 nog maar 23% van 

de ouders met kinderen wisten wat het Ouder- en Kindteam was. Dat is te weinig. Sinds oktober 

wordt dan ook extra ingezet om de naamsbekendheid te vergroten. Ook de integratie van de 

jeugdgezondheidszorg en de verbreding van het preventieaanbod – bijvoorbeeld op scholen – vergt 

komende tijd nog veel aandacht. Hierbij dienen we oog te hebben voor de veranderende rollen van 

de diverse zorgprofessionals en hun werkbelasting. 

Patricia Protiar en Tanja van Zuilen zijn allebei ouder- en kindadviseur in twee verschillende Ouder- 

en Kindteams in Amsterdam West. Patricia heeft een achtergrond als GGD-verpleegkundige op een 

consultatiebureau, Tanja was jeugdhulpverlener.

Samenwerken

Patricia: “Als ouders een opvoedvraag hebben, kan ik iemand anders vanuit het team erbij 

betrekken. Tijdens casuïstiekbespreking overleg ik met collega’s, we bespreken probleemgezinnen 

en sparren met elkaar. Dat zou ik nog meer willen: de koppen bij elkaar, met het gezin erbij. Helaas 

is daar vaak niet genoeg tijd voor.”

“We willen 
nog meer 
samenwerken”
Patricia Protiar en Tanja van Zuilen 
ouder- en kindadviseur

8
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Opvangen binnen het team

Tanja: “Ik ben als ouder- en kindadviseur verbonden aan twee basisscholen. Dat gaat hartstikke 

goed, we boeken succes. Het grote voordeel ten opzichte van het schoolmaatschappelijk werk van 

vroeger is dat ik een heel team meebreng. We werken samen en kunnen voor elkaar inspringen als 

de caseload groot is. Zo kunnen we de pieken in het team opvangen en hoeven we minder door te 

verwijzen. Gelukkig, want dat zou tot een grotere afstand tot de kinderen en de gezinnen leiden. ”

We worden steeds beter

De voordelen van het nieuwe jeugdstelsel zijn evident. Patricia: “Ik werk in een fantastisch team. We 

zijn het afgelopen jaar echt naar elkaar toegegroeid en leren elkaars expertise steeds beter kennen. 

Inhoudelijk zijn we allemaal veel breder georiënteerd. Dat biedt kansen, maar die moeten we dan 

wel pakken.”

Vallen en opstaan

De samenwerking met Samen DOEN is nog niet altijd makkelijk. Patricia: “Soms willen wij een 

gezin bij hen aanmelden, maar accepteren ze het niet. Bijvoorbeeld omdat het gezin weliswaar 

grote problemen heeft, maar ook een hoge zelfredzaamheid.” Tanja: “De afstemming is soms nog 

lastig. We moeten de moed hebben om in de praktijk te leren en te verbeteren. Overleg, vallen 

en opstaan. We zijn volop bezig om te kijken hoe we de samenwerking nog beter kunnen laten 

verlopen met Samen DOEN, Veilig Thuis en anderen.” 

Specialistische jeugdhulp
De toegang tot specialistische jeugdhulp

Vóór 1 januari 2015 was voor het grootste deel van de jeugdhulp een indicatie nodig van bureau 

jeugdzorg of het Centraal indicatieorgaan zorg (CIZ). Als het ging om geestelijke gezondheidszorg 

voor jeugdigen met psychische problemen en psychiatrische stoornissen (jeugd-GGZ) gingen 

veel jeugdigen en hun ouders bij de huisarts langs voor een verwijzing. In het nieuwe jeugdstelsel 

Amsterdam is meer jeugdhulp – waaronder ook jeugd-GGZ – direct beschikbaar in het Ouder- en 

Kindteams en de Samen DOEN-teams. Daarnaast hebben deze lokale teams de bevoegdheid 

gekregen zelf toegang te verlenen tot specialistische jeugdhulp: snel en zonder knellende 

regelgeving, vanuit hun – soms langdurige – kennis van de jeugdige, zijn gezin en de schoolse 

situatie, en vanuit een multidisciplinair overleg met collega’s. 

In de loop van 2015 zijn de lokale teams hun rol als belangrijke toegangsroute naar specialistische 
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jeugdhulp in het nieuwe jeugdstelsel steeds meer waar gaan maken. Over heel 2015 zijn bijna een 

derde van alle nieuwe beschikkingen langs hen gegaan. De huisartsen nemen echter nog de meeste 

verwijzingen naar specialistische jeugdhulp voor hun rekening. In bijna alle gevallen gaat het dan – 

net als vóór 1 januari 2015 – om jeugd-GGZ. De huisartsroute is vastgelegd in de Jeugdwet zelf. De 

gemeente Amsterdam belemmert jeugdigen en ouders dan ook op geen enkele manier om voor 

een verwijzing bij hun huisarts aan te kloppen. Toch hopen we dat steeds meer jeugdigen en ouders 

de weg naar de lokale teams zullen weten te vinden. In de teams is immers specifieke jeugdexpertise 

aanwezig – ook op (post)academisch niveau, denk aan de jeugdarts en jeugdpsycholoog. De teams 

kunnen ook bij ingewikkelder problematiek zelf helpen, of gerichter doorverwijzen. De uitdaging 

voor 2016 is dan ook dat de circa 400 huisartsen en de lokale teams in Amsterdam elkaar beter 

weten te vinden. Het Ouder- en Kindteam gaat daarvoor bij alle huisartsen persoonlijk langs. 

Naast de lokale teams en de huisartsen, zijn er in het Amsterdamse jeugdstelsel nog enkele 

andere toegangsroutes naar specialistische jeugdhulp. Zoals de dyslexieroute – rechtstreeks van 

de basisschool naar de dyslexiebehandelaar. Veilig Thuis kan – waar snel ingrijpen gewenst is – 

ook zelfstandig beslissen tot de inzet van jeugdhulp. En de gecertificeerde instellingen kunnen 

voor jeugdigen die onder hun hoede staan in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel 

of jeugdreclasseringsmaatregel besluiten tot de inzet van jeugdhulp. Ook deze routes worden 

gemonitord door de gemeente Amsterdam. Zo zien we dat het vooral de gecertificeerde instellingen 

zijn die besluiten tot de inzet van pleegzorg en verblijfsvoorzieningen. Logisch, gezien het feit dat zij 

vooral de zwaardere doelgroep bedienen.

Jeugdhulp, persoonsgebonden budget

Wanneer besloten wordt dat de inzet van specialistische jeugdhulp nodig is, kan deze geleverd 

worden in de vorm van een persoonsgebonden budget of zorg in natura. In de meeste gevallen 

maakt de jeugdige en zijn ouders gebruik maken van de hulp van een door de gemeente 

gecontracteerde zorgaanbieder (zorg in natura). Als zorg in natura niet passend is, kan ook een 

persoonsbonden budget (pgb) verleend worden, waarmee de ouder zelf zorg inkoopt. Ouders 

moeten wel in staat zijn het pgb goed te beheren. De voorwaarden zijn vastgelegd in de Jeugdwet 

en de gemeentelijke verordening.

In 2015 hebben in totaal 731 jeugdigen en hun ouders in Amsterdam gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid van een persoonsgebonden budget. Het totale bedrag dat daarmee gemoeid was, 

was een stuk lager dan begroot was voor 2015 op basis van cijfers uit 2011 en 2012. Het aantal 

persoonsgebonden budgetten bleek in de jaren 2013 en 2014 al flink gedaald en die trend heeft 
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zich ook in 2015 doorgezet. De meeste persoonsgebonden budgetten worden aangevraagd voor de 

begeleiding en persoonlijke verzorging van kinderen met een beperking. In veel gevallen wordt deze 

ondersteuning geboden vanuit informele zorg, ook door ouders of familie zelf. 

Jeugdhulp, zorg in natura

Het aantal jeugdigen en hun ouders dat gebruik maakte van zorg in natura, geboden door één van 

de bijna 50 gecontracteerde instellingen of 160 vrijgevestigden of groepspraktijken was veel groter 

dan het aantal ouders met een persoonsgebonden budget. In totaal werden 11.330 jeugdigen en 

hun ouders door hen bereikt. Het gecontracteerde jeugdhulpaanbod is zeer divers. Het gaat van 

vaak relatief korte trajecten in de generalistische basis GGZ tot pleegzorg of verblijfsvoorzieningen 

waar jeugdigen soms jarenlang verblijven. De kosten kunnen variëren van enkele honderden euro’s 

tot een ton of meer per jaar per kind. In totaal bleef Amsterdam in 2015 binnen haar budget. Binnen 

de jeugdhulp, zorg in natura, zijn de meeste cliënten te vinden in de ambulante jeugdzorg en de 

ambulante geestelijke gezondheidszorg. We gaan op beide kort in.

Annamarie Zuidema is ambulant gezinsbegeleider bij Altra. Ze is specialist op het gebied van ‘Signs 

of safety’, een beproefde methode op het gebied van veiligheid in gezinnen. 

Betere afstemming

“De transitie heeft een hoop goeds gebracht. De jeugdhulpverlening bestond vroeger uit 

een heleboel eilandjes, die lang niet altijd van elkaar wisten wat ze deden. Er is nu veel meer 

afstemming, waardoor probleemgezinnen  langer in beeld blijven.” 

“In de 
gezinnen 
vind ik mijn rust.”
Annamarie Zuidema is ambulant 

gezinsbegeleider bij Altra.

11
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Teveel aandacht voor processen

Toch gaat het niet altijd goed. Het is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk waar nu precies de regie ligt. 

Bij de jeugdbescherming? Bij het Ouder- en Kindteam? Of het Samen DOEN-team? “Er gaat nog 

erg veel aandacht naar de processen in het nieuwe jeugdstelsel. Dat gaat ten koste van de inhoud. 

Soms ben ik zoveel bezig met overleggen, met formulieren, met processen, dat ik blij ben als ik me 

even kan focussen op een gezin. In de gezinnen vind ik mijn rust.”

Bezuiniging

“Het nieuwe jeugdstelsel is natuurlijk ook gewoon een bezuiniging. De jeugdzorg was te duur. Soms 

gaan de Samen DOEN-teams en de Ouder- en Kindteams te lang door voordat er specialistische 

hulp wordt  ingeroepen. Dat is intussen wel aan het  verbeteren. We weten elkaar steeds beter te  

vinden. Maar het blijft een feit dat er voor ons, specialisten, per saldo minder tijd is voor een gezin.”

Buikpijngevallen

Al met al is Annamarie gematigd positief. Het nieuwe jeugdstelsel vraagt veel van de flexibiliteit van 

de uitvoerders. Het voordeel is dat je bij de gemeente buikpijngevallen kunt inbrengen, waarmee je 

vroeger eigenlijk geen kant uit kon. Die worden dan buiten de protocollen om geholpen. Ze noemt 

het voorbeeld van een multiprobleemgezin waarin sprake was van huiselijk geweld, schulden, gas 

afgesloten. De stressfactoren in dit gezin waren veel te hoog om een veiligheidsplan te kunnen 

uitvoeren. Samen DOEN is met deze informatie terug gegaan naar de gemeente. “In dit geval 

heeft de gemeente gewoon gezegd: we draaien de verwarming weer open (na vijf jaar). Pas daarna 

konden we de wezenlijke problemen aanpakken.”

De kosten in de ambulante jeugdzorg waren in 2015 lager dan geraamd. Waarschijnlijk is dit een 

gevolg van het feit dat de Ouder- en Kindteams en Samen DOEN-teams meer gezinnen met hulp 

en gezinsbegeleiding bereiken. Hetzelfde zien we bij de generalistische basis GGZ. Dit aanbod 

bij eenvoudiger psychische problemen kan ook geboden worden binnen de lokale teams, en dan 

met name door de jeugdpsychologen van het Ouder- en Kindteam. We zien dit als een positieve 

ontwikkeling, omdat we denken dat de lokale teams laagdrempeliger en dichterbij hulp kunnen 

bieden. We realiseren ons echter ook dat het voor de jeugdhulpverleners bij de instellingen soms 

een lastige verandering is.

Hoewel de kosten voor de generalistische basis GGZ lager waren dan begroot, waren de kosten 

van de specialistische GGZ in 2015 ongeveer gelijk aan wat begroot was. Enkele GGZ-instellingen 
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hebben in de loop van 2015 ook extra middelen ontvangen, omdat de wachttijden onacceptabel 

lang werden en andere oplossingen – zoals het overnemen van patiënten door instellingen die 

minder lange of geen wachttijden hadden – onvoldoende soelaas boden. De beleidsvisie gaat er 

vanuit dat op termijn ook de vraag naar deze specialistische GGZ afneemt door de vroegtijdige inzet 

van lichte jeugdhulp door de lokale teams. In 2015 zagen we dit dus nog niet. 

Opvallend zijn ten slotte de lagere kosten bij enkele zorgvormen die voorheen vielen onder 

de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze ontwikkeling is al eerder ingezet en 

heeft ook te maken met de mogelijkheid die het Rijk jeugdigen met een beperking bood om 

onder de Wet langdurige zorg (Wlz) te komen te vallen. Nieuw lijkt de daling in de kosten van 

de verblijfsvoorzieningen voor jeugdigen met een (licht)verstandelijke beperking. Instellingen 

hebben flink ingezet op het meer ambulant helpen van deze jeugdigen. Dit is ook te zien in 

een kleine overschrijding op het budget voor begeleiding van deze doelgroep. Op zich een 

positieve ontwikkeling, aangezien we ook voor deze kinderen wensen dat zij zo veel mogelijk thuis 

opgevangen worden. De komende tijd blijven we nauwkeurig volgen of deze ontwikkeling zich ook 

doorzet. 

Gezinsregie
De Samen DOEN aanpak

De Samen DOEN aanpak vormt samen met het Ouder- en Kindteam Amsterdam de basis van het 

nieuwe jeugdstelsel in Amsterdam. Samen DOEN bedient huishoudens met én zonder kinderen 

waar problemen op verschillende domeinen zich opstapelen en de zelfredzaamheid laag is. Bij de 

Ouder- en Kindteams zijn de jeugdigen en hun ouders zelf in regie. Bij de doelgroep van Samen 

DOEN wordt het gezin intensief begeleid. De lijnen tussen de teams zijn, mede doordat men vaak in 

hetzelfde pand is gehuisvest, kort. Er wordt geen dubbel werk gedaan. Samen DOEN biedt de extra 

ondersteuning aan huishoudens waarvoor dat echt nodig is. 

In 2015 heeft Samen DOEN 2.125 gezinnen bereikt, vrijwel gelijk aan het bereik in 2014. Uit de 

cijfers blijkt dat Samen DOEN een doelgroep bedient die met zwaardere problemen kampt dan 

voorheen, waarbij langere en intensievere ondersteuning nodig is. Ook is door het jaar heen een 

toename te zien in het aantal gezinnen dat instroomt. Met het bereik hebben de Samen DOEN-

teams aan 1,9% van alle gezinnen in de stad ondersteuning geboden. 
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De ondersteuning die Samen DOEN biedt heeft resultaat. Op alle leefdomeinen van de gezinnen 

heeft Samen DOEN resultaat weten te boeken. Op vijf van de in totaal elf leefdomeinen is bij de 

1-meting een significante verbetering zichtbaar ten opzichte van de 0-meting. Het gaat om de 

domeinen gezinsrelaties, geestelijke gezondheid, huisvesting, sociaal netwerk en maatschappelijke 

participatie. In 2014 waren de scores iets hoger. Reden voor de verminderde score in 2015 is het 

feit dat de huishoudens die in Samen DOEN instromen met complexere problemen kampen. Dit 

gegeven brengt een langere, intensieve ondersteuning met zich mee. Verbeteringen zijn minder snel 

te realiseren.

Ismael Motia is jeugdgeneralist in het Samen DOEN-team West. De Samen DOEN-teams richten zich 

op huishoudens met meervoudige problematiek. “Wanneer een huishouden problemen heeft op 

drie of meer leefgebieden (bijvoorbeeld financiën, opvoeding, gezondheid) komen wij in actie, als 

het huishouden bij ons wordt aangemeld.”

Samen DOEN heeft de regie

De Samen DOEN-teams hebben de regie in de hulpverlening. “Omdat het Samen DOEN-team 

bestaat uit generalisten met verschillende specialismen kunnen we veel sneller schakelen om hulp op 

maat in te zetten. Daarnaast hebben wij het mandaat om zelf beschikkingen af te geven, daardoor 

kan gespecialiseerde hulp sneller ingezet worden.”

Meebewegen

Ismael geeft een voorbeeld: “een gezin, getraumatiseerde moeder met twee jonge kinderen. 

Kinderen kwamen vaak te laat of niet op school. Hulpverlening aan kinderen en moeder kwam niet 

van de grond omdat de moeder zich niet aan de afspraken hield. Het gezin ging van crisis naar crisis. 

Ismael heeft de moeder kunnen motiveren om de kinderen vrijwillig uit huis te plaatsen. Na een 

“We bewegen mee 
op het tempo van 
de huishoudens.”
Ismael Motia, Samen DOEN-team West

14
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netwerkconferentie zijn de kinderen uiteindelijk bij oma geplaatst. Daar ontwikkelen de kinderen zich 

goed. In de tussentijd werkt de moeder aan haar eigen problematiek: trauma, verslaving, schulden, 

activering richting werk. In de oude situatie was de kans op succes vrijwel nihil geweest. Nu hebben 

we het opgelost door veel mee te bewegen met moeder en naast moeder te blijven staan als Samen 

DOEN-team.”

Gemotiveerde gezinnen

“Vóór de transitie lag de regie bij probleemgezinnen veel meer bij de jeugdbescherming. Dat bracht 

voor gezinnen natuurlijk een zekere dreiging met zich mee. Gezinnen werkten vaak mee uit angst 

en niet omdat ze heel erg gemotiveerd waren. Daardoor werd de achterliggende problematiek niet 

aangepakt. Nu ligt de regie veel meer bij de gezinnen zelf. Samen DOEN beweegt mee. Gezinnen 

zijn daardoor veel gemotiveerder. En bij een gemotiveerd gezin krijg je als hulpverlener veel meer 

voor elkaar.”

Veranderen vanuit de basis

De transitie heeft veel goeds gebracht. Toch kan het nog beter. “Ik heb het idee dat het beleid nog 

teveel leunt op cijfers en kengetallen. Veranderingen en verbeteringen in het jeugdstelsel zouden 

meer vanuit de hulpverleners in gang moeten worden gezet.”

In 2015 is een trend te zien dat de gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming) gezinnen eerder 

overdragen aan Samen DOEN. De gezinnen waarmee Samen DOEN te maken krijgt vragen daarom 

ook meer inzet. De jeugdgeneralisten van Samen DOEN zijn steeds beter in staat om deze complexe 

gezinnen, waarin ook de veiligheid van het kind onder druk staat, zelfstandig te begeleiden. 

Tegelijkertijd is dit een aspect dat om goede afstemming en permanente aandacht vraagt. In 2016 

wordt onverminderd ingezet op de samenwerking met de gecertificeerde instellingen.

Gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming en -reclassering)

Niet alleen jeugdhulp is per 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente geworden. 

Ook de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering valt vanaf 2015 onder 

gemeentelijke verantwoordelijkheid. De gemeente Amsterdam heeft – samen met de andere 

gemeenten uit de regio Amsterdam-Amstelland – drie gecertificeerde instellingen gecontracteerd 

om de jeugdbescherming en –reclassering uit te voeren. 

De cijfers van de drie gecertificeerde instellingen over 2015 laten zien dat het aantal gezinnen 

dat door hen begeleid wordt afneemt. Vooral het aantal gezinnen met een ondertoezichtstelling 
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opgelegd door de kinderrechter neemt af. De gemeente stimuleert dat de gecertificeerde 

instellingen ook gezinnen ondersteunen zonder dat er een rechtelijke maatregel uitgesproken is. 

Het aantal gezinnen dat door de gecertificeerde instellingen zonder maatregel ondersteund wordt, 

is in 2015 echter ook afgenomen. Deze afname is geheel toe te rekenen aan de instelling die als 

voorloper voor dit aanbod fungeerde: Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA).

Michael Ayeb is gezinsmanager bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. 

Samen met zijn collega’s voert hij Intensief Systeemgericht Casemanagement uit in gezinnen met en 

zonder een maatregel. Denk aan een ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering. 

Naast de regie over meerdere gezinnen, zodat kinderen – blijvend – veilig kunnen opgroeien, geeft 

een gezinsmanager ook advies aan professionals. 

De rol van de jeugdbescherming

Hij heeft de veranderingen in het jeugdstelsel van zeer nabij meegemaakt. “Er is sinds 1 januari 

2015 ontzettend veel veranderd. Niet alleen voor de hulpverleners, maar óók voor de gezinnen. 

Vroeger waren er geen wijkteams waarmee Jeugdbescherming kon samenwerken in gezinnen waarin 

de veiligheid van kinderen in het geding was. Nu is er sprake van een zorgcontinuüm en kunnen 

wijkteams Jeugdbescherming vragen tijdelijk intensief casemanagement te bieden als de situatie 

dat vereist. Daarna  kunnen lokale teams het gezin weer verder begeleiden als de veiligheidssituatie 

is verbeterd. Dat er nu Ouder- en Kindteams en Samen DOEN-teams zijn is daarmee een goede 

verandering. Wanneer deze teams er met de gezinnen niet uitkomen en de materie te complex 

wordt, schakelen ze ons in. Wij zijn echter geen hulpverlener. We adviseren en we voeren dus, in 

complexe gevallen, de regie. Daardoor kunnen we een heldere positie innemen. Dat is winst.”

“Er is nog teveel 
bureaucratie.” 
Michael Ayeb, gezinsmanager bij 

Jeugdbescherming Regio Amsterdam

16
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Minder bureaucratie

De overgang naar het nieuwe jeugdstelsel is niet zonder slag of stoot verlopen. Vooral in het begin 

was het voor alle partijen heel erg zoeken naar de beste manier van werken. Inmiddels gaat de 

samenwerking heel goed. De lijnen tussen organisaties zijn duidelijker geworden. Maar er valt beslist 

nog wat te verbeteren.

“Er is nog heel veel bureaucratie. Jeugdbescherming werkt nu voor meerdere gemeenten en al 

die gemeenten werken op een andere manier. Als we snel moeten handelen, kan dat wel eens 

een belemmering vormen. Vroeger werkten we met één gezinsplan. Dat was het kader voor de 

hulpverlening. Nu komen we om in de formulieren en aanvragen van zorg. Elke gemeente en 

zorgaanbieder heeft zijn eigen aanpak. Dat moet echt beter. Mijn voorstel is om het gezinsplan, dat 

we samen met het gezin maken, leidend te laten zijn in zorgtrajecten. Dan verliezen we minder tijd 

en dat komt het kind ten goede.”

De afname van het aantal ondertoezichtstellingen is een landelijk gegeven. De achtergrond van 

de afname van het aantal gezinnen dat door JBRA geholpen wordt zonder maatregel is nog niet 

met zekerheid vast te stellen. Mogelijk dat hier het succes van de Samen DOEN-teams zichtbaar 

is, die meer van deze probleemgezinnen voor hun rekening nemen. Gevolg hiervan is ook dat het 

percentage zwaardere gezinnen in de caseload van de gezinsmanagers JBRA stijgt, en daarmee de 

werkbelasting, met ziekteverzuim en persoonsverloop – en uiteindelijk oplopende wachttijden in 

2015 – als gevolg. Om deze wachttijden terug te dringen is in 2016 een actieplan gestart.
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Het cliëntperspectief

De gemeente Amsterdam heeft niet alleen oog voor de uitvoering bij de instellingen. Het 

cliëntperspectief wordt van groot belang geacht om de werking van het nieuwe stelsel te toetsen en 

de zorg te verbeteren. Om het cliëntperspectief in beeld te krijgen heeft de gemeente Amsterdam 

een aantal instrumenten. We voeren een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek uit, waarmee we zicht 

krijgen op hoe cliënten de toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp en het 

jeugdstelsel ervaren. Daarnaast monitoren we de klachten, bezwaarschriften en beroepszaken en 

voeren we het gesprek met het Jeugdplatform die cliëntparticipatie en belangenbehartiging uitvoert 

en signalen ophaalt.

Cliënttevredenheid

Na een pilot in 2014, is in 2015 voor het eerst het cliëntervaringsonderzoek naar het nieuwe 

jeugdstelsel uitgevoerd. Dit onderzoek geeft waardevolle informatie over de beleving van de 

kwaliteit en effecten van de jeugdhulp door cliënten zelf: de jeugdigen en ouders. Gemiddeld 

genomen geven jeugdigen en ouders die hebben deelgenomen aan dit cliëntervaringsonderzoek 

de jeugdhulp 3,9 sterren (van de 5). Een positief signaal – dat ook bevestigd wordt door andere 

onderzoeken, zoals dat van de nationale kinderombudsman. Het is belangrijk om te volgen hoe 

zich dit in de tijd verder ontwikkeld en op welke onderdelen het zinnig is om nader (kwalitatief) 

onderzoek te doen. 

Klachten, bezwaarschriften en beroepszaken

De gemeente volgt het aantal en de aard van de klachten, bezwaarschriften en beroepszaken. 

Om tijdig te signaleren waar het fout gaat, maar vooral om te leren en te verbeteren. Het aantal 

klachten en bezwaarschriften dat binnenkomt is nog beperkt. De klachten en bezwaarschriften die 

bij de gemeente binnenkomen hebben vooral betrekking op het toekennen of weigeren van een 

persoonsgebonden budget (pgb). Vanaf 1 januari 2015 wordt – door de lokale teams – altijd een 

persoonlijk gesprek met de ouders gevoerd wordt over het pgb, maar de partijen kunnen het niet 

altijd eens worden over de aard en de omvang van de benodigde zorg. 

De vertrouwenspersonen van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) krijgen de meeste 

klachten binnen, vooral vanuit de jeugdbescherming en de gesloten jeugdhulp. Jeugdigen en 

hun ouders zitten bij deze hulpvormen in een kwetsbare positie en zoeken geregeld steun bij de 

vertrouwenspersonen. De bekendheid van het AKJ bij andere hulpvormen en de lokale teams moet 

nog verbeterd worden.
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Jeugdplatform Amsterdam

Ook de adviezen van het Jeugdplatform bieden de gemeente belangrijke informatie over 

de werking van het stelsel. Het Jeugdplatform signaleert dat onder ouders en jeugdigen de 

bekendheid met het nieuwe jeugdstelsel groeit. Inhoudelijke knelpunten worden gemeld over het 

delen van informatie, het beschikkingenproces (vooral rond het persoonsgebonden budget) en de 

wachttijden voor jeugdhulp.

Bij de invoering van het nieuwe jeugdstelsel moest ook de inspraak geregeld worden. Elke 

gemeente was vrij om dat naar eigen inzicht in te vullen. Amsterdam heeft sinds 1 januari 2015 een 

Jeugdplatform. Dit platform bestaat onder andere uit een adviesgroep waarin acht jongeren en 

vier ouders zitting hebben. Ze geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over effectieve 

zorg voor de jeugd: thuis, in de wijk, op school of in een instelling. Behalve de adviesraad is een 

aantal ‘belangenbehartigers’ werkzaam voor het Jeugdplatform. Zij zijn de oren en ogen van het 

Jeugdplatform.

Een gesprek met twee van de belangenbehartigers: Kati Varkevisser en Jeslin Heinze.

Vergroten betrokkenheid

Kati: “We zijn ervaringsdeskundigen. We weten waar we over praten en we kunnen luisteren. Wij 

veroordelen niet. En we zijn onafhankelijk.”

Jeslin: “We merken dat vooral jongeren het heel belangrijk vinden om over hun situatie te 

kunnen vertellen. Via persoonlijke gesprekken en social media bereiken we een groot deel van de 

doelgroep. Op Facebook tonen veel jongeren hun betrokkenheid. En ze maken mee dat ze gehoord 

worden. Dat is nieuw. Een verworvenheid van het nieuwe stelsel.”

“We veroordelen 
niet, we luisteren.”
Kati Varkevisser en Jeslin Heinze, 
belangenbehartigers, Jeugdplatform
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Signalen ophalen

Het Jeugdplatform is er niet voor individuele problemen, maar voor collectieve belangenbehartiging. 

Kati: “Natuurlijk krijgen we heel veel persoonlijke verhalen te horen. En dat moet ook. Mensen 

moeten hun verhaal kwijt. Maar als ze vertellen over hoe ze vastlopen in het stelsel, dan verwijzen we 

ze door.” 

Jeslin: “Wat wij doen is luisteren, signalen ophalen. Die verzamelen we. We monitoren en signaleren. 

En als problemen structureel lijken te zijn, gaan we daarover in gesprek met de gemeente.” Kati: “En 

als dingen goed gaan, vertellen we dat ook!”

Praten met jongeren

Jeslin: “We organiseren de dialoog tussen de gemeente en de ouders en jongeren. We helpen 

de gemeente om het beleid te vertalen voor de doelgroep. En we helpen de jongeren om hun 

meningen te vertalen voor de gemeente.”

Kati: “Waar we op blijven hameren is dat de gemeente en de hulpverleners niet alleen maar moeten 

praten óver de jongeren, maar ook mét de jongeren. En ik geloof dat die boodschap ook aankomt.”
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De veranderopgave: 
de transformatiedoelen

Met de start van het nieuwe jeugdstelsel per 1 januari 2015 is de verandering niet voltooid, maar 

pas begonnen. In de door de gemeenteraad vastgestelde Bestuurlijke transformatieagenda Zorg 

voor de jeugd schetst de gemeente Amsterdam de voortgaande veranderopgave na de overdracht 

van de verantwoordelijkheden in het jeugddomein. De transformatieagenda formuleert de volgende 

doelen:

1. Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht

2. Kleine problemen blijven klein

3. Snel effectieve hulp dichtbij

4. Goedkoper en van goede kwaliteit

Het werken aan de verandering (transformatie) gebeurt op alle niveaus van het nieuwe jeugdstelsel. 

In de lokale teams, door de instellingen, in en vanuit de gemeente, door burgers en hun netwerken, 

op scholen en kinderdagverblijven. De transformatieagenda geeft daarbij de koers aan waarlangs de 

ontwikkelingen vorm krijgen. In 2015 is in het kader van de beoogde transformatie aan veel zaken 

gewerkt. Een kleine greep. 

Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht

Eigen verantwoordelijkheid nemen jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk zelf. Eigen kracht 

wordt hen niet gegeven door de overheid. Wel probeert de gemeente – met de basisvoorzieningen 

in de gebieden, de sterke rol van de lokale teams en het digitale platform – de dragende 

samenleving maximaal ruimte te geven en te stimuleren. 

Bij eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht horen ook zeggenschap over de eigen gegevens. 

Teneinde de privacy in het nieuwe jeugdstelsel in de praktijk te toetsen is in 2015 een privacyschouw 

uitgevoerd. De nulmeting van de privacy had als belangrijkste conclusie dat er geen grote 

tekortkomingen maar wel verbeterpunten zijn. In 2015 is bovendien een start gemaakt met het 

opstellen van generieke richtlijnen rondom incidenten op het gebied van informatiebeveiliging en 

privacy. 

Eigen
 

verantwoordelijkheid

 

Kleine  problemen  blijven  klein

Snel  effectieve  hulp

 
dichtbij

Goedkoper & kwaliteit
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Kleine problemen blijven klein

Kleine problemen blijven klein als ze snel in de dagelijkse leefomgeving opgelost worden. Hiervoor 

is het nodig dat de lokale teams en de jeugdhulpaanbieders in het nieuwe jeugdstelsel nauw 

samenwerken met de andere partners in de wijken. In 2015 is daarom gewerkt aan de samenwerking 

en verbinding met de basisvoorzieningen jeugd en de bestuurscommissies, het onderwijs, het jeugd- 

en veiligheidsbeleid, en de andere lokale teams (wijkzorgnetwerken en activeringsteams). Veel valt 

hier nog te winnen.

Ook is geïnvesteerd in de aanpak vechtscheidingen en zijn verschillende acties uitgevoerd om de 

continuïteit van zorg voor kwetsbare jongeren die de leeftijd van achttien jaar bereiken – en ook 

daarna ondersteuning nodig hebben – te waarborgen. Speciale aandacht was er voor de huisvesting 

van kwetsbare groepen jongeren en gezinnen, voor wie adequate woonruimte een absolute 

voorwaarde is voor de veilige ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Snel effectieve hulp dichtbij

Het zijn vooral de lokale teams die er in het nieuwe stelsel voor moeten zorgen dat snel effectieve 

hulp dichtbij georganiseerd wordt, als dit nodig is. Zij bieden zelf hulp of verwijzen door. In 2015 is 

er veel aandacht geweest voor het proces van verwijzen en beschikken door de lokale teams. De 

verordening en nadere regels – met de formele regels rond de toegang – zijn in de zomer 2015 

geëvalueerd. De herziene verordening is 16 december 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. 

Een snelle toegang tot specialistische hulp als dat nodig is, is niet veel waard als er vervolgens lange 

wachttijden zijn bij de jeugdhulpaanbieders. In de loop van 2015 kwamen er de eerste signalen dat 

bij sommige aanbieders (voor sommige hulpvormen) onacceptabel lange wachttijden ontstonden. 

De gemeente heeft aanbieders gestimuleerd dit met elkaar op te lossen, maar ook extra middelen 

ter beschikking gesteld als dit echt nodig was. Het gezamenlijk optrekken bij het terugdringen van 

de wachttijden was nieuw voor sommige instellingen – en vergde een andere manier van denken. 

Ook in de toekomst dienen we alert te zijn op signalen over onacceptabel lange wachttijden. 

Goedkoper en van goede kwaliteit

Bij de inkoop van specialistische jeugdhulp in 2014 is vooral voor continuïteit in 2015 gekozen met 

daarnaast extra aandacht voor het versterken van de eerste lijn, ambulantisering, inzet op het jonge 

kind en ruimte voor nieuwe aanbieders. In 2015 is gewerkt aan een vernieuwing van de inkoop van 

specialistische jeugdhulp in 2017. De gemeente Amsterdam deed dit samen met de instellingen 

en de andere gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Met de 

nieuwe inkoopstrategie wordt een transformatie beoogd die inhoudelijk recht doet aan de visie 
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op de zorg voor de jeugd van de regiogemeenten. Minder administratieve lasten. Meer flexibiliteit 

en grotere handelingsvrijheid voor de professionals. Meer resultaat- en minder aanbodgericht. En 

goedkoper. De inkoopstrategie bouwt voort op de inkoop voor jeugdhulp voor 2015 en 2016, maar 

is ook een grote verandering. 

In de zomer van 2015 is Amsterdam ook samen met de regiogemeenten en de jeugdhulpaanbieders 

gestart met een project om te komen tot een set aan outcome-criteria waarmee op een praktische 

en haalbare manier de opbrengsten van de jeugdhulp in kaart gebracht kunnen worden. De 

outcome-criteria leveren uiteindelijk informatie op waarmee de gemeente Amsterdam zicht krijgt op 

de kwaliteit van de ingekochte zorg, terwijl tegelijkertijd de instellingen nuttige informatie krijgen 

waarmee zij hun zorgaanbod en hulp aan de cliënt verder kunnen optimaliseren. 

Verder is geïnvesteerd in onderzoek naar de werkzame principes van het nieuwe jeugdstel. Onder 

de vlag van het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) is de gemeente de samenwerking 

gestart met universiteiten, hogescholen en praktijkinstellingen. In november 2015 is een vierjarig 

onderzoeksprogramma van start gegaan. Ook wordt de praktijk gevoed met inzichten vanuit de 

wetenschap, bijvoorbeeld via een kennisportaal. 
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Slot
Terugkijken

In het nieuwe jeugdstelsel van Amsterdam bereiken honderden zorgprofessionals duizenden 

jeugdigen en hun ouders met jeugdgezondheidszorg, preventie, jeugdhulp en jeugdbescherming 

en jeugdreclassering. Jeugdigen en ouders zijn over het algemeen tevreden met de geboden 

ondersteuning. Instellingen zijn overeind gebleven en werken samen in nieuwe verbanden. De 

Ouder- en Kindteams komen steeds meer in positie als laagdrempelige voorziening in de wijken en 

op de scholen. De Samen DOEN-teams begeleiden de gezinnen met complexe problematiek op 

meerdere domeinen – ook steeds beter in samenwerking met de gecertificeerde instellingen. Dwang 

is steeds minder nodig. 

En vooruitkijken

Het nieuwe stelsel staat, maar de transformatie is nog niet klaar. Het moet nog eenvoudiger – zo 

is de administratieve lastendruk – ‘de bureaucratie’ – op verschillende terreinen nog te groot. En 

effectiever. En dat kan ook, nu we een jaar verder zijn. Zo is voor 2017 een nieuwe inkoopstrategie 

ontwikkeld en gaan we aan de slag met het gestructureerd verzamelen van informatie over 

de effecten van de jeugdhulp. Ook wachttijden vragen nog onze voortdurende aandacht. De 

bekendheid van het Ouder- en Kindteam moet verbeteren. De samenwerking van de verschillende 

lokale teams – onderling maar vooral ook met de andere partijen en basisvoorzieningen in de 

gebieden – moet nog krachtiger. Alleen dan kunnen we verwachten dat specialistische jeugdhulp 

minder vaak nodig is. 

De gemeente Amsterdam zet de volgende stappen vooruit niet alleen, maar met de instellingen, 

jeugdigen en ouders, én andere gemeenten in de regio en het land. In 2016 blijven we volgen of we 

er in slagen om de volgende stap in de veranderopgave van het nieuwe stelsel te zetten. 


