
Samen werken aan jeugdzorg nabij en op maat - Samenvatting eerste versie 
werkafspraken in het jeugdzorgstelsel Amsterdam Amstelland  
Door: Werkgroep Toegang Gezamenlijk  
 

Gezamenlijke uitgangspunten  

1.    We zeggen ja (‘niemand tussen wal en schip’) 

Een rechtmatige aanmelding door een van de diverse verwijzers gedaan, wordt door de betreffende 

Kernpartners   ‘aangenomen’. Dat betekent óf dat de Kernpartners   hulp gaat bieden, óf dat de 

Kernpartners   de casus ‘onder de arm meeneemt’ de eigen organisatie in, in contact treedt met 

andere Kernpartners   , eventueel via het overleg aanmeldpunten (OAP), om te komen tot het op dat 

moment best mogelijke hulpaanbod.  

Dit gebeurt in samenspraak met de verwijzer en in samenspraak of in ieder geval met toestemming 

van het gezin.  

In de tijd die het kost om dat te realiseren (en dat kan weken, en in sommige uitzonderlijke gevallen 

soms maanden duren) is de Kernpartners   beschikbaar voor hands on consultatie en advies, zoals 

vormgegeven in Jeugdspecialist in de Buurt (JIB, in Noord) en in Handen in de Wijk ( Handen in de 

Wijk in Zuid Oost en Nieuw West) - en dat kan ook betekenen dat je op vraag van de verwijzer 

(meerdere malen) meegaat naar een gezin.  

Soms is wachten en overbruggen toch nodig. We doen dat evenwel in contact met elkaar (en dan 

bedoelen we met name: de samenwerkende professionals in contact met het betreffende gezin).  

 

2.     We beslissen samen en geven elkaar feedback  

▪ We beslissen samen (gezin, verwijzer, Kernpartners ), conform de richtlijn.  

▪ Kernpartners werken intensief samen als het gaat om het creëren van passend aanbod. Een 

verwijzing naar 1 Kernpartners is een verwijzing naar allen.  

▪ Verwijzers bepalen samen met het gezin de ondersteuningsbehoefte; Kernpartners formuleren, 

samen met gezin, een passend hulpaanbod.  

▪ Als een van de betrokkenen in de ogen van een ander niet handelt conform de hier 

geformuleerde uitgangspunten en onderstaande afspraken, dan bespreken we dat met de 

betreffende personen (‘namen en rugnummers’).  

▪ We werken in en aan een lerend stelsel: dat betekent leren van elkaar en mèt elkaar. Dat doen 

we door samen op te trekken, en te doen. In de concrete, en juist in de ingewikkelde, casuïstiek 

samen optrekken, over de grenzen van de eigen opdracht en organisatie heen.  

 

3.     Escaleren doen we ook samen: ‘nothing about me, without me’  

▪ Het kan zijn, dat ondanks goede afspraken en goede samenwerking je er toch niet uitkomt. 

Omdat je het inhoudelijk niet eens wordt, omdat het niet lukt om (direct) passend aanbod te 

bepalen of te leveren, omdat de passende financiën ontbreken, omdat er elders knelpunten zijn 

(denk aan onderwijs, schulphulpverlening, wonen, et cetera, of om wat voor reden dan ook.  

▪ In dat geval kun je ‘escaleren’. Dat doe je samen. Dat wil zeggen: gezin, verwijzer en aanbieder 

constateren dat ‘iets niet lukt’ en beoordelen met elkaar wat de beste plek is om het probleem 

aan te kaarten. We hebben daarvoor een netwerk van mogelijkheden (zie onder).  

 

4.     We houden het zo simpel en overzichtelijk mogelijk  

▪ Hoe minder verschillende professionals en organisaties er betrokken zijn, hoe eenvoudiger het 

samenwerken is; dus we zijn kritisch op de toegevoegde waarde van nóg iemand erbij halen.  

▪ Er zijn vele wegen die naar Rome leiden en vele manieren om hulp in te zetten (zie onder). Dat 

maakt maatwerk mogelijk. We reizen echter maar via één route tegelijk. Zo besparen we elkaar 

werk.  

▪ Als je er niet uitkomt – in het organiseren van passend aanbod -, haal je er iemand bij én blijf je 

zelf betrokken, totdat de helderheid er wèl is. Zo werken we aan duurzaamheid en continuïteit.  



Normale werkwijze in (verwijs)proces, komen tot passend aanbod  

Het bepalen van de ondersteuningsbehoefte van een gezin of jeugdige is een van de taken van de 

diverse verwijzers: OKT en buurtteams, Gecertificeerde Instellingen (en Veilig Thuis, de Raad, de 

rechter), huisartsen (en medisch specialisten). Hieronder wordt beschreven hoe het proces eruit ziet 

op het moment dat een verwijzende partner zich, samen met ouders en jeugdige, voor een 

aanmelding specialistische jeugdhulp wendt tot de tien kernpartners   Specialistische Jeugd Hulp.  

We willen nogmaals benadrukken dat het hier beschrevene gaat om een tijdelijke situatie: er wordt 

immers gewerkt aan andere manieren om de samenwerking vorm te geven, in de gebieden. Dat zal 

ook gevolgen kunnen hebben voor de basiswerkafspraken.  

Er zijn drie manieren waarop een aanmelding bij een kernpartner terecht kan komen:  

1. Via een directe aanmelding bij een kernpartner, die de aanmelding indien nodig inbrengt bij 

het overleg aanmeldpunten (OAP) van de tien kernpartners  .  

2.  In de gebieden: via Jeugdspecialist in de Buurt (Noord), en Handen in de Wijk (Nieuw West 

en Zuid Oost). 

3. Via Specialistische Jeugdhulp Speciaal Onderwijs (SJSO). 

Als vanuit JIB, Handen in de Wijk of Specialistische Jeugdhulp Speciaal Onderwijs alsnog een 

ondersteuningsvraag (met aanmelding) ontstaat, volgt op moment van schrijven, administratief 

dezelfde werkwijze als onder 1.  

Daar waar er extra inzet of deskundigheid nodig is, kan door een Kernpartners een pitbull, of het 

Knellende Casuïstiek Overleg (KCO) worden benaderd.  

Het Knellende Casuïstiek Overleg is bedoeld om vastgelopen casuïstiek (al lopend of nog aan de 

voordeur) met de expertise van tien kernpartners   opnieuw te bekijken: kunnen we met anders 

denken tóch een passend aanbod bedenken? Verwijzers nemen niet als vaste deelnemers deel, maar 

worden op geleide van de casuïstiek uitgenodigd (dat wil zeggen: de professional die betrokken is in 

de casus). 

 

Concreet, de reguliere werkwijze uitgeschreven  

In die drie manieren geldt een vergelijkbare basis-werkwijze:  

▪ Een gezin/jongere meldt zich bij een verwijzende partner. Die kijken samen wat de vraag van het 

gezin is, en of en voor welk deel van de vraag inzet van specialistische jeugdhulp nodig zou zijn.  

Eventueel na ruggenspraak/consult&advies (telefonisch, email) met Kernpartners.  

▪ In de gebieden waar Jeugdspecialist in de Buurt (Noord) en Handen in de Wijk (Zuid Oost en 

nieuw West) actief is, gaat dat bij voorkeur via deze netwerken. In de overige gebieden gaat dat 

(vooralsnog) via de aanmeldpunten, óf via al lopende contacten tussen verwijzer en 

Kernpartners. \ 

▪ Via de aanmeldfunctionaris van Kernpartners kan door de verwijzer indien gewenst een 

aanvullende consultatieafspraak worden gemaakt (bijvoorbeeld bij behoefte aan overleg op een 

specifieke expertise).  

▪ Ten behoeve van huisartsen en Gecertificeerde Instellingen is ook het Ouder- en KindTeam 

beschikbaar voor consultatie (bijvoorbeeld om te bepalen of iets Specialistische Jeugd Hulp, B 

segment of beter Persoons Gebonden Budget kan zijn).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende mogelijkheden, als je er niet uitkomt (op inhoud, in samenwerking)  

Het kan zijn dat het niet lukt in deze reguliere route te komen tot een passend aanbod. In dat geval 

zijn er meerdere opties, die worden altijd samen door Kernpartners en verwijzer benaderd (in het 

geval dat het gaat om een SJH vraag). Er wordt ook maar 1 route tegelijk belopen.  

1. Doorbraakteam (DBT), inclusief, aanpak Overlast Gevende Multiproblem Gezinnen (OMPG) en 

Regionaal expertise team (RET), gewenst vanwege complexiteit, specifiek maatwerk of 

systeembelemmeringen. Hieronder vallen: a. Meldpunt zorg en woonoverlast  

2. Escalaties werk en veiligheid (WPI)  

3. (Overlastgevende) multiproblem gezinnen  

4. Team indicaties  

5. Vangnet en advies (GGD)  

6. Maatwerkontwikkelteam (WPI)  

7. Doorbraakoverleg thuiszitters  

8. Doorbraakfonds  

9. Coalitie naar thuis (Amsterdam)  

10. Stedelijk Analyseteam gemeente  

11. Bovenregionaal Expertise Netwerk (BEN)  

 

Belangrijkste vraagstukken voor 2022  

Met bovenstaande beschrijving is een eerste versie van onderlinge werkafspraken in het 

jeugdzorgstelsel Amsterdam Amstelland opgeleverd. De werkgroep toegang realiseert zich dat het 

veel tekst is én dat nog niet op alle punten helderheid bestaat. Dat hoort ook bij een stelsel in 

ontwikkeling.  

We werken aan een vereenvoudigde, meer visuele, versie van dit document.  

Onderstaande thema’s worden in 2022 door werkgroep toegang gezamenlijk geadresseerd:  

▪ Verdieping en verbreding van de werkafspraken.  

▪ Omslag maken naar gebiedsgericht werken hierin.  

▪ Overeenstemming tussen diverse verwijzers en kernpartners   over wat regie en 

(behandel)coördinatie en het ‘verantwoordelijk zijn in een casus’ in de praktijk betekent.  

▪ Wensen, rol en positie van ouders en jeugd hierin.  

▪ Wat te doen als je het op inhoud niet eens wordt als professionals met een verschillende rol 

(platgeslagen: wie beslist bijvoorbeeld als de een verblijf nodig acht en de ander ambulant?).  

▪ Hoe gaan we als diverse verwijzers én kernpartners   samen om met wachtenden, en wat 

betekent het een casus ‘aan te nemen’? Hoe gaan we dat borgen in de toegang in de gebieden?  

 


