De 5 hoek in Amsterdam werkt samen!

Wie zijn we
Er zijn 27 Ouder- en Kindteams. 22 teams zitten in de wijken, vier teams zijn er voor het voortgezet onderwijs en één team is er speciaal voor het MBO.
We werken samen vanuit een aantal functies: ouder- en kindadviseurs, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, jeugdpsychologen, doktersassistenten en
OKT-assistenten.

Waar staan we voor
Eerder en sneller problemen signaleren rondom gezondheid, ontwikkeling, opvoeden, opgroeien, veiligheid en sociaalpsychologische problematiek.
Passende en effectieve informatie, advies, ondersteuning en lichte ambulante jeugdhulp bieden en het basispakket jeugdgezondheidszorg uitvoeren.
De sociale veerkracht en informele netwerken in wijken actief benutten en meer ruimte geven aan de eigen kracht van ouders en jeugdigen.
Tijdig en terecht verwijzen naar specialistische zorg en jeugdhulp

Visie
Wij doen ons werk vanuit de visie dat de combinaties van achtergronden in de Ouder- en Kindteams en het laagdrempelig aanwezig zijn op plekken waar
jongeren en ouders zijn ertoe bijdraagt dat kinderen en jongeren in Amsterdam zich optimaal kunnen ontwikkelen, veilig en gezond opgroeien en
volwaardig en verantwoordelijk participeren.
Wij ondersteunen kinderen jongeren en ouders met hun vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien zodat ze zelf met eventuele steun vanuit hun
sociaal netwerk verder kunnen.

Voor wie zijn wij
Jeugdigen, ouders en professionals kunnen bij ons terecht met hun vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden.

Wat doen wij
We bieden preventieve publieke gezondheidszorg, steun bij opvoed- en opgroeiproblemen en jeugdhulp. Als dat nodig is, verwijzen we naar hulp en zorg
buiten het Ouder- en Kindteam en ondersteunen wij bij de aanvraag van een persoonsgebonden budget.
We werken met veel partijen samen: professionals uit het onderwijs, voorschoolse voorzieningen, verloskundigen, kraamzorg, huisartsen en andere
paramedische zorgverleners en gespecialiseerde jeugdhulp, Samen DOEN-teams, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis. Daarnaast leggen we
verbinding met vrijwilligers-initiatieven en met partners in de aanpak tegen overlast, zoals de wijkagenten.

Contact
Ouder en kind teams : 020-5555 961 / info@oktamsterdam.nl / via de site: www.oktamsterdam.nl kun je direct doorklikken naar de verschillende
teams en ook via chat met ons contact opnemen.
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Samen DOEN team
Wie zijn we
Samen DOEN wordt georganiseerd door de gemeente Amsterdam en diverse zorginstellingen (o.a.: Spirit, Altra, Centram, MEE, HVO-Querido, Leger Des
Heils, Cordaan). In alle stadsdelen van Amsterdam zijn de multidisciplinair samengestelde Samen DOEN teams actief. Centrum heeft 1 Samen DOEN
team voor 2 gebieden.
De medewerkers zijn deskundig in situaties waar er veel problemen tegelijkertijd spelen. Bijvoorbeeld bij problemen over werk, opvoeding, schulden,
onderwijs, wonen, gezondheid en kind veiligheid.

Waar staan we voor
Samen DOEN ondersteunt bewoners die veel verschillende problemen ervaren en die er zelf niet goed uitkomen.
De bewoner en eventuele gezinsleden/huisgenoten krijgen één vaste contactpersoon. Samen bespreken ze waar ondersteuning bij nodig is. Daarbij kijkt Samen
DOEN ook wat iemand zelf kan doen en hoe familie of vrienden kunnen helpen.

Visie
Samen DOEN streeft er naar huishoudens door de juiste ondersteuning meer zelfredzaam te maken en daardoor minder afhankelijk van de hulpverlening.
Samen DOEN ondersteunt in principe zolang als nodig is.

Voor wie zijn wij
Huishoudens met en zonder kinderen, met meervoudige, complexe problematiek en die niet of beperkt zelfredzaam zijn.

Wat doen wij
De medewerkers bij Samen DOEN bieden structuur in het alledaagse (over)leven, dragen zorg voor de (kind)veiligheid en voorkomen dat problemen
verder escaleren. Als meerdere hulpverleners bij een huishouden betrokken zijn, voert Samen DOEN de regie met als doel dat de samenwerking en de
afstemming goed verlopen. Waar noodzakelijk verwijst Samen DOEN door naar specialistisch aanbod.

Contact
Samen DOEN Centraal Aanmeldteam (CAT): 020 251 8678 / aanmelden@samendoenamsterdam.nl
Website: http://samendoenamsterdam.nl
Contactadres: Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam.
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Wie zijn we
WSJB&JR is een onderdeel van de landelijk werkende organisatie William Schrikker Groep (WSG). We zijn een gecertificeerde instelling en voeren intensief
systeemgericht casemanagement uit in gezinnen met en zonder een maatregel.

Waar staan we voor
WSJB&JR werkt in Amsterdam gezinsgericht; er wordt naar alle ‘kinderen/jongeren’ in het huishouden gekeken. Doel is dat het kind veilig op kan groeien
en/of niet meer in aanraking komt met de politie.

Visie
“Er zijn als het moet”.
De veiligheid van het kind te bewerkstellingen. Liefst op vrijwillige basis maar als dat niet mogelijk is op basis van een beschermingsmaatregel.

Voor wie zijn wij
WSJB&JR richt zich op kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte en/of kinderen van ouders met een beperking waarbij er sprake is
van ernstige opgroei- en opvoedproblemen en een onveilige opvoedsituatie.

Wat doen wij
WSJB&JR biedt zowel de uitvoering van vrijwillige begeleiding als de maatregelen in het kader van ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering.

Contact
WSJB&JR
Tel: 088 52 60 00 0
Postbus 12685
1100 AR Amsterdam
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Wie zijn we
Jeugdbescherming draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een veilige ontwikkeling van kinderen. We zijn een gecertificeerde
instelling en voeren intensief systeemgericht casemanagement uit in gezinnen met en zonder een maatregel, zoals een ondertoezichtstelling, voogdij of
jeugdreclassering.

Waar staan we voor
Kinderen hebben recht op een goede opvoeding, zodat zij veilig kunnen opgroeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig meedoen in
de maatschappij. Ieder kind veilig!

Visie
Ieder kind veilig!

Voor wie zijn wij
We zijn er voor alle kinderen in het gezin
Ook werken we altijd systeemgericht. Het gehele gezin wordt altijd, bij het proces betrokken, ook als er bijvoorbeeld maar één kind is aangemeld. Alle
kinderen uit het gezin worden geholpen. Het gaat immers om de veiligheid van ieder kind.

Wat doen wij
Jeugdbescherming is specialist in de uitvoering van de methodiek intensief systeemgericht casemanagement. Onze methodiek gaat uit van waardewerk
voor gezinnen. Waardewerk zijn alle activiteiten die bijdragen aan het duurzaam veilig maken van de kinderen in het gezin. Ieder gezin wordt door één
gezinsmanager begeleid. We werken volgens het principe van 1 gezin, 1 plan en 1 gezinsmanager. De gezinsmanager voert de
jeugdbeschermingsmaatregel, de jeugdreclasseringsmaatregel en preventieve jeugdbescherming uit.

Contact
Jeugdbescherming
Regio Amsterdam
Tel: 020 487 82 22 / Overschiestraat 57, 1062 HN Amsterdam
Postbus 69168, 1060 CG Amsterdam
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Wie zijn we
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Amsterdam-Amstelland

Waar staan we voor
Wij staan voor het stoppen en voorkomen van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid voor alle
betrokkenen, van jong tot oud.

Visie
Iedereen heeft het recht om in veiligheid te kunnen leven en op te groeien. Thuis is een plek waar je je veilig moet voelen om je optimaal te kunnen
ontwikkelen en een Veilig Thuis is een basisvoorwaarde om deel te nemen aan de samenleving.

Voor wie zijn wij
Wij zijn er voor iedereen, jong, oud en professionals die te maken hebben met huiselijk geweld, ouderen- of kindermishandeling bij henzelf of in hun
omgeving.

Wat doen wij
Veilig Thuis adviseert, geeft voorlichting, doet onderzoekt, en zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid duurzaam geborgd is.
Daarnaast belegd Veilig thuis casusregie.

Contact
Veilig Thuis Amsterdam - Amstelland
Tel: 0800-2000 (gratis, 24/7) / voor professionals tel: 020 – 7983798
Bezoekadres:
Postadres:
Valckenierstraat 5
Postbus 170
1018 XB Amsterdam
1000 AD Amsterdam

