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en beschikbare jeugdhulp?

deze routekaart is een vereenvoudigde weergave van de eerste versie werkafspraken in het jeugdzorgstelsel Amsterdam - DUO (zie: zorgomregioamsterdam.nl).
Gemaakt in opdracht van de werkgroep toegang gezamenlijk (bestaande uit vertegenwoordigers van: gemeente Amsterdam en DUO, van OKT, Sociaal team DUO, huisartsen, JBRA en WSG, en Kernpartners (toelichting zoz).
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Diverse verwijzers Jeugdhulp

Huisartsen Amsterdam en DUO gemeenten, Jeugd-
bescherming Regio Amsterdam (JBRA), Willem 
Schrikker Groep (WSG), Sociale teams DUO 
gemeenten, Ouder en Kind teams Amsterdam 
(OKT), Buurtteams Amsterdam, Leger des Heils, 
Jeugdreclassering, Veilig Thuis.

Kernpartners �Hoog� Specialistische
Jeugdhulp KP (H)SJH
Tien aanbieders (hoog) specialistische jeugdhulp 
in Amsterdam, Weesp, Diemen, Uithoorn en Ouder 
Amstel: Levvel, Leveo, Cordaan, Ihub, MOC 't 
Kabouterhuis, SVJ, St. JA!, Leger des Heils, 
Arkin en Philadelphia. Met elkaar geven zij het 
zorglandschap specialistische jeugdhulp vorm.
Bereikbaar via: eigen aanmeldpunten 
(zie: 2022 overzicht contactgegevens 
kernpartners: www.zorgomregioamsterdam.nl)

Specialistische jeugdhulp speciaal onderwijs SJSO:
Specialistische jeugdhulp wordt direct, zonder 
aparte verwijzing ingezet op het speciaal onderwijs.
Bereikbaar via: IBers op de scholen

Jeugdspecialist in de Buurt in Noord (JIB)  
en Handen in de Wijk in Zuid Oost en 
Nieuw West (HidW)
zijn als gebiedsteams voorlopers in het gebieds-
gericht werken door Kernpartners en kunnen op 
ieder moment benaderd worden tbv meedenken en 
meedoen in een casus. De overleggen OAP en KCO 
(zie onder) geschieden in deze stadsdelen, via 
HidW en JIB.
Bereikbaar via: eigen contactpersonen van verwijzer 
(voor HidW) en h.visser@levvel.nl, of 
roos.vansoomeren@opvoedpoli.nl (voor JIB)

Pitbulls

Professionals werkzaam bij Kernpartners en diverse 
verwijzers, kunnen erbij gehaald om 'de tanden te 
zetten' in vastgelopen casuistiek: wat kan er wel? 
Inbreng door: KP en diverse verwijzers
Bereikbaar via: eigen organisaties (KP en diverse 
verwijzers)

Overleg aanmeldpunten (OAP)
Om als KP onderling te overleggen bij nieuwe 
casustiek tbv expertise en capaciteit, op zoek naar 
de best passende hulp, zo snel mogelijk beschikbaar.
Overleg gebeurt met name voor en na het overleg, 
tussen deelnemers OAP.
Frequentie overleg: twee wekelijks op dinsdag
Inbreng door: KP en diverse verwijzers
Bereikbaar via: eigen organisatie KP (lijst contact-
personen OAP en KCO) of m.burghout@ihub.nl 

Knellende casuÏstiek overleg (KCO)
Om als KP samen te leren en ontwikkelen bij 
'lopende, knellende casuistiek' waarbij er inzet en 
inzicht vanuit alle KP nodig is of lijkt te zijn, op 
zoek naar nieuwe oplossingen, en gezamenlijke 
trajecten: wat kan er wel, samen? 
Frequentie overleg: tweewekelijks op maandag, en 
vaker indien nodig
Inbreng door: KP
Bereikbaar via: KCoverleg@amsterdam.nl 

Doorbraaktafel (DBT)
Om geescaleerde problematiek en vastgelopen 
hulpverlening, met name domeinoverstijgend te 
bespreken en vlot te trekken.
Inbreng door: diverse verwijzers, KP en ESJH
Bereikbaar via: e-mail ompg@amsterdam.nl: 
doorbraakteam@amsterdam.nl of telefonisch via 
06 2014 1933 

Spoednetwerkberaad

Bij complexe hoog-risico gezinnen waarbij het 
herstel van de veiligheid in het gezin stagneert 
en je elkaar nodig hebt als partners.
Frequentie: wekelijks op donderdag, alleen 
indien nodig.
Inbreng door: Veilig Thuis, JBRA, WSS, de RvdK, 
de Blijfgroep en kernpartners. 
Bereikbaar via: via nadine@public-mediation.nl 
of 06 18 54 46 33

Maatwerk aanbod (evt IBO  NIA)
IBO: Individuele Betalingsovereenkomst (in 
Amsterdam)
NIA: Niet Ingekocht Aanbod (in DUO gemeenten)
Via alle bovenstaande mogelijkheden kan (alleen 
indien nodig) de weg richting IBO-NIA budget 
belopen worden. Een goede IBO NIA werkwijze is 
in de maak.
Contactpersoon: Tanya Zwart (Amsterdam), 
Ingrid vd Meer (DUO). 

Daarnaast zijn er de volgende mogelijkheden 
tot ondersteuning

1. Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) 
2. Centrum voor consultatie en expertise (CCE),
  landelijk expertise centrum
3. Expertisenetwerken NAH, Autisme, (L)VB 
  van Sigra 
4. Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling
5. Centrum Seksueel Geweld Amsterdam- 
  Amstelland
6. Forensisch Netwerk Amsterdam
7. Commissie kindzorg, expertisenetwerk 
  jonge kind

Overzicht partners

en 'tafels'
in Amsterdam DUO

ivm inzetten jeugd
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De bedoeling is om in gebiedsgerichte samen-
werkingsnetwerken de best passende en 

beschikbare zorg en ondersteuning voor gezinnen 
te realiseren. Daarvoor zoek je elkaar op en 
overleg je, met de mensen die je daar kent.
Als je er niet uitkomt, zijn er verschillende 
ondersteuningsmogelijkheden. In overleg kies je 
hiervan de best passende. Je volgt in principe  
1 route (en degenen die je betrekt, blijven 
erbij tot het 'klaar' is, dat wil zeggen tot 

je op eigen kracht verder kunt).

Doorbraak-team

Werk in uitvoering! 
Zie ontwikkelagenda 


