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A.Habets en R.Hageraats 
 

 Voorwoord 
 

De transitie van de zorg voor de jeugd is een feit. Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten 
verantwoordelijk voor de zorg voor de jeugd. Amsterdam heeft de voorbereiding van de transitie 
uitgevoerd in het programma Om het kind. De visie op de zorg voor de jeugd is door de 
Gemeenteraad vastgelegd in het visiedocument Om het Kind in maart 2012. In mei 2013 heeft de 
Gemeenteraad het Koersbesluit Om het kind vastgesteld. Daarin zijn de principes van de inrichting 
en sturing van het nieuwe jeugdzorgstelsel vastgelegd. Daarna volgden diverse uitwerkings- en 
uitvoeringsbesluiten.  
 
Met de inkoop van de zorg en jeugdbescherming, de oprichting van 27 Ouder- en Kindteams, 22 
Samen DOEN-teams en het meldpunt Veilig Thuis, de vaststelling van de Verordening Zorg voor 
de jeugd, de nadere regels voor verwijzingen en beschikkingen en diverse 
samenwerkingsafspraken met partners in de uitvoering heeft de gemeente de fundamenten 
gelegd voor het nieuwe stelsel. De komende jaren werkt de gemeente samen met de vele 
instellingen, instanties, professionals en burgers aan de verdere implementatie en bijstelling van 
het stelsel.  
 
Nu het vele voorbereidende werk is afgerond is het ook belangrijk dat ik mij als wethouder 
Onderwijs & Jeugd en Diversiteit buig over de verdere inhoudelijke ontwikkeling en vernieuwing 
van de zorg voor de jeugd. Met andere woorden na de transitie ga ik nu aan de slag met de 
transformatie. 
 
Als wethouder Onderwijs, Jeugd en Diversiteit zal ik het initiatief nemen in het maken van 
afspraken over de basisvoorzieningen in de wijk, de Wmo, Participatie en Jeugd in de stadsdelen, 
zodat samenhang en aansluiting gerealiseerd worden.  
 
Ik nodig andere bestuurders van harte uit om mede invulling te geven aan de hoofdthema’s van 
deze bestuurlijke transformatieagenda. In gezamenlijkheid kunnen we richting geven aan de 
transformatie en daarmee ook aan  het bereiken van de beleidsdoelstellingen. 
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1. Inleiding 
 
Transformatie omschrijven wij als het proces dat leidt tot anders denken en handelen. Dit anders 
denken en handelen draagt uiteindelijk bij aan de missie voor het beleidsdomein jeugd: ‘De jeugd 
kan zich optimaal ontwikkelen en groeit gezond en veilig op’. Deze missie werd in het 
programmaonderdeel Jeugd en Jeugdzorg uit de gemeentebegroting vertaald naar de volgende 
drie beleidsdoelstellingen: 

 

1.Meer jeugdigen hebben een gezonde leefstijl en een gezond gewicht 

2.Meer jeugdigen groeien psychosociaal gezond op 

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

 

Anders gesteld de transformatie is nodig om de beleidsdoelstellingen te bereiken.  
Lerend ontwikkelen benoemt de werkwijze voor de transformatie. Geen top down-benadering 
vanuit beleid naar uitvoering maar ontwikkelen door leeromgevingen te creëren in de uitvoering, 
daar lessen uit op te halen en deze op bestuurlijk niveau te adresseren en benoemen. Daardoor 
krijgt beleid en besluitvorming ook betekenis vanuit de uitvoeringspraktijk. Ik richt hiervoor onder 
meer bestuurlijke leertafels in met instellingen, in de regio ook met de andere gemeenten. Lerend 
ontwikkelen en daarmee transformeren kost tijd en ruimte. Nieuw gedrag en handelen aanleren 
vraagt om inzicht en ervaring in wat werkt en wat niet door professioneel verantwoord te 
experimenteren om zo meer dan voorheen maatwerk te leveren. Ook vraagt deze transformatie 
een ombuiging in de instellingen en organisaties. 
 
De opgave voor de komende jaren wordt beschreven in deze bestuurlijke transformatieagenda 
met als uitgangspunt de transformatiedoelen, zoals die verwoord zijn in de visie en het 
koersbesluit. 
Deze doelen zijn: 

1. Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht 

2. Kleine problemen blijven klein 

3. Snel effectieve hulp dichtbij 

 

Als extra doel voor deze transformatie noemen wij: 

4.  Goedkoper en van goede kwaliteit 

 

Deze transformatiedoelen geven de ambities weer voor de komende jaren. Het is overigens van 

groot belang de thema’s van de transformatieagenda in breder perspectief te zien. Immers 

kinderen, jeugdigen en hun ouders bewegen zich op verschillende leefgebieden. Leefgebieden, 

zoals gezondheid, onderwijs, werk, huisvesting en financiën zijn bepalend voor het gezond en 

veilig opgroeien van kinderen en jeugdigen. Verbinding met deze leefgebieden vormt de agenda 

van het integraal jeugdbeleid die de portefeuille Jeugd en Onderwijs overschrijdt en vraagt om 

samenwerking met anderen. 

De Bestuurscommissies, die vanuit hun gebiedsrol adviseren op beleid en regie voeren op het 

gebiedsgericht werken, zijn van groot belang om beleidsdoelen te realiseren. In dat kader is dan 

ook periodiek bestuurlijk overleg tussen B&W en de dagelijks besturen van de Bestuurscommissies 

een wezenlijk onderdeel van de transformatie en bestuurlijke transformatieagenda.  

 

 



 

 

Gemeente Amsterdam 
 
Bestuurlijke transformatieagenda Zorg voor de jeugd 

Versie 
9 september 2015 

3 

2.   De bestuurlijke transformatieagenda 

 

De bestuurlijke transformatieagenda is opgebouwd uit de hoofdthema’s die gelieerd zijn aan de 

vier transformatiedoelen en daarmee een inkijk geven in de gewenste ontwikkelingen op termijn. 

  

Ad 1.  Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht 
Een van de transformatiedoelstellingen is het versterken van de eigen verantwoordelijkheid, regie 
en eigen kracht van burgers en de samenleving. Ouders zijn als eersten verantwoordelijk voor hun 
kinderen. Ouders en jeugdigen benutten hun eigen kracht en die van de omgeving bij het oplossen 
van ontwikkel-, opvoed- en opgroeiproblemen. Kortom eigen regie, een betrokken netwerk en 
eigen verantwoordelijkheid dienen ouders en jeugdigen te hebben, houden of te herwinnen.  

Dit vraagt meer dan preventie, vraaggericht werken en eigen-kracht-conferenties alleen. Het gaat 

er ook om de invloed van burgers op de uitvoering te versterken, het vertrouwen in de jeugdhulp 

en ook in de werking van de jeugdbescherming te vergroten, het oplossend vermogen van de 

samenleving te vergroten en burgers in staat te stellen ook echt regie te nemen bij de oplossing 

van hun problemen. Ook als het ingewikkeld wordt. In dit kader past ook onafhankelijke cliënt- 

ondersteuning en laagdrempelige en gemakkelijk vindbare klachtenprocedures en meldpunten. 

Bij dit thema richten wij ons op de volgende onderwerpen: 

 
 De mensenrechtenagenda 

Een fundamenteel recht van elke burger is dat hij zelf in regie is, dat zijn privacy wordt 
gerespecteerd, dat hij weet wat over hem wordt gezegd en geschreven en dat hij toegang 
heeft tot alle relevante informatie. Vanuit deze mensenrechtenagenda is het zaak op een 
andere manier naar de informatievoorziening te kijken. Het moet van een passieve vorm 
van privacybescherming naar een actieve informatieplicht om burgers weer eigenaar te 
maken van hun informatie. Dat maakt ook een andere werkwijze en houding van de 
jeugdhulp nodig en mogelijk.  
 
Voorzetting en verdere invulling van het door mij genomen initiatief tot een lokale 
mensenrechtenagenda waar vooral aandacht is voor de privacy van ouders en kinderen in 
de jeugdhulp, draagt bij aan de versterking van de eigen kracht van de burger.  
 

 Participatie en cocreatie  
Participatie zien we vooral op het niveau van de werking van het stelsel als geheel. 
Daartoe is al het jeugdplatform opgericht en zijn instrumenten als klantpanels ontwikkeld. 
Op specifieke thema’s worden gericht groepen burgers betrokken die het aangaat, zodat 
zij vanuit hun ervaring en kennis een bijdrage kunnen leveren aan de verdere inhoudelijke 
ontwikkeling. 
 
De stedelijke adviesgroep jeugd, die een formele bevoegdheid heeft om de gemeente 
gevraagd en ongevraagd te adviseren over haar beleid, zullen wij uitnodigen voor overleg 
en deelname aan het Bestuurlijk overleg jeugd. 
  

 Internet/digitaal platform 

Het benutten van de mogelijkheden van Internet en de verdere ontwikkeling daarvan 

wordt opgepakt in een apart, sociaal domeinbreed programma digitaal platform. Het 

digitaal verkrijgen van advies en informatie is bijzonder laagdrempelig en draagt enorm bij 

aan de eigen kracht van de burger.  
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 Ouderbetrokkenheid 

Ouders zijn als opvoeders de eerstverantwoordelijken voor hun kinderen. Anderen die 
betrokken zijn bij deze opvoeding (peuterspeelzaalleidsters, leerkrachten, ouder- en 
kindadviseurs) dienen niet te volstaan met het alleen maar informeren van ouders. Wij 
willen de ouderbetrokkenheid vergroten en toewerken naar een op samenwerking 
gerichte relatie tussen ouders en professionals.  
 

 Specifieke doelgroepen 
De ontwikkeling van eigen kracht van de doelgroep LHBT vraagt grote sensitiviteit en 
deskundigheid van professionals. We streven naar het vergroten van de invloed van deze 
specifieke doelgroep op de voorzieningen en het bevorderen van de deskundigheid bij 
professionals, zodat een passend aanbod wordt gecreëerd. 

 

Ad 2. Kleine problemen blijven klein 

Amsterdam zet in op de versterking van het gebiedsgericht werken. Het nieuwe stelsel Zorg voor 

de jeugd sluit bij het werken in 22 gebieden aan met de invoering van de Ouder- en Kindteams en 

Samen DOEN-teams. Deze multidisciplinaire teams leggen verbinding met formele en informele 

voorzieningen op het niveau van de buurt en de wijk. De Ouder- en Kindteams en Samen DOEN-

teams zijn de spil in het nieuwe Jeugdstelsel en samen met voorzieningen zoals de kinderopvang 

en de scholen vormen zij een sterke pedagogische infrastructuur. Het realiseren van deze 

infrastructuur en samenwerking maakt dat problemen eerder worden gesignaleerd en opgepakt. 

Op verschillende plaatsen binnen deze infrastructuur kunnen ouders in een vroegtijdig stadium bij 

elkaar terecht en wordt een bijdrage geleverd aan het normaliseren van alledaagse opvoedvragen. 

De ouder- en kindadviseur en de medewerker Samen DOEN bewegen zich als 

vertrouwenspersoon binnen deze structuur, kennen de gezinnen en voorzieningen, maken contact 

en leggen verbinding. Problematisering, onnodige escalatie en institutionalisering wordt daardoor 

voorkomen. Dit alles vanuit preventie en op die manier draagt deze professional bij aan het klein 

houden van de problemen.  

 

Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 

  
 De ontwikkeling van Ouder- en Kindteams en Samen DOEN-teams 

De verdere ontwikkeling van de Ouder- en Kindteams, de samenhang met Samen DOEN 
in de gezinsaanpak en de prestatiedialoog waarin de effectiviteit, klanttevredenheid en 
prestaties zullen worden geanalyseerd en beoordeeld. 

Daarbinnen bestaan enkele specifieke ontwikkelpunten zoals de integratie van de 

Jeugdgezondheidszorg in de OK-teams, de kwaliteit, snelheid en onafhankelijkheid van 

het nieuwe verwijsproces en de samenwerking tussen de generalisten en specialisten in de 

teams. Ook de opbrengsten van specifieke werkwijzen zoals die nu wordt ontwikkeld 

vanuit het Preventie Interventie Team (PIT) nemen we mee in de ontwikkeling. 
Medio 2016 wordt de Joint Venture als samenwerkingsvorm voor de Ouder- en 
Kindteams, in samenhang met de sturing op de Samen DOEN-aanpak, geëvalueerd. 
 

 Verbinding met de basisvoorzieningen jeugd  

Naast de Ouder- en Kindteams en het laagdrempelige preventieve aanbod in de zorg, 

werken we samen met de Bestuurscommissies aan de ontwikkeling van de 
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basisvoorzieningen in de wijken en de ondersteuning van de dragende samenleving. 

Nadrukkelijk wordt dan ook de verbinding met de pedagogische civil society gezocht, die 

bijdraagt aan het vergroten van het oplossend vermogen van de samenleving bij opvoed- 

en opgroeiproblemen. Concreet betekent dit investeren in de verbinding tussen de Ouder- 

en Kindteams met zelforganisaties, welzijnswerk, jongeren- en buurtwerk, 

sportverenigingen en dergelijke. Deze organisaties kennen veel gezinnen in de wijk, 

hebben laagdrempelige mogelijkheden tot contact in voorscholen en via kinder- en 

jongerenwerk. Zowel bij het versterken van de eigen kracht als bij ondersteuning, 

signalering en toeleiding naar Ouder- en Kindteams en Samen DOEN teams kunnen deze 

organisaties een wezenlijke bijdrage leveren. Ook kunnen zij voor, tijdens en na de inzet 

van de genoemde teams een belangrijke rol spelen in de pedagogische infrastructuur. 

 
 Verbinding met het onderwijs 

De operationele samenwerking tussen de Ouder- en Kindteams met het onderwijs en 
VVE/kinderopvang is nodig om tot een goede, gemeenschappelijke ondersteuning te 
komen van gezinnen en hun kinderen bij het opvoeden en opgroeien. De Onderwijsraad 
presenteerde in het najaar van 2014 het advies “Samen voor een ononderbroken 
schoolloopbaan”, waarin het belang van een goede verbinding en samenwerking tussen 
onderwijs en jeugdhulp werd onderschreven. In het onderwijs worden problemen vaak 
zichtbaar en duidelijk, waardoor preventief handelen voorkomt dat zwaardere en 
gespecialiseerde zorg moet worden ingezet. In Amsterdam werken binnen het primair en 
voortgezet onderwijs de oka’s als ondersteuners voor ouders, kinderen en leerkrachten. 
Zij hebben een onafhankelijk positie en kunnen daardoor vrij en neutraal opereren. Ook 
binnen het MBO zijn oka’s werkzaam en geven zij invulling aan de verbinding tussen zorg 
en onderwijs. Voor jongeren die deze vorm van onderwijs volgen is deze verbinding van 
groot belang ter voorkoming van vroegtijdige schooluitval. Met het speciaal onderwijs zijn 
aparte afspraken gemaakt over de aansluiting van hun zorgstructuur bij de Ouder- en 
Kindteams. 
Door een gezamenlijk aanpak van de problematiek door leerkrachten en ouder- en 
kindadviseurs wordt in Amsterdam ook een bijdrage geleverd aan preventie en 
voorkomen van erger. Een gezamenlijke deskundigheidsbevordering van 
onderwijsprofessionals en ouder- en kindadviseurs, focus op vroegsignalering en een 
optimale zorgstructuur verbeteren de onderlinge aansluiting en daarmee de 
ketensamenwerking.  
 
We willen vooral inzetten op onderwijs-zorgarrangementen, waarbij interventies uit de 
jeugdhulp binnen de school worden ingezet. Op die manier gaat het bieden van hulp en 
het volgen van onderwijs gelijk op en wordt het kind optimale ontwikkelkansen geboden. 
Ook in bredere zin hebben we een leidende rol om als pleitbezorger van de verbinding 
tussen onderwijs en jeugdhulp op te treden. Dit betekent dat in de Lokale educatieve 
agenda (Lea) ook het thema aansluiting zorg en passend onderwijs aan de orde komt. 

 
 Verbinding met de gezondheidszorg 

De OK-teams, Samen DOEN-teams, wijkzorgteams, jeugdhulpaanbieders en 
gecertificeerde instellingen hebben geregeld te maken met zorgprofessionals uit de 
eerste en tweedelijns gezondheidszorg. In sommige gevallen bestaan er ook al langere tijd 
samenwerkingsafspraken. Veel is nog te ontwikkelen. Vier beroepsgroepen zijn daarbij te 
onderscheiden: de verloskunde & kraamzorg, de huisartsen, de paramedische beroepen 
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en de medisch specialisten. Nadrukkelijk zal ook de verbinding gelegd worden met de 
gezondheidszorg voor volwassenen, want onderzoek en praktijk heeft geleerd hoeveel 
invloed een zieke ouder heeft op het welbevinden en de ontwikkeling van een kind.  
Niet alleen vanuit de jeugd(hulp) is een sterke eerste lijnsstructuur wenselijk. De relatie 
met de WMO en de wijkzorg vragen vanuit de lokale overheid een integrale aanpak 
richting de brancheorganisatie en zorgverzekeraars. Eenduidigheid in sturing vanuit 
verschillende invalshoeken maakt niet alleen de gemeente tot een betrouwbare sterke 
partner, maar zal door het creëren van verbinding ook leiden tot betere (jeugd-)hulp en 
een sterke efficiëntere en effectievere zorgstructuur.  

 
Voor dit onderdeel willen we een gecombineerde bestuurlijke agenda initiëren, waarin 
afspraken worden gemaakt over een gezamenlijke verantwoordelijkheid vanuit Jeugd 
(OKT) met de nieuwe WMO en de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG). 
 

 Verbinding met andere voorzieningen voor de jeugd 
De aansluiting op het arbeidsmarktbeleid en bestrijding jeugdwerkloosheid, waarbij de 
zorg voor de jeugd de taak heeft de participatie van jongeren te bevorderen door het 
wegnemen van barrières in de persoonlijke ontwikkeling en sociale netwerken. 
De aansluiting op de aanpak van armoedeproblematiek (vooral de schuldhulpverlening) en 
wonen zien wij hierbij als wezenlijk. 
 

 Verbinding met veiligheid van kinderen en jongeren 
Het waarborgen van de veiligheid van kinderen en de bestrijding van overlast en 
criminaliteit is een apart speerpunt omdat hier een speciale verantwoordelijkheid ligt voor 
de overheid. Veiligheid van de jeugd behoort tot mijn verantwoordelijkheid als 
wethouder, openbare orde behoort tot de verantwoordelijkheid van de burgemeester. In 
de praktijk is er soms sprake van overlap. De OK-teams spelen een rol in de signalering en 
preventie. Het voorkomen dat meer kinderen in de knel komen bij (v)echtscheidingen 
vraagt om een preventieve aanpak door de OK-teams. 
De aanpak Veilig Thuis, waaronder de aanpak kindermishandeling en seksueel geweld en 
de implementatie van de meldcode vormen onderdeel van de samenwerking met de OK-
teams. Ook dienen deze teams op de hoogte te zijn van de interventies die geboden 
worden. Het forensische netwerk dat ondergebracht wordt bij het Actiecentrum 
Veiligheid krijgt een advies- en consultatiefunctie gericht op het inzetten van de juiste 
hulp uit de flexibele schil en de gespecialiseerde zorg. De verbinding tussen de OK-teams, 
Samen DOEN-teams en JBRA/JR dient verder geoptimaliseerd te worden met als doel 
meer problemen zonder dwang op te lossen. De OK-teams zullen in het vrijwillige kader 
interventies in kunnen zetten op het gebied van jeugd & veiligheid. Goede, effectieve zorg 
voor de jeugd is een belangrijke voorwaarde bij het voorkomen van jeugdcriminaliteit, bij 
overlast en bij resocialisatie. Daarbij is de verbinding tussen jeugdhulp en de Top 1000-
aanpak, de werkwijze van het PIT en het nieuwe Actiecentrum Veiligheid van essentieel 
belang. Ook de samenwerking met de wijkteams in de lokale aanpak jeugd & veiligheid is 
een speerpunt. Aandacht verdient het bewaken van de balans tussen procesregie en de 
uitvoering van jeugdhulp. Een overdaad aan regiefuncties kan ertoe leiden, dat er geen of 
onvoldoende mogelijkheden zijn tot het inzetten van daadwerkelijk zorg. De afdeling 
Jeugd is opdrachtgever voor een aantal zware interventies, die door gecertificeerde 
instellingen (GI), openbaar ministerie, rechter en justitiële jeugdinrichtingen ingezet 
kunnen worden in het gedwongen kader bij de uitvoering van een 
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kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering. De inzet van deze zware interventies 
zal gevolgd moeten worden.  
 
De problematiek rondom v)echtscheidingen vormt een belangrijk speerpunt voor mij 
wanneer het de veiligheid van kinderen betreft. Te vaak worden kinderen het slachtoffer 
hiervan met als gevolg grote risico’s voor hun geestelijke ontwikkeling en schoolloopbaan. 
Door preventie en gerichte interventies willen wij bijdragen aan het inperken van deze 
risico’s. 
 

 Verbinding met andere voorzieningen in de wijken 
De gemeente zelf heeft een taak om een goede verbinding te maken tussen de  
verschillende wijkteams in het bredere sociaal domein (dus ook de wijkzorgteams en  
Klantmanagers werk en inkomen). In eerste instantie krijgen deze vorm via het  
programma integraal werken in 7 startgebieden. De lessen daarvan gebruiken wij voor 
nadere besluiten over de organisatie en sturing van de wijkteams per 2017.  
 

 

Ad 3. Snel effectieve hulp dichtbij 
In de OK-teams werken generalisten samen met specialisten, waardoor naast laagdrempelige 
ondersteuning ook bij complexe problematiek snel effectieve hulp kan worden geboden. De 
verbinding en werkafspraken met de Samen DOEN-teams maakt snel ingrijpen mogelijk en een 
goed verwijsbeleid naar de flexibele schil of de gespecialiseerde zorg geeft invulling aan het 
totaalpakket van zorg voor ouders en kinderen. Zo ontstaat er een keten van zorgverlening, 
waarbij de ouder- en kindadviseur de hulp en ondersteuning aan het gezin volgens het principe van 
1 gezin-1 plan kan bieden. De oka kan vanuit de coördinatierol het geheel aan voorzieningen 
overzien en in samenspraak met ouders bepalen wat de meest effectieve hulp is. Zo vindt de 
matching plaats tussen de vraag van kinderen en ouders met het aanbod in de flexibele schil en in 
de gespecialiseerde zorg. Snel en effectieve hulp dichtbij dient invulling te krijgen vanuit het 
perspectief van de burger, de professional en gemeente. 

 
Belangrijke onderwerpen zijn hierbij: 
 

 Optimaliseren van de samenwerking tussen generalist en specialist 
Snelheid en effectiviteit van de zorg wordt bevorderd door vroegsignalering en meer 
klantgericht werken. Gezinsgericht of systeemgericht werken op basis van de vraag van 
de klant en niet door de klant passend te maken op het ingekochte aanbod. Dit vraagt om 
het ontwikkelen van nieuwe methodieken voor de professionals, die handvatten bieden 
ten aanzien van het op- en afschalen in de zorg voor kinderen en ouders. Door 
praktijkonderzoek te verrichten en kennis te delen kan de werkwijze van de generalist en 
de samenwerking met de specialist worden geborgd en verbeterd. Ook het 
onderzoeksprogramma zal zich met dit thema bezighouden.  
 

 Evaluatie van verwijzen en beschikken  
Verwijzen en beschikken regelt het proces voor de verwijzing naar de specialistische zorg. 
In de zomer van 2015 zullen alle OK-teams en Samen DOEN-teams deze werkwijze 
hanteren. Een evaluatie van deze werkwijze eind 2015 zal uitsluitsel geven of deze 
werkwijze geoptimaliseerd kan worden, zodat bureaucratie en regelgeving niet 
belemmerend werkt voor het snel inzetten van hulp.  
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 Wachtlijstbeleid 
Conform de toezegging aan de Gemeenteraad komen wij nog in de eerste helft van 2015 
met een beleidsnotitie over wachtlijsten. Uitgangspunt is dat er niet meer gesproken zal 
worden van instellingswachtlijsten maar van kinderen die wachten op zorg. Dat betekent 
dat deze kinderen een verantwoordelijkheid zijn van alle instellingen die in het stelsel zorg 
verlenen. Er is dan dus sprake van een collectieve benadering, waarbij instellingen 
verwijzen naar een andere instelling die een vergelijkbaar aanbod heeft. Ouders/jeugdigen 
hebben daarin wel een keuze, als zij zelf kiezen om langer te wachten is er daardoor geen 
sprake van een wachtlijst. 

 

 

Ad 4. Goedkoper en van goede kwaliteit 

Voor 2015 en 2016 heeft het College de inkoopstrategie vastgelegd. De gemeente heeft op basis 

daarvan nu met de zorgaanbieders (inclusief de zogenaamde kleine zorgaanbieders) raamcon-

tracten afgesloten voor twee jaar waarbij per jaar nadere afspraken worden gemaakt over het 

tarief en het budgetplafond. Voorbereiding op de nieuwe afspraken met de gecontracteerde 

zorgaanbieders voor 2016, zowel inhoudelijk als financieel, is nu al nodig. Daarvoor beoordelen we 

ook of de voor jeugd beschikbaar gestelde budgetten toereikend zijn. 

Ook zal aandacht besteed worden aan het dilemma of goedkoper dan ook betekent dat de 

oplossingen duurzaam zijn. Vaak kunnen korte termijn goedkope oplossingen immers op de 

langere termijn veel duurder blijken. 

 

Op de langere termijn betreft het de volgende onderwerpen: 

 

 Inkoopstrategie 2017 en verder 

Mede op basis van de inhoudelijke agenda zullen College en Raad eind 2015 de 

inkoopstrategie voor 2017 en daarna moeten bepalen. Hierin zal onder andere aandacht 

besteedt worden aan de visie op het zorglandschap (marktwerking, 

portfoliomanagement), de prijs-kwaliteitverhouding (met een nieuwe, integrale 

tariefstructuur) en de wijze van bekostiging (waarvoor onder meer de met de 

Gemeenteraad afgesproken pilot met De Opvoedpoli input levert). De zogenaamde kleine 

aanbieders zullen meegnomen worden bij de inkoop. 

 

 Productontwikkeling en innovatie 

Voor de langere termijn staan nadrukkelijk ook de productontwikkeling en innovatie op de 

agenda. Het gaat dan onder andere om versterking van de preventieve instrumenten en 

werkwijzen, multifocale zorg, de ontwikkeling van integrale zorgprogramma’s voor 

specifieke kwetsbare doelgroepen, focus op het jonge kind (inclusief het expertisenetwerk 

jonge kind), het expertisenetwerk van VB-instellingen, het normaliseren van de JGGZ en 

het ontwikkelen flexibele combinaties van ambulante begeleiding, dagbehandeling en 

residentiële opvang. Deze vertalen zich uiteindelijk in nieuwe inkoopcategorieën. 

 

Wij zullen de instellingen uitnodigen om te komen met creatieve invullingen op het gebied 

van productontwikkeling en innovatie. Experimenten op dit gebied zullen in de vorm van 

pilots plaatsvinden vanaf eind 2016. 

 
 Verbinding met andere domeinen 
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In de nieuwe ordening van de zorg zijn vanzelfsprekend ook nieuwe scheidslijnen 
aangebracht. Er is een duidelijke afbakening tussen Jeugdwet, Wm0, Participatiewet, 
Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg. Dat heeft al een behoorlijke 
vereenvoudiging bewerkstelligd maar bij specifieke doelgroepen is in de uitvoering wel 
een verbinding nodig. Bijvoorbeeld de scheidslijn 18-/18+ is voor kwetsbare jongeren niet 
zonder risico’s. Waar inhoudelijk een doorgaande ondersteunings- en zorgstructuur 
wenselijk is hebben we wettelijk wel te maken met een overgang in stelsels. Bijvoorbeeld 
in de GGZ (van gemeente naar zorgverzekeraar) en de begeleiding (overgang van de 
Jeugdwet naar Wmo).  
Dit vraagt om samenwerkingsafspraken met de verschillende financiers en binnen de 
gemeente om domeinoverstijgende sturing. In de inkoop van zorg kan de gemeente zelf 
zorgen voor afstemming tussen Jeugd, Wmo en Participatie. 
 
Wij nemen de regie om binnen de gemeente met verschillende financiers te komen tot 
een integrale sturing, zodat vooral de risico’s voor kwetsbare jongeren in de 
overgangsfase naar volwassenheid (18-/18+) zoveel als mogelijk worden gereduceerd.  

  

De gemeente heeft een algemene verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de Zorg 

voor de jeugd. Groepen kwetsbare kinderen en jongeren, die ernstig ziek zijn, te kampen 

hebben met een psychiatrische stoornis, zwerven  of  verstandelijke beperkt zijn krijgen 

speciale aandacht, zodat ook zij kwalitatief goede zorg ontvangen. 

 

  Kwaliteit is een breed begrip. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 

 
 Professionalisering van de uitvoering 

Hoewel dit een primaire verantwoordelijkheid is van de zorginstellingen, is 

professionalisering van de uitvoering vanuit de nieuwe visie op de zorg zo belangrijk voor 

de realisatie van de doelen van de transformatie dat ook de gemeente hier in investeert. 

Prioriteit ligt bij de professionalisering in de Ouder- en Kindteams en Samen DOEN-

teams, waar de gemeente mede verantwoordelijk is voor de dagelijkse uitvoering. 
 

 Toets van het functioneren van de zorginstellingen.  

Via contractmanagement, inspectierapporten, klanttevredenheidsonderzoeken en 

rapportages over klachten en bezwaar en beroep monitoren wij de kwaliteit van het 

functioneren van de zorgaanbieders. Wij zoeken hierbij verbinding met de bestaande 

kwaliteitskaders, zoals het Kwaliteitskader Gehandicapten Zorg. Hier ligt uitdrukkelijk ook 

een verantwoordelijkheid bij de diverse landelijke inspecties. Samenwerking met hen is 

hierbij geboden. 

 
  Integrale sturing en monitoring op gebiedsniveau 

Binnen de gemeente Amsterdam wordt gewerkt aan meer integrale sturing en monitoring  
op gebiedsniveau. Dat vraagt om verbinding tussen de werkplannen en prestatiedialoog 
van de Ouder- en Kindteams en Samen DOEN-teams met het gebiedsmanagement die nu 
vanuit de Bestuurscommissies wordt ontwikkeld. Voor de gebieden worden analyses en 
werkplannen gemaakt die mede de prioriteiten van de teams moeten gaan bepalen. 
Gebiedsmonitors moeten inzicht gaan geven in vraagpatronen in de gebieden, de 
zorgconsumptie en samenhang tussen lichte en specialistische zorg. Allemaal bouwstenen 
voor de ontwikkeling van integrale gebiedssturing en financiering. In dat kader wordt in 
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deze bestuursperiode onderzocht of Populatiebekostiging kan bijdragen aan de 
doelstellingen van het beleid. 
 

 Monitoring jeugdstelsel 
   Om zicht te krijgen op de kwaliteit en effectiviteit van het nieuwe jeugdstelsel, en dit in de  

tijd te kunnen volgen en hierop te kunnen sturen, zijn en worden er de komende jaren  
indicatoren benoemt en monitorinstrumenten ontwikkeld. De ambitie is om op 5  
Verschillende onderdelen de resultaten en prestaties gestructureerd en meerjarig te  
monitoren, kwalitatief en/of kwantitatief. Het gaat hierbij om de volgende 5 onderdelen:  

 
(1) resultaten voor de burger,  
(2) financiën,  
(3) bereik, kosten en toegang jeugdhulp van de uitvoering,  
(4) cliëntperspectief en  
(5) voortgang transformatie jeugdstelsel.  

 
Om op een gestructureerde en efficiënte manier kwantitatieve gegevens over de 
uitvoering te kunnen verzamelen en met elkaar te kunnen verbinden, is vanaf 2013 vanuit 
het programma Om het Kind gewerkt aan het ontwikkelen en opzetten van de Integrale 
Monitor Jeugdstelsel. Concreet gaat het om een datawarehouse met 
rapportagemogelijkheden waarin gegevens uit verschillende bronsystemen worden 
verzameld. Aan de hand van de rapportages uit het IMJ kan de gemeente sturen op o.a. 
effectiviteit en budget van het stelsel. Meervoudig monitoren is echter het devies. Cijfers 
dienen betekenis te krijgen in gesprekken en aangevuld te worden door bijvoorbeeld 
verdiepingsonderzoeken. Daarom zijn of worden er naast de IMJ andere 
monitorinstrumenten ontwikkeld, zoals bijv. de Cliëntervaringsmonitor. De ontwikkeling 
en uitvoering van de monitoring geeft de gemeente inzicht in de effectiviteit en kwaliteit 
van het nieuwe jeugdstelsel. Dit inzicht geeft input voor de aangekondigde evaluatie van 
het jeugdstelsel in 2017, waarin onder meer wordt onderzocht in welke mate de door de 
gemeente geformuleerde transformatiedoelen zijn behaald. 
 

Onderzoek jeugdstelsel: NEJA en KeTJA 
Deze transformatie brengt ook nieuwe opgaven mee voor Amsterdam als kennisstad. Het is van 
belang om van meet af aan met wetenschappelijk en toegepast onderzoek te evalueren of het 
nieuwe jeugdstelsel effectief en doelmatig is. Het moet gaan om onderzoek dat bijdraagt aan 
kwaliteitsverbetering van de zorg voor de jeugd en verdere professionalisering van de praktijk. De 
bestaande kennisinfrastructuur op het terrein van preventie en zorg voor de jeugd zullen we 
benutten voor een gezamenlijk programma voor onderzoek en kennisuitwisseling, met 
bijbehorende financiering en afgestemd op landelijke programmering en kennisthema’s.  
 
Onder de vlag van het NEJA (Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam) en KeTJA 
(Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam) wordt door de universiteiten, hogescholen, 
praktijkinstellingen en kennisnetwerken in de stad gebouwd aan levendige kennisuitwisseling en 
een specifieke onderzoeksagenda. NEJA en KeTJA werken integraal samen en KeTJA krijgt daarbij 
extra subsidie vanuit de ZonMw, de landelijke financieringsorganisatie van onderzoek. 
 
De centrale vraag voor de onderzoeksprogrammering is: “Wat zijn de werkzame principes in het 
nieuwe stelsel van de zorg voor de jeugd in Amsterdam? Daarbij gaat het om zowel de werkzame 
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principes van het stelsel als geheel, als de werkzame principes van het nieuwe generalistisch 
werken, als de werkzame elementen van specialistische interventies.” 
 
De belangrijkste inhoudelijke speerpunten zijn: 

 Effectiviteit van het Amsterdamse jeugdstelsel als geheel: is de preventie effectief, leidt 
een sterke nulde en eerste lijn tot minder inzet van specialistische zorg en kan effectief 
antwoord worden geboden op de meest voorkomende opvoed- en opgroeivragen, met 
speciale aandacht voor grootstedelijke opvoedingsvraagstukken? 

 Met wetenschappelijke kennis en ervaringskennis onderbouwen van het handelen van de 
ouder- en kindadviseur als nulde- en eerstelijns jeugdgeneralist en van de Samen Doen-
generalist en hun samenwerking met de specialisten. 

 Een effectieve pedagogische infrastructuur: versterking van het pedagogische klimaat in 
gezinnen, wijken, scholen en voorzieningen. 

 Bewezen effectieve specialistische voorzieningen: evidence-based specialistische 
interventies, op maat afgestemd op de diversiteit van doelgroepen en de intensiteit en de 
problematiek. 

 
De kennisondersteuning van de zorg voor de jeugd in de gemeente Amsterdam gaat twee kanten 
op: de transformatie begeleiden met onderzoek en evaluaties, maar ook het benutten van kennis 
uit onderzoek voor de uitvoeringspraktijk op dit moment. Naast langlopende onderzoeksprojecten 
zal er veel aandacht zijn voor de urgentie van korte termijn kennisbehoefte. Daartoe wordt onder 
andere een kennisportaal opgezet, waar burgers en professionals terecht kunnen om kennis te 
delen of praktijkgerichte onderzoeksvragen op korte termijn te laten beantwoorden.  

 

 


