
 
Werkbezoek wethouder Simone Kukenheim aan  KeTJA 
 
Hoe draagt de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd 
Amsterdam (KeTJA) bij aan het werk van de 27 Ouder- 
en Kindteams in Amsterdam en daarmee aan zorg voor 
gezinnen die advies of steun nodig hebben? Dat wilde 
de wethouder met eigen ogen zien, daarover wilde ze 
in gesprek. Gekozen werd voor een bezoek waarin 
KeTJA aan het werk is: op locatie, in één van de 
deelprojecten. Het bezoek vond plaats op 6 oktober 
2016 op De Honingraat, een centrale 
ontmoetingsplaats van bewoners, vrijwilligers en Ouder 
-en Kindteams in Amsterdam Nieuw-West.  
 
Casuïstiekoverleg 
Tijdens het eerste uur van het bezoek woonde de 
wethouder een casuïstiekoverleg van één van de 
teams bij, onder begeleiding van onderzoekers van KeTJA. Via actie-onderzoek werken onderzoekers en 
teams aan verbetering van de consultatie en besluitvorming over urgente en complexe casuïstiek die 
teamleden inbrengen. Een teamlid bracht een casus in over een gezin waarvan de vader contact had 
gezocht met het OKT vanwege (seksueel) risicovol contact van zijn 13-jarige dochter met buurtjongens. 
De situatie van het gezin werd kort geschetst, de OKA gaf aan welke gesprekken en stappen zij 
ondernomen had. Met de teamleden werd vervolgens besproken of er tot dat moment adequaat 
gehandeld was en wat de vervolgstappen konden zijn.  
De wethouder mengde zich na enige tijd in het gesprek, stelde vragen over de mogelijke afhandeling van 
de casus en sprak haar waardering uit voor de zorgvuldigheid en kwaliteit van de casuïstiekbespreking. 
De wethouder benadrukte het belang van aandacht voor de veiligheid van kinderen en borging daarvan in 
de werkwijze van OKT’s geborgd is. Alle aanwezigen onderstreepten dit en de onderzoekers gaven aan 
met het onderzoek ook aan deze borging bij te dragen. 
 
Ontwikkeling basismethodiek 
Tijdens het tweede uur sprak de wethouder uitvoerig met alle onderzoekers van KeTJA over de drie 
deelprojecten. Aan de orde kwamen voorbeelden van praktijkvragen die professionals aan het 
Kennisportaal stellen. Bijvoorbeeld: hoe om te gaan met vechtscheidingen, waartoe inmiddels een 
praktische handreiking is uitgebracht. Hoe gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke basismethodiek waarmee alle OKT’s werken. Op welke manier OKA’s kunnen hun 
expertise bijhouden en uitbouwen én zich als team blijven ontwikkelen.  
Tot slot wilde wethouder van de onderzoekers weten of de resultaten van het onderzoek direct 
toepasbaar zijn door OKT’s. De onderzoekers konden dat beamen. In voortdurende afstemming met de 
OKT’s krijgen onderzoeksresultaten vorm in direct toepasbare producten, voor alle teams direct 
toegankelijk via de digitale werkwijzer van de OKT’s.  


