
Integraal werken 
=Handvat/Hype?

= Realiteit!



148.433 
jeugdigen

44% kent ons

Bereik opvoed- en 
opgroeiondersteuning 

544

Basistrainingen 
ouders

Basistrainingen 
kinderen

635
1293

Themabijeen
komsten en 

overige 
trainingen

Bereik jeugdhulp binnen de 
Ouder- en Kindteams

Bereik basispakket Jgz
(GGD en SAG) 

0 jarigen 99% 
3 jarigen 94,6%

280.637
consulten

75,8% uitgevoerd door OKT | 
24,2% hulp uitgevoerd door 

samenwerkingspartners

12.318 
jeugdigen  

56,9% aan preventie
43,1% aan jeugdhulp



Gespecialiseerde 
jeugdzorg

Jongerenwerk

Schuldhulp

KDV

Sportvereniging Buurthuis

Voorschool

560

270

18
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277

276
188

55
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PO/SO

MBO locaties

VO

238 B

36 C



‘Je verbindt je als mens, niet 
als organisatie. Soms weten ouders 
niet eens precies waar ik werk, 
maar wel dat ik iets voor ze kan 
betekenen.’ 

‘We leren kinderen, jongeren en 
ouders om zelf hulpbronnen te 
vinden. Je diskwalificeert kinderen, 
jongeren en ouders als je het van ze 
overneemt.’ 

‘Ik werk vanuit oprechte 
nieuwsgierigheid: hoe gaat 
het met je? Dat wil ik weten.’ 

Besturingsfilosofie

1. Samenwerken = grenzenwerk 

2. Autonomie & reflectie 

3. Ernaast, erachter en ervoor 

4. Alledaags & divers 

‘In situaties waarbij je je zorgen maakt over veiligheid, 
maak je afspraken met ouders. Je probeert ook dan naast 
ze te blijven staan, je legt de situatie uit vanuit het 
perspectief van het kind. Maar soms moet je grenzen 
stellen en voor ouders gaan staan.’ 

‘Door de vrijheid in je werk kun je 
snel schakelen en inzetten wat nodig is. 
Je mag veel zelf bepalen. Zo lang je 
maar bewuste keuzes maakt en deze uit 
kunt leggen aan je collega’s en aan het 
gezin.’ 



v Context 
gezinnen = 
integraal

v Holistische –
brede  kijk

v Maatwerk

v Bescheidenheid



ADHD?



v Vieze handen 

v Niet denken in 
causale 

verbanden 

v Versnippering 
tegengaan

v Maatwerk
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Zuid

Centrum Oost

Centrum West

Watergraafsmeer

Buitenveldert  & Zuidas

De Pi jp & Ri vierenbuurt

Westerpark

De Aker & Nieuw-Sloten

Oud West & De Baarsjes

IJburg & Zeeburg

Oud Oost

Slotervaart

Amsterdam

Indische Buurt & Oostelijk Havengebied

Noord West

Bos en Lommer

Osdorp

Gaasperdam & Driemond

Noord Oost

Oud Noord

Geuzenveld & Slotermeer

Bij lmer Oost

Bij lmer Centrum

Zeer grote diversiteit in Amsterdam

Signaalscore OKT, meegewogen factoren:

• Overgewicht of obesitas bij vijfjarigen

• Kinderen met leerlinggewicht

• Jongeren in minimahuishoudens

• Kinderen met (matig) verhoogde SDQ score BO & 

VO

• Eénoudergezinnen

Er ontbreekt nog een indicator: 

• GGZ problematiek bij ouders



v Beleid 
Onderzoek en 

Praktijk 

Laten we samen de 
duik wagen!!

v Integraal 
werken-

onderzoek-
beleid



Maatwerk in beleid

• Situationele gelijkheid

• Samenhang in beleid

• Ruimte voor praktijk 

• Opdrachtgever en opdrachtnemer



v Meten is weten?  ….. Monitoren is weten
v Nieuwe wetenschap / combinaties van wetenschap
v Stadsgeografie met pedagogiek/ psychologie…









• tussen traditioneel 

onderzoek en transformatie

• Toepassen van snelle 

wetenschap/ innovaties uit 

andere sectoren

• Niet alleen gericht op 

gedragsverandering

• Participatief onderzoek/ actie 

onderzoek
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