
Ouder- en Kindteam helpt,  indien nodig, op andere leefgebieden hulp te organiseren.

KEUZE VAN DE JEUGDHULPAANBIEDER

JEUGDIGE EN/OF GEZIN

HET RESULTAAT

Vragen of zorgen? 
Jeugdige en/of gezin stappen 
af op iemand die kan helpen. 

Bijvoorbeeld een professional van 
het Ouder- en Kindteam in de 

wijk of op school.

1   Jeugdige en/of gezin deelt vraag 
of zorg met Ouder- en Kindteam.

PLAN
Wat is

nodig voor
jeugdige en/of 

gezin?

3   We werken planmatig 
en kijken naar alle leefgebieden.

2   Samen kijken we wat past en doen 
we wat nodig is: informatie, advies, 

training, ondersteuning, behandeling.

4   Is er ook specialistische 
jeugdhulp nodig? Dan bepalen

we ondersteuningsprofiel, 
segment en intensiteit.

6   Segment C? Jeugdige en/of 
gezin vullen samen met Ouder- 

en Kindteam het plan aan tot 
een perspectiefplan met gewenste 

resultaten en de keuze voor de 
jeugdhulpaanbieder.

7   Hoofdaannemer: deze jeugdhulpaanbieder   
is verantwoordelijk voor het behalen van 
resultaten uit het perspectiefplan binnen 

specialistische jeugdhulp. Kan hulp 
inroepen van onderaannemers.

8    In behandelplan leggen 
jeugdige en/of gezin afspraken 

vast met de hoofdaannemer 
over te behalen doelen.

9   De doelen in het 
behandelplan dragen bij 

aan de resultaten van 
het perspectiefplan.

10   Is het
 behandelplan akkoord? 

Dan start de hulp.

13   Doelen behandelplan zijn behaald. 
Nu kijken jeugdige en/of gezin samen 
met de hoofdaannemer en het Ouder- en 
Kindteam of de gewenste resultaten uit 

het perspectiefplan behaald zijn. 

14   Komen problemen binnen vier 
maanden toch weer terug, dan gaan 
jeugdige en/of gezin weer in gesprek 

met de hoofdaannemer.

Start
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PASSENDE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP

IKZOEKJEUGDHULP.NL

SPECIALISTISCHE JEUGDHULP AAN ZET

5   Segment B? Jeugdige en/of gezin krijgen 
beschikking en zoeken zelf passende 
jeugdhulpaanbieder, bijvoorbeeld via

 ikzoekjeugdhulp.nl.

          Ouder- en Kindteams Amsterdam: dichtbij ,  perspectief jeugdige en gezin staat voorop, integrale aanpak, m
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PERSPECTIEFPLAN

Jeugdige en/of gezin kunnen zelf  weer verder.  Het Ouder- en Kindteam bli j ft  beschikbaar.

Integrale hulp en ondersteuning voor jeugdige en gezin
Werkwijze specialistische jeugdhulp vanaf 2018

BEHANDELPLAN

Doelen

PERSPECTIEFPLAN BEHANDELPLAN

Doelen

Resultaten

 12   Jeugdige en/of gezin bepalen
 samen met de hoofdaannemer 
wanneer doelen behandelplan 

zijn behaald.

      de voortgang volgens afspraken perspectie
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Hoofdaannemer

11   Doen wat nodig is:
duur van de specialistische 

jeugdhulp is variabel, 
naar gelang behoeften.

of

Iedereen
ondertekent

het plan!

Ouder- en Kindteam helpt jeugdige en/of gezin bi j  maken van keuze. 


