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Algemene voorzieningen
voor iedereen
Bij de algemene jeugdvoorzieningen in
de stad kunnen alle jeugdigen en hun ouders
terecht. Deze voorzieningen bieden een breed
aanbod van preventie, lichte jeugdhulp en
ondersteuning aan gezinnen.

Er zijn zes soorten algemene voorzieningen:
1. Basisvoorzieningen Jeugdwelzijn
2. Ouder- en Kindteams
3. Opvoed- en opgroeiondersteuning
4.	Jeugdhulpvoorzieningen in het kader
van speciaal onderwijs
5. Aanpak Samen DOEN
6. Preventieve jeugdbescherming

Toegang
het gesprek staat centraal
De toegang tot de individuele voorzieningen wordt gevormd
door daartoe bevoegde zorgprofessionals. Centraal staat
het gesprek met de jeugdige en zijn ouders. Hulpvraag,
beoogde resultaten en andere afspraken worden
vastgelegd in een perspectiefplan.

De toegang wordt gevormd door:
1.	Ouder- en Kindteams & Samen DOEN
2. Huisartsen en medisch specialisten
3.	Instellingen voor jeugdbescherming
en jeugdreclassering
4.	Basisscholen, poortwachter dyslexie
en behandelaars

Individuele voorzieningen
als meer hulp nodig is
De individuele jeugdhulpvoorzieningen in de
stad zijn er als meer specialistische hulp nodig is.
Vooraf is een besluit van de toegang nodig.
De hulpverlener stelt daarna met de jeugdige en
zijn ouders een hulpverleningsplan met doelen op.

Er zijn drie soorten individuele voorzieningen:
1. Specialistische jeugdhulp
2. Hoogspecialistische jeugdhulp
3. Dyslexiezorg
4. 	Buitenregionaal en
landelijk aanbod jeugdhulp

Verordening op de Zorg voor de Jeugd
Amsterdam 2018
In de Jeugdwet is de verplichting opgenomen dat de gemeente een verordening Jeugd vaststelt. In deze
verordening moet staan welke hulp en ondersteuning de gemeente voor jeugdigen en hun ouders betaalt
en wie van deze voorzieningen gebruik mogen maken. Ook moet de gemeente in de verordening duidelijk
maken hoe jeugdhulpvoorzieningen afgestemd zijn op andere voorzieningen in de stad.
De verordening maakt een onderscheid tussen algemene en individuele voorzieningen. De algemene
voorzieningen zijn vrij toegankelijk. Iedereen kan er gebruik van maken. De individuele voorzieningen zijn alleen
toegankelijk als een daartoe bevoegde zorgprofessional oordeelt dat gespecialiseerde hulp nodig is. De regels
rond de toegang tot de individuele voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de verordening.

Toegang tot individuele
voorzieningen

Algemene voorzieningen
1. Basisvoorzieningen Jeugdwelzijn
De basisvoorzieningen Jeugdwelzijn in de
wijken bevorderen de onderlinge steun
bij opvoeden en opgroeien. Ook stimuleren
zij de deelname aan activiteiten, denk aan
het jeugd- en jongerenwerk.
2. Ouder- en Kindteams
Bij de Ouder- en Kindteams kan iedereen
terecht met vragen over opvoeden en
opgroeien. Ouder- en kindadviseurs,
jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en
jeugdpsychologen maken deel uit van de
Ouder- en Kindteams (zie oktamsterdam.nl).
3. Opvoed- en opgroeiondersteuning
Aanvullend op de hulp en ondersteuning
van de Ouder- en Kindteams wordt er
ook door andere instellingen opvoed- en
opgroeiondersteuning geboden. Het gaat
onder meer om cursussen en trainingen voor
specifieke groepen ouders en jeugdigen.

4. Jeugdhulpvoorzieningen
in het kader van Speciaal Onderwijs
Leerlingen in het speciaal onderwijs en
hun ouders hebben vaak ook behoefte aan
specifieke jeugdhulp. Jeugdhulpverleners
bieden deze ondersteuning op of vanuit
de schoollocatie.
5. Aanpak Samen DOEN
Gezinnen die veel verschillende problemen
ervaren en die er zelf niet goed uitkomen
kunnen bij de aanpak Samen DOEN terecht.
Vanuit de aanpak wordt extra begeleiding en
ondersteuning geboden.
(zie amsterdam.nl/samendoen).
6. Preventieve jeugdbescherming
Gezinnen waar zorgen zijn over de veiligheid
van het kind kunnen tijdelijk begeleid worden
door een instelling voor jeugdbescherming
en -reclassering. Deze preventieve
jeugdbescherming is altijd vrijwillig.

1. Ouder- en Kindteams en Samen DOEN
De Ouder- en Kindteams en Samen DOEN
bieden zelf hulp, maar zijn ook bevoegd
een besluit te nemen over de inzet van
(hoog)specialistische jeugdhulp.
2. Huisartsen en medisch specialisten
Op grond van de Jeugdwet kunnen ook
huisartsen en medisch specialisten toegang
verlenen tot (hoog)specialistische jeugdhulp.
We spreken dan van een artsverwijzing.
3. Instellingen voor jeugdbescherming
en jeugdreclassering
Ook de instellingen die (preventieve) jeugd
bescherming en jeugdreclassering uitvoeren
zijn bevoegd een besluit te nemen over de
inzet van (hoog)specialistische jeugdhulp.
4. Basisscholen, poortwachter
dyslexiezorg en behandelaars
Voor dyslexiezorg wordt de toegang
gevormd door basisschool, poortwachter
en behandelaar samen.

Lees hier meer over op amsterdam.nl/verordeningjeugd2018

Individuele voorzieningen
1. Specialistische jeugdhulp
Specialistische jeugdhulp bestaat uit hulp
aan jeugdigen en hun ouders met ernstige
problemen rond opvoeden en opgroeien. Het
kan gaan om psychiatrische behandelingen,
intensieve gezinsbegeleiding en veel meer.
2. Hoogspecialistische jeugdhulp
Hoogspecialistische jeugdhulp bestaat uit
hulp bij zeer complexe problematiek. Ook
verblijfsvoorzieningen, waar een kind buiten het
eigen gezin opgevangen wordt, vallen in de
regel onder de hoogspecialistische jeugdhulp.
3. Dyslexiezorg
Jeugdigen met hardnekkige problemen bij het
leren lezen en schrijven komen in aanmerking
voor nader onderzoek, en bij ernstige enkel
voudige dyslexie ook voor behandeling.
4. B
 uitenregionaal en landelijk aanbod
jeugdhulp
Soms wordt een jeugdige buiten de
regio opgevangen of heeft een jeugdige
ondersteuning van een landelijke instelling
met speciale functie nodig.

