Factsheet
Sociaal Domein
Richtlijn voor jeugdhulpprofessionals, wijkteams en andere verwijzers binnen het jeugdstelsel in Amsterdam die
te maken hebben met gezinnen waar vraagstukken spelen op meerdere leefdomeinen. Zoals opvoeden en opgroeien
en daarnaast sociale contacten, huisvesting, financiën, vrije tijd en sport, werk of dagbesteding, geestelijke gezondheid,
lichamelijke of verstandelijke beperking.
Als een gezin naast opvoed- en opgroeiproblematiek ook andere problemen heeft, is het zinvol en noodzakelijk te onderzoeken
welke hulp of ondersteuning op welk moment het meest gewenst en effectief is voor het gezin. Deze afweging maak je samen
met het gezin en eventueel met andere collega’s die jou of het gezin daarbij kunnen ondersteunen. Deze factsheet geeft
informatie over wanneer je welke collega kunt raadplegen. De factsheet schept daarmee de randvoorwaarden om te kunnen
handelen naar de tekst uit de verordening die in het tekstvak op de achterzijde is opgenomen.
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Je bent (jeugd)professional in een Ouder- en Kindteam,
Samen DOEN-team of bij een gecertificeerde instelling
(Jeugdbescherming Regio Amsterdam, William Schikker
Groep, het Leger des Heils) en je hoort dat het gezin of
de jongere naast jeugd- en opvoedvragen / problemen
ook andere vragen of problemen heeft. In dat geval kun
je als (jeugd)professional van het Ouder- en Kindteam,
Samen DOEN-team of een gecertificeerde instelling een
collega van één van de andere wijkteams (Activering)
of netwerken (Wijkzorg) of een organisatie voor
maatschappelijke dienstverlening (MADI), of een instelling
die voorlichting geeft over huisvestingsvraagstukken
(Sociaal loket) benaderen. Je kunt het gezin of de jongere
ook adviseren daar zelf contact mee op te nemen.

B Is de verwijzer een Ouder- en Kindteam en merk je dat
het gezin of de jongere ook vraagstukken heeft op andere
leefdomeinen dan jeugd- en opvoedhulp, die niet in het
perspectiefplan staan dat het gezin of de jongere samen
met het Ouder- en kindteam heeft opgesteld, dan kun je
de stappen zetten als hierboven bij 1. Ook kun je in overleg
met het gezin of de jongere en het Ouder- en Kindteam
afspreken wat het gezin of de jongere zelf kan doen, en/of
waarin het Ouder- en kindteam ondersteuning kan bieden.
C Is de verwijzer een Samen DOEN-team: dan blijft
dit team betrokken bij de vragen op de andere
leefgebieden. Van de specialistische jeugdhulp wordt
gevraagd om breed te kijken. Wanneer zij nog niet
onderkende problemen signaleren in het gezin of de
jongere is het van belang dat dit, in overleg met het
gezin of de jongere, besproken wordt met het Samen
DOEN-team. Samen DOEN maakt verdere afspraken
met het gezin of de jongere en de professional die de
specialistische jeugdhulp uitvoert.

 ls je jeugdprofessional van het Ouder- en Kindteam
A
of een gecertificeerde instelling bent, kun je in overleg
met het gezin of de jongere ook je collega’s van een
Samen DOEN-team benaderen voor collegiaal overleg.
Bijvoorbeeld wanneer problemen of zorgen van het gezin
of de jongere zich op een aantal leefdomeinen voordoen.
En ook in het geval dat het gezin of de jongere deze
problemen niet zelf of met behulp van hun omgeving op
kan lossen. Het Samen DOEN-team kan dan als het nodig
is ondersteuning bieden aan het gezin of de jongere.
Je bent jeugdhulpprofessional bij een instelling of
organisatie voor gespecialiseerde jeugdhulp, dan is het
allereerst van belang wie de verwijzer is.
A Is de verwijzer een huisarts of een medisch specialist
en merk je dat het gezinof de jongere ook vraagstukken
heeft op andere leef domeinen dan jeugd- en
opvoedhulp: dan kun je ook de stappen zetten als
hierboven bij 1. Als het onvoldoende lukt om het gezin
of de jongere te motiveren om zelf hulp te organiseren
op de andere leefdomeinen dan jeugdhulp of als het
onvoldoende lukt om het gezin of de jongere daarin te
begeleiden, dan kun je in overleg met het gezin of de
jongere met het Ouder- en Kindteam bespreken wie het
gezin of de jongere hierbij kan ondersteunen.

D Is de verwijzer een gecertificeerde instelling:
dan overleg je met de contactpersoon van de
gecertificeerde instelling.
	NB: In alle bovenstaande gevallen - behalve als een
gecertificeerde instelling betrokken is – kun je als er sprake
is van onveiligheid van de jeugdige ook advies vragen aan
Veilig Thuis. Als een gecertificeerde instelling betrokken is,
overleg je bij vragen direct met de betrokken medewerker
van de gecertificeerde instelling.
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L oopt de hulp vast of lukt het niet om met behulp van
een lokaal team of de gecertificeerde instelling de juiste
ondersteuning op de andere leefdomeinen te organiseren,
dan kunnen de lokale teams (Ouder- en Kindteam, of
Samen DOEN-team) de gecertificeerde instellingen en de
jeugdhulpinstellingen contact opnemen met het OMPGteam voor (Overlastgevende) Multi Probleem Gezinnen en
gestagneerde hulp. Je kunt contact opnemen voor advies
(consultfunctie) of voor ondersteuning en procesregie om de
hulp aan het gezin vlot te trekken.

Belangrijke telefoonnummers
bij de stappen 1 t/m 4:
1

2
3

• Sociaal loket:
De sociale loketten zitten in de zeven Stadsloketten en
op verschillende locaties. Ze hebben inloopspreekuren
en werken volgens afspraak. Ook kun je voor informatie
op werkdagen bellen tussen 9.00 en 16.30 uur naar
nummer: 020 255 2916. Je kunt bij het sociaal loket
terecht met vragen over zorg, welzijn, zelfstandig wonen,
urgentieverklaring, kwijtschelding, geldproblemen en
minimaregelingen. Ze geven informatie en helpen om
de juiste organisaties en instanties te vinden en kunnen
informatie geven over interessante activiteiten in de buurt.
• Hulp bij geldproblemen
T	
020 252 600 (op werkdagen van 08.30 tot 17.00
uur) of een financieel spreekuur in de buurt voor
schuldhulp bij de MADI’s (schuldhulp is altijd gratis)
• Wijkzorg
W amsterdam.nl/wijkzorg/
• Activeringsteams / klantmanagers Werk, Participatie
en Inkomen:
T
020 252 6000 (te bereiken tussen 8.30-17.00)
• Jongerenpunt voor werk en opleiding
Voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar die geen baan
of opleiding hebben. Inloopspreekuur op maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Bel voor vragen
naar 020 252 6000. Kijk voor jongerenpunten in
de buurt en voor verdere informatie op:
amsterdam.nl/werk-inkomen/jongerenpunt/
• Samen DOEN-teams
Centraal Aanmeld Team
T
020 251 86 78
E
aanmelden@samendoenamsterdam.nl
• Ouder- en Kindteams
T
020 555 59 61
W oktamsterdam.nl/professionals

• Samen DOEN-teams
Centraal Aanmeld Team
T
020 251 86 78
E
aanmelden@samendoenamsterdam.nl
• Jeugdbescherming Regio Amsterdam
T	
direct met de betrokken gezinsmanager of
020 487 82 22
W	jeugdbescherming.nl/index.php/professionals/
aanmelden-van-een-gezin/
• William Schrikker Groep
T	
direct met de betrokken jeugdwerker of
088 52 60 00 0
W williamschrikker.nl/contact
• Leger des Heils
T	direct met de betrokken jeugdwerker
(036) 539 81 11
	
W legerdesheils.nl/contact
	NB: Gezinnen kunnen alleen bij de gecertificeerde
instellingen aangemeld worden door het Ouder- en
Kindteam, Samen DOEN, Veilig Thuis of een rechter.
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• OMPG-team
Voorlopig telefonisch via het secretariaat jeugd van
de gemeente Amsterdam (020 2518611), er volgt in
januari een apart OMPGteam-telefoonnummer.
Via de website zal dit nummer op deze factsheet
aangepast worden.
Daarnaast kan direct contact opgenomen worden via
E
ompg@amsterdam.nl

Deze factsheet wordt gepubliceerd op amsterdam.nl/jeugdprof en op zorgomregioamsterdam.nl. Als er onduidelijkheden of
vragen zijn naar aanleiding deze tekst, dan kun je dit doorgeven via secretariaatjeugd@amsterdam.nl. We zullen ons best doen,
om de factsheet dan te verduidelijken en houden deze up to date via bovengenoemde websites.

Tekst uit de verordening zorg voor de jeugd 2018
Het hebben van schulden en/of het leven in armoede kan gezinnen veel stress opleveren. Deze stress maakt dat mensen op een andere
manier beslissingen nemen. Armoede- en schuldenproblematiek kunnen zo op de voorgrond treden dat ouders hun rol als opvoeder niet
meer goed kunnen invullen, maar ook dat jeugdhulp minder of niet effectief is. Het is daarom belangrijk om armoede en financiële problemen
tijdig te signaleren en ouders zo nodig snel naar de juiste financiële hulp en armoedevoorzieningen toe te leiden. Hierbij kan het lokale
team of gecertificeerde instelling een actieve rol spelen: aanvragen van armoedevoorzieningen, het voeren van een gesprek over armoede,
zelf een afspraak maken voor de ouder en de drempel zo laag mogelijk maken door bijvoorbeeld samenwerking met de maatschappelijke
dienstverlening. Ook van jeugd-hulpaanbieders wordt een actieve houding verwacht. Wanneer het hen echter niet lukt om financiële
belemmeringen weg te nemen kunnen zij een beroep doen op de lokale teams of (indien van toepassing) de gecertificeerde instelling.
Ook als ouders andere problemen hebben, - zoals huisvestingsproblemen -, kunnen ze stress ervaren, hiervoor geldt hetzelfde als
het bovenstaande.

