
 
 

UPDATE #10 – 29 maart 2021 
 

 
UPDATE voor betrokkenen bij de uitwerking van de aanbesteding specialistische jeugdhulp 

door gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel 
 
Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (de DUO-gemeenten) hebben een 
aanbesteding gedaan om maximaal tien kernpartners specialistische jeugdhulp te vinden, 
voor een duurzame samenwerking. Goede en efficiënte zorg op maat en in de eigen wijk voor 
kinderen, jeugdigen en ouders die dat hard nodig hebben, is het uitgangspunt. Er zijn tien 
kernpartners geselecteerd voor de uitwerkingsfase en de voorbereidingen op samenwerking 
zijn gestart. Het stelsel in Amsterdam is gewijzigd per 1 januari 2021, per 2022 volgen de 
DUO-gemeenten. In deze UPDATE praten we u op hoofdlijnen bij met informatie uit de 
diverse werkgroepen. 
 
Interview 
Lilian Tham, bestuurder ‘t Kabouterhuis 
 
“Het afgelopen jaar is er veel vergaderd. We hadden het met elkaar over zeer wezenlijke dingen, 

maar je hebt het natuurlijk wel over kinderen. Dat mogen we nooit uit het oog verliezen. Nu 
begint het pas echt.” 

 

 
 
Sinds 1 januari 2021 is er het een en ander veranderd binnen het aanbod van 
specialistische jeugdhulp in de stad. Goede en efficiënte zorg voor iedereen die het nodig 
heeft, is daarbij het uitgangspunt. Maar vooral ook: laagdrempelig bereikbare zorg. Dicht 
in de buurt. ’t Kabouterhuis maakt deel uit van de tien kernpartners die gezamenlijk de 
klus gaan klaren. Lilian Tham vertelt.   
 
“’t Kabouterhuis richt zich op hoog 
specialistische hulp aan het jonge kind, in 
de leeftijd van 0 tot 7 jaar en hun ouders. 

Dat doen wij al 75 jaar. Daarmee nemen wij 
een bijzondere positie in binnen de 
jeugdzorg. Wij richten ons op jonge 



kinderen. De andere kernpartners zijn 
gekozen op het hele spectrum wat zij 
aanbieden. Jonge kinderen ontwikkelen 
zich in een razendsnel tempo, zowel 
cognitief als emotioneel. Vroege 
interventies helpen om erger te 
voorkomen. Daar is wetenschappelijk 
onderzoek naar gedaan.” 
 
Inzet op preventie 
“Dat is iets waar Amsterdam veel aan 
doet, en dat juich ik toe. ’t Kabouterhuis 
neemt in het nieuwe stelsel vooral hoog 
specialistische zorg voor haar rekening. De 
minder complexe gevallen komen in de 
regel niet bij ons terecht, al bieden wij daar 
wel consultatie & advies en 
trainingen/scholingen. Als instelling 
bedienen wij zes regio’s met deze 
specialistische zorg. Als bestuurder zie ik 
dus de regionale verschillen. Hier gebeurt 
echt veel voor jonge kinderen.” 
 
Waar het knelt 
“Met de tien kernpartners hebben we door 
de coronacrisis natuurlijk een wonderlijke 
start gemaakt. Alles ging online. Onze 
onderhandelingen, alle 
kennismakingsgesprekken. En intussen 
lopen onze medewerkers op hun 
tandvlees. We hebben mede door deze 
crisis te kampen met torenhoge 
wachtlijsten. 75 kinderen wachten er op 
een deeltijdplek. Dat is echt onwenselijk. 
Een kind moet snel geholpen kunnen 
worden. Eenmaal op achterstand wordt 
het steeds moeilijker om dat nog in te 
halen! Door het nieuwe stelsel hebben we 
als zorgorganisaties wel direct de handen 
ineengeslagen. We werken samen met de 
gemeenten en passend onderwijs nu heel 
hard aan oplossingen. Op een goede 
manier inzetten van specialismen kan best 
efficiënter. Maar implementeren, 
ontwikkelen en innoveren kosten tijd. Het 
vergt enorm veel van je medewerkers. Ik 
ben bang dat er met de huidige 
ontwikkelingen onvoldoende 
leermomenten zijn voor onze jonge 

collega’s. En het moet allemaal met 
beperkt budget.” 
 
1 januari 2021 
“Dat is maar een datum. Daar zijn veel 
voorbereidingen aan vooraf gegaan. En nu 
begint het pas. We doen dit uiteindelijk 
allemaal om zoveel mogelijk kinderen de 
allerbeste zorg te verlenen! Dat voelen we 
allemaal. Ja, het kan allemaal effectiever. 
Als bestuurder moet je me uiteraard 
aanspreken op mijn bedrijfsvoering. Maar 
nogmaals, sommige vraagstukken kosten 
nu eenmaal tijd, en daarmee in de regel 
ook geld. Officieel zijn we nu nog geen drie 
maanden met elkaar bezig. Er lopen al wat 
pilots in de stad, we zijn al dingen met 
elkaar aan het uitproberen. Maar nog niet 
veel kinderen merken het verschil met de 
situatie van vóór 1 januari.” 
 
Gebiedsgericht/wijkgericht werken 
“Daar geloof ik wel in. Af en toe zit er 
overlap in aanbod van de tien partners. Dat 
schuurt soms. Maar de onderlinge 
verstandhouding is goed. We gunnen 
elkaar ook wel wat. Corona maakt het er 
ook allemaal niet gemakkelijker op. Veel 
van ons werk dreigt te stagneren aan de 
voorkant. Het is een zoektocht hoe dit 
allemaal met elkaar op te lossen. Het kost 
tijd om ons meer nog als keten te gaan 
gedragen, de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. 
Al moet ik zeggen dat er heel veel 
commitment is. De energie gaat nu wel 
naar de goede dingen!” 
 
Kijk domein overstijgend! 
“Daar moeten we naar toe! Alles heeft met 
elkaar te maken. Bezie vraagstukken in 
samenhang. Kijk niet alleen naar het kind. 
Neem volwassenen GGZ mee. Betrek de 
verslavingszorg waar nodig. Betrek 
huisvestingsproblemen bij een vraagstuk. 
Schuldsanering. Zorg dat al die partijen 
elkaar weten te vinden en met elkaar 
schakelen. Zorg tussen die partijen voor 
goede samenwerking.  Misschien heeft het 



kind daar uiteindelijk wel het allermeest 
aan!” 
Annette van der Merwe, redacteur 
gemeente Amsterdam 
 
Werkgroep Toegang groot 
Ontwerpt het toegangsproces voor 
(hoog)specialistische jeugdhulp: per 2021 
in Amsterdam en per 2022 in de DUO-
gemeenten, in een taakgerichte 
financiering. Denk bijvoorbeeld aan het 
inrichten van consultatie & advies, een 
aanmeldpunt voor verwijzers en het 
vormgeven van triage.  
 
Maandag 22 maart spraken kernpartners, 
verwijzers en gemeenten elkaar in de 
werkgroep Toegang.  
We bespraken de voortgang van het 
traject Handen in de Wijk en de update van 
de crisisroute. Er is een projectleider 
gestart om de implementatie van Handen 
in de Wijk verder in te voeren. De prioriteit 
in het project ligt nu bij het werven van de 
juiste mensen en de goede aansluiting 
vinden met het OKT en de GI’s.  
Wat betreft de update van de crisisroute 
blijken toch steeds nieuwe aanvullingen en 
wijzigingen wenselijk te zijn. We streven er 
nog steeds naar om op korte termijn de 
geüpdatet route te publiceren op 
www.zorgomregioamsterdam.nl.  
Overige afspraken: 

 Kernpartners hebben 
werkafspraken gemaakt rondom 
het proces van 
aanmelden/verwijzen in het 
nieuwe stelsel. Zie de routekaart 
hiernaast. Met elkaar is gedeeld 
dat de overleggen over 
aanmeldingen goed en 
constructief zijn en de gesprekken 
over knellende/complexe 
casuïstiek hoopgevend zijn.   

 Het issue van samenloop van inzet 
in segment B naast HSJH wordt 
besproken op het issue-overleg.  

 We plannen een verkennend 
gesprek over hoe we omgaan met 
schaarste in de HSJH.  

 

 
Routekaart aanmeldingen 
 
Heike van der Krieke, projectleider gemeente 
Amsterdam 
 
 
Werkgroep Conversie 
Hoe moet het administratief met 
Amsterdamse kinderen die nu in zorg 
zijn bij een aanbieder die per 2021 niet 
langer gecontracteerd is? En met een 
cliënt die bij dezelfde aanbieder blijft, 
maar voor wie een nieuwe productcode 
nodig is? Dat werkt de werkgroep 
Conversie uit.  
 
Het uitvoeren van de administratieve 
conversie loopt volgens planning. Er is 
momenteel geen reden om aan te nemen 
dat de deadline van 1-4-2021 niet wordt 
gehaald. Sinds vorige week zijn de nog 
openstaande SPIC trajecten op individueel 
niveau gedeeld met de kernpartners. Dit 
heeft nog een extra slag opgeleverd in het 
verder straktrekken van de administraties 
en de conversie. Nog even te gaan voor de 
volledige afronding!  
 
Klaas Berends, projectleider Services en 
Data, gemeente Amsterdam 
 
Aanbod kernpartners op website 
Op de bovenregionale website 
Ikzoekjeugdhulp kunnen zowel 
professionals als ouders/jongeren zoeken 



naar het aanbod van (hoog)specialistische 
jeugdhulp in de regio’s Amsterdam-
Amstelland en Zaanstreek Waterland. 
Omdat er in Amsterdam vanaf 1 januari 
2021 een andere werkwijze is, kun je nu 
ook zoeken op HSJH  in Amsterdam.   
Aan de kernpartners is gevraagd om de 
informatie over hun aanbod te 
actualiseren; binnenkort vind je dit ook 
terug op de website.  
Meer informatie: 
https://www.ikzoekjeugdhulp.nl/professio
nal/aanbieders 
 
 

In de media: 
 

 Tv programma Pointer: Uitzending  
over wachtlijsten in de jeugd GGZ. 
Met medewerking van Level. KRO-
NCRV.  5 april, 22.20 uur.  

 Het magazine JONG verschijnt 30 
maart. Met onder meer: Corona 
&jeugdhulp, drie jaar 
Transformatie; pas op de plaats.  
https://www.jongamstelzaan.nl  

 
 

 
 
 
Dit is UPDATE#10, nieuws over de werkgroepen en hun doelen.  
Heb je een suggestie of ideeën voor inhoud en vorm van deze UPDATES? Mail dan: 
erna.van.as@amsterdam.nl 



 
 


