
 

 

UPDATE #11 – 8 juli 2021 
 

 
UPDATE voor betrokkenen bij de (hoog) specialistische jeugdhulp door gemeenten 

Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel 

 

De gemeenten Amsterdam en Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO) vormen gezamenlijk het 

jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO. Doel van de samenwerking is om, in samenspraak met de 

gecontracteerde kernpartners  en verwijzers, een zo eenduidig mogelijk stelsel te realiseren.  

De zorg voor de cliënt, partnerschap en gelijkwaardigheid staan daarbij centraal.  

Het nieuwe jeugdhulpstelsel in Amsterdam is gestart 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. 

 

 

Beste lezer,  

Een laatste UPDATE voor het zomerreces.  

Er is de afgelopen maanden veel gebeurd in 

de verschillende werkgroepen en er staat ons 

nog veel te doen in de gezamenlijke 

doorontwikkeling van het stelsel.  

Maar nu voor velen tijd voor vakantie!  

Namens het hele Programmateam ‘Inkoop, 

Implementatie en Ontwikkeling (H)SJH’ 

wens ik iedereen een prachtige zomer toe!  

 

Marcel Linthorst, programmamanager Jeugd, 

gemeente Amsterdam 

 

 

Overbruggingsperiode  inkoop ESJH /  

Segment B 

Per 1 januari 2022 moeten nieuwe 

contracten afgesloten zijn voor de 

enkelvoudige specialistische jeugdhulp 

(ESJH); nu heet dit nog Segment B.  

De huidige raamovereenkomsten Segment B  

lopen t/m 31 december 2021. 

Om de nodige tijd te krijgen om deze hulp 

aan te laten sluiten op het recent 

ontwikkelde jeugdstelsel voor de hoog 

specialistische jeugdhulp (HSJH), heeft het 

college van B&W op 6 juli besloten om voor 

komend jaar een laagdrempelige 

overbruggingsaanbesteding uit te zetten 

voor Amsterdam en de DUO gemeenten.  

Door het langer in stand houden van de 

huidige afspraken, ondervinden kinderen, 

gezinnen, verwijzers en aanbieders zo min 

mogelijk (administratieve) last. Gedurende 

het jaar 2021 en 2022 nemen Amsterdam en 

de DUO gemeenten de tijd die nodig is  

voor de voorbereiding van de nieuwe 

aanbesteding ESJH in 2023.  

Maarten Dekkers, projectmanager: “Om tot 

een nieuwe aanbesteding te komen moet 

een aantal inhoudelijke vraagstukken in het 

programmateam inkoop nog verder 

uitgewerkt worden. Zo is het nodig dat de 

opdracht aan de kernpartners goed is 

geïmplementeerd en onderwerpen als 

“toegang”, “grenzen aan de jeugdwet”, 

“samenloop tussen ESJH en HSJH” en 

“gebiedsgericht werken” concreter zijn 

uitgewerkt. Om voor ESJH de juiste opdracht 

te formuleren, moet ook duidelijk zijn welke 

plek de aanbieders van ESJH in het stelsel 

hebben en hoe groot hun rol en 

verantwoordelijkheid hierin is. We starten op 



24 augustus met een webinar om aanbieders 

te informeren over de overbruggings-

aanbesteding en begin oktober start het 

formele traject daarvoor”. 

Heb je vragen? Contact het inkoopteam; 

inkoopSJH2021@amsterdam.nl.  

Zie ook het platform Negometrix waar alle 

informatie met de markt wordt gedeeld en 

de website www.zorgomregioamsterdam.nl 

 

 

Werkgroep Toegang 

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 

centraal aanmeldpunt voor verwijzers en 

het vormgeven van triage.  

 
Als eerste stap in het gebiedsgericht werken 
in Amsterdam, is de werkgroep Toegang 
bezig met het opzetten van het project 
Handen in de Wijk/Jeugdspecialist in de 
Buurt, waarvan Marie-José Driessen 

projectleider is. Marie José:“Hiermee is 
specialistische jeugd-expertise heel 
laagdrempelig in de wijk beschikbaar voor 

verwijzers als de OKT’s, huisartsen en 
gecertificeerde instellingen. Het doel is 
meedenken en kortdurend meedoen met de 
verwijzers, om zo goed mogelijk direct de 
juiste ondersteuning te kunnen inzetten.” 
Lees het hele verhaal op pagina 13 van 
magazine JONG. 
https://www.jongamstelzaan.nl/jong-15-juli-
2021/ 
 

 
Jeugdhulp Weesp 
Vanaf 1 januari 2022 valt de jeugdhulp voor 
kinderen en jongeren uit Weesp ook onder 
de Amsterdamse contracten. De komende 
tijd wordt gewerkt aan de voorwaarden voor 
een goede overgang. 
Het projectteam is bezig met de 
toegangsprocessen van specialistische 
jeugdhulp, de samenwerking met het OKT, 
financiën, ICT systemen, backoffice 
processen en conversie. Er is een 
overgangsjaar zodat cliënten in 2022 

uitbehandeld kunnen worden. De huidige 
aanbieders zijn daarover geïnformeerd.  

In de komende maanden besteden we in de 

verschillende overleggen tussen aanbieders 

en gemeenten aandacht aan de invlechting 

van Weesp in het Amsterdamse 

jeugdhulpstelsel. Het projectteam voor de 

overgang van Weesp is bereikbaar via 

beleid@weesp.nl. 

 

Inspectierapport  Kwetsbare kinderen 

onvoldoende beschermd 

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd 

en de Inspectie Justitie en Veiligheid 

publiceerden op 5 juli een kritisch landelijk 

en regionaal rapport over de 

jeugdbescherming en jeugdreclassering; 

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd.   

 

De Inspectie concludeert in Noord-

Holland/Amsterdam dat kwetsbare kinderen 

niet tijdig de passende specialistische 

jeugdhulp krijgen. Daarnaast zijn de 

wachtlijsten te lang. In het regionaal rapport 

is een reactie namens alle regio’s in Noord 

Holland opgenomen. We herkennen het 

beeld maar zetten ook kritische 

kanttekeningen bij het rapport. Zo wordt er 

niet helemaal recht gedaan aan goede 

resultaten die al zijn behaald met 

bijvoorbeeld de versimpeling van ons stelsel 

sinds 2021 en de situatie voor 

Jeugdbescherming Regio Amsterdam.  
De komende periode gaan we als 

gemeenten samen met de gecertificeerde 

instellingen, specialistische  jeugdhulp en 

lokale teams aan de slag met een 

(aanvullend) plan van aanpak, waarbij zoveel 

mogelijk wordt ingepast in de al lopende 

trajecten en plannen, zoals die zijn gestart in 

de werkgroep Toegang. We hebben de 

Inspectie daarvoor om meer specifieke 

informatie gevraagd over de genoemde 

casuïstiek en concrete bevindingen in het 

rapport. Zodat we daar gericht actie op 

kunnen ondernemen. 

 
Lees hier de rapporten: www.igj.nl en 
www.inspectie-jenv.nl en het artikel in het 
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Parool met de reactie van de Amsterdamse 
wethouder, Simone Kukenheim.  

https://www.parool.nl/amsterdam/jeugdbesc

herming-noord-holland-onder-verscherpt-

toezicht-na-weer-een-vernietigend-

rapport~b994216d/ 

 

Jij voor de jeugd 

Als aanvulling op de Transformatie Jeugd in 

onze regio’s is er een nieuw kennisplatform 

toegevoegd voor jeugdhulp professionals: Jij 

voor de jeugd. Deze website biedt tools, 

artikelen en een activiteitenagenda met de 

focus op vernieuwende werkwijzen. Je kan je 

hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief.  

 

Magazine JONG 

De juni editie van magazine JONG Rond 

Amstel & Zaan is onlangs verschenen. Het 

thema van dit nummer  is LHBTI-inclusiviteit 

& sensitiviteit. Over de mogelijkheden om 

een nog betere LHBTI-inclusieve 

hulpverlener te worden. Ook in dit nummer: 

een update van alle projecten die er lopen 

rondom werken in de wijk, zoals de nieuwe 

Buurtteams in Amsterdam en de 

specialistische jeugdhulp in Amsterdam 

Nieuw-West.  

https://www.jongamstelzaan.nl/jong-15-juli-

2021/ 

Help de Jongvolwassenenmonitor aan 
jongeren 

De GGD Amsterdam is gestart met een 
grootschalig onderzoek naar de (mentale) 
gezondheid, leefstijl en de effecten van 
corona onder 16- tot en met 25-jarige 
inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, 
Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en 
Uithoorn. 

Help je mee? 
De GGD vraagt ons te helpen met het 
bereiken van 16 t/m 25 jarigen uit de regio 
Amsterdam-Amstelland. Op de volgende 
manieren kun je makkelijk én snel de 
Jongvolwassenenmonitor 2021 promoten: 

•Deel de link naar de online vragenlijst met 
jongvolwassenen binnen uw eigen netwerk, 
zowel professioneel als privé: 
www.JVmonitor.nl 

•Deel een bericht op Facebook, Instagram, 
LinkedIn met de tekst “Doe mee met het 
gezondheidsonderzoek van de GGD 
Amsterdam! Vul de vragenlijst in op 
www.JVmonitor.nl.  

•Stuur deze email door naar collega’s die 
kunnen helpen bij het bereiken van 
jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar uit 
de regio Amsterdam-Amstelland. 

Meer informatie? 
Kijk op: www.ggd.amsterdam.nl/jv2021  

 

In de media 

Zomerkijktip. Hoogleraar kinder- en 

jeugdpsychiatrie Robert Vermeiren is op 1 

augustus te gast in het VPRO programma 

Zomergasten. Janine Abbring interviewt 

Vermeiren over zijn ideale televisieavond. 

Vermeiren spreekt zich zeer kritisch uit over 

de decentralisatie van de jeugdzorg, 

waardoor kinderen met complexe 

problemen moeilijker hulp krijgen. 

1 aug. NPO 2,  20.20 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is UPDATE#11, nieuws vanuit de werkgroepen en overig nieuws over jeugdhulp.  

Heb je een vraag, suggestie of ideeën voor inhoud en vorm van deze UPDATES? Mail dan: Erna 

van As, sr. communicatieadviseur Jeugd, erna.van.as@amsterdam.nl 
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