
  Opgemaakt door:   Sara Verweij 

   Voor vragen:   s.verweij@boomerangzorg.nl 

 

Voorlopig overzicht contactgegevens 10 kernpartners Hoog specialistische jeugdhulp Amsterdam, t.b.v. verwijzers 

Dit overzicht is  geldig van 1 januari 2022 tot 1 augustus 2022 
Toegang tot 

HSJH 

Verwijzer kan naar eigen inzicht en inschatting direct verwijzen naar, en/of zich bij vragen wenden tot één van onderstaande 10 kernpartners. 

Onderstaand overzicht wordt in 2022 stapsgewijs aangescherpt, ook in de onderlinge samenhang. De bedoeling is het creëren van een simpel en passend 

verwijsproces, in een overzichtelijk speelveld van niet meer dan 10 partners.  

Kernpartner Telefoonnummer(s)/emailadres Zorgvorm: Toelichting aanbod: 

Altra/Opvoed-

poli & de Waag 

 

Ambulant & Crisis (Altra) 

E: contact@altra.nl. 

Tel:020-555 8300 of mail  

Crisis Tel: 020-5558400  

 

GGZ (Opvoedpoli) 

Tel 020 4634382 

E: 

aanmeldenamsterdam@opvoedpoli.nl  

 

Forensisch (de Waag) 

Tel: 020 - 462 63 33  

(14.00 - 15.00 uur) 

E: info@dewaagamsterdam.nl 

 

 

Ambulant Ambulant & Crisis (Altra)  

 Problemen in omstandigheden gezin 

 Gedragsproblemen 

 Overige problemen gezin en opvoeding  

 Andere problemen gezin en opvoeding 

 Motivatieproblemen op school of werk (onder andere spijbelen, van school gestuurd 

 Problemen met relaties, vrienden, sociaal netwerk en vrije tijd 

 Overige psychosociale problemen 

 Ontoereikende opvoedingsvaardigheden 

 Problemen in de hechting van jeugdige aan ouder 

 Problemen bij scheiding ouders 

 Crisis 

 Trauma/PTSS 

 

GGZ (Opvoedpoli) 

 Angstproblemen 

 Problemen in omstandigheden gezin 

 Stemmingsproblemen 

 Problemen bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen 

 Druk en impulsief gedrag 

 Opstandig gedrag en/of antisociaal gedrag 

 Problemen in de persoonlijkheid(sontwikkeling) en identiteit(sontwikkeling) 

 Automutilatie 

 Problematische maatschappelijke positie jeugdige, onder meer als gevolg van migratie 

 Problemen jeugdige met justitiële instanties 

 Problemen in de hechting van jeugdige aan ouder 

 Psychische/psychiatrische problematiek ouder 

 

Forensisch (de Waag) 

 Antisociaal gedrag 
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 Risicovolle vriendenkring (antisociaal gedrag, gebruik middelen) 

 Mishandeling ouder door jeugdige 

 Antisociaal gedrag ouder 

 Mishandeling ouder door jeugdige 

 Pleger seksueel misbruik 

 Antisociaal gedrag ander gezinslid 

 Veiligheidstaxatie 

 Behandelindicatie (VHTX/BI) 

 Gedragsproblemen 

 

Arkin Jeugd & 

Gezin 

020-5905555 

aanmelden@arkin.nl 

Ambulant 

(op locatie,  

in netwerk,  

crisis) 

JeugdGGZ: Arkin biedt psychi(atr)ische behandeling aan jeugdigen, jongeren en gezinnen in de 

leeftijdscategorie 0-23 jaar (met uitloop naar 25 jaar) waarbij er een directe samenwerking gelegd kan worden 

met volwassenen GGZ. De behandelingen worden geboden:   

 

1. Poliklinisch: Ambulante Jeugdhulp op locatie.   

 Poliklinieken (vier locaties) wij bieden met onze multidisciplinaire teams specifieke behandelingen 

voor onder meer verslaving, angst, trauma, depressie, ADHD-ADD, gedragsproblemen, Autisme 

Spectrum Stoornis, eetstoornissen, ernstig overgewicht (obesitas) en persoonlijkheidsproblematiek. 

Tevens is er binnen Arkin IMH expertise.  

 Centrum voor Relationele Therapie : systeemtherapie en consultatie & advies bij ernstige 

conflicten of problemen in de relatie of het gezin, bij huiselijk geweld en vechtscheidingen (o.a. 

programma Kinderen uit de Knel).   

 Altra College Arkin: Speciaal Onderwijs voor jongeren die in behandeling zijn bij Arkin Jeugd & 

Gezin en vanwege hun psychische of psychiatrische problemen of verslavingen langere tijd niet naar 

school zijn geweest. Zij kunnen instromen op het Altra College Arkin. Deze is gevestigd op de Locatie 

Baarsjesweg van Arkin en is een gezamenlijk aanbod van Altra en Arkin.   

 Jellinek Jeugd: richt zich op jongeren met problematisch middelengebruik en/of verslavingen. 

Eventuele co-morbide psychische klachten nemen wij mee in de behandeling.  

 Gezinspoli: Integraal aanbod (consultatie & advies, psycho-educatie, kortdurende behandelingen) 

voor ouders en kinderen met psychische klachten en/of stoornissen binnen een multidisciplinair 

team met behandelaren uit de volwassenen psychiatrie én de jeugdpsychiatrie.  

  

2. Outreachend: Ambulante Jeugdhulp in het netwerk.   

 FACT Jeugd: Geïntegreerd aanbod van Levvel5, HVO met Arkin als hoofdaannemer: Samen 

met onze ketenpartners bieden wij intensieve behandelingen aan jongeren en jongvolwassenen (12-

25 jaar) met ernstige psychiatrische klachten, vaak gecombineerd met problemen op het gebied van 
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onder andere school, werk en sociale relaties. Deze behandeling is ook beschikbaar voor jongeren 

met psychische en/of gedragsproblemen binnen de zwerfketen Amsterdam.   

 Project aan Huis biedt intensieve ambulante gezinsbehandeling in de thuissituatie, bedoeld voor 

gezinnen met kinderen en/of ouders met psychiatrische of meervoudige problemen of ernstige 

psychosociale problemen. Bij Project aan Huis ligt het zwaartepunt van de hulp bij de opvoeding 

van de kinderen.   

 Forensisch Jeugd Team: Arkin Jeugd & Gezin biedt samen met Inforsa intensieve behandelingen 

voor jongeren met complexe meervoudige problemen op psychiatrisch, verslavings- en forensisch 

gebied. Ook jongeren met ernstige gedragsproblemen, maar (nog) zonder juridische maatregelen 

komen in aanmerking voor behandeling.   

 

3. Crisishulp: Ambulante Crisishulp Mobiel Crisis Team (MCT) en Ambulant Crisis Team Jeugd (ABTJ).  

 Bij het MCT en ABTJ kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week hulp worden ingeroepen wanneer de 

jeugdige zelf in psychi(atri)sche problemen is geraakt of wanneer het gaat om een crisis in een 

gezinssituatie. Het betreft hier de acute zorg met 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid voor de 

regio Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland.  

 

4. Preventie Jeugd: diverse groepen voor ouders en kinderen van 0 tot 23 jaar op verschillende locaties in de 

stad:  

 Beter contact met je baby (ouders met baby’s van 0-1 jaar)  

 Piepje (ouders met kinderen van 2-4 jaar) 

 Piep zie de muis (kinderen van 4-8 jaar) 

 De Doe-praatgroep (8-12 jaar) 

 Time4U (12-16 jaar), Time4U+ (16-18 jaar) en Time4U++ (18-23jaar) 

 Steuntje in de Rug (ouders met kinderen van 0-18 jaar) 

 koppkov@arkinjeugd.nl  

 

 

Cordaan Cordaan jeugd 

IJzerwerkerstraat 5-1 

1033 RJ Amsterdam 

0206306262 

zorgloketjeugd@cordaan.nl 

www.cordaan.nl/jeugd 

 

Aanmeldingen Jeugd: 

0682078730 

Ambulant 

Gezins-

gericht 

verblijf, 

Verblijf 

anders 

Cordaan Jeugd (CJ) en Ons Tweede Thuis (OTT) met onderaannemers Prinsenstichting, Indaad en Omega 

bieden vanuit onze visie “normaal waar mogelijk en speciaal waar nodig” begeleiding en behandeling aan 

jeugdigen met een verstandelijke beperking van licht tot ernstig beperkt met bijkomende (gedrags-, 

medische en/of psychiatrische) problematiek en hun ouders. Daarnaast aan ouders met een 

(licht)verstandelijke beperking en hun kinderen. Door een combinatie en uitgebreid pallet van hulpvormen 

wordt in samenwerking met het Lokale team (LT) maatwerk geleverd. De hulp wordt geboden vanuit een 

integratief (gezins)beeld in nauwe samenwerking met het informele en professionele netwerk en reguliere 

voorzieningen. 
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Stichting Omega 

F.D. Kahlenbergstraat 66 

1087LL Amsterdam 

020 - 6994225 

algemeen@stichtingomega.nl 

www.stichtingomega.nl 

 

Indaad 

Thorn Prikkerstraat 55 

1062 BS Amsterdam 

020 681 81 30 

info@indaad.nl 

www.indaad.nl 

 

Prinsenstichting 

Kwadijkerpark 8 

1444 JE Purmerend 

0299 459 330 

bco@prinsenstichting.nl 

www.prinsenstichting.nl 

 

Ons tweede thuis 

Gloxiniastraat 29 

1431 VG Aalsmeer 

0297 – 353872 

zorgbemiddeling@onstweedethuis.nl 

www.onstweedethuis.nl 

Samen met Omega hebben we een integraal aanbod, met dekking in de regio aangaande begeleiding & 

(dag)behandeling voor onze doelgroep in Amsterdam en DUO. Met Prinsenstichting en Indaad ontstaat een 

grootstedelijk netwerk rondom (tijdelijk) verblijf en crisis (onder voorbehoud). De samenwerking met Indaad 

omvat de begeleiding en behandeling voor jeugdigen (rond 14-18 jaar) met een licht verstandelijke beperking 

en bijkomende (gedrags-) problematiek veelal met migratieachtergrond en veelvuldig politie- en 

justitiecontact, schooluitval en problematische thuissituatie. 

 

Ad1: Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder  

(intensieve) begeleiding en behandeling, diagnostiek 

 Methode Feuerstein is bedoeld voor jeugdigen tot 18 jaar (met en zonder verstandelijke beperking). 

Aandacht ligt hierbij op het leren leren.  

 Overige behandeling wordt zoveel mogelijk outreachend geboden daarom opgenomen bij 2.  

 Individuele therapieën  

Intensieve behandeling begeleiding/ diagnostiek op locatie aanbieder 

 AVG Poli  

 Adviespunt is gespecialiseerd in onderzoek, advies, begeleiding, training en behandeling.  

 

Ad2: Ambulante jeugdhulp in netwerk jeugdige (thuis, op school etc.)  

Ondersteuning in opvang/school/gezin (begeleiding) én behandeling 

 Behandeling wordt zoveel mogelijk op de plek geboden waar de jeugdige is daarom hier 

opgenomen. Behandeling is dan effectiever, de jongere hoeft geen transfer te maken van het 

geleerde naar toepassen in de situatie. 

 Behandeling in de vorm van ontwikkelingsstimulering in de reguliere kinderopvang voor jeugdigen 

met een ontwikkelingsachterstand of vermoeden van verstandelijke beperking.  

 Praktische begeleiding bij gezinnen thuis, door activiteiten met de jeugdigen te doen, waardoor de 

(over)belasting van ouders verminderd. 

 

Intensieve ondersteuning in gezin (gezinsbehandeling) thuis 

 Opvoedondersteuning aan gezinnen met een jeugdige met een verstandelijke beperking of waarbij 

een van de ouders een verstandelijke beperking heeft en er geen sprake is van multi-problematiek. 

 Indien er wel sprake is van multi-problematiek in het gezin dan wordt Intensieve Ambulante 

Gezinsbehandeling (IAG of Houvast-Interventie) thuis ingezet.  

 Behandeling in de vorm van “ogen achter de voordeur” na afschalen van 

jeugdbeschermingsmaatregel om zo de ontwikkeling en kind veiligheid te volgen (bijvoorbeeld 

Houvast-waakvlam en wanneer nodig opschalen naar Houvast-Interventie). 

 Gesprekken met JMB over seksualiteit, kinderwens en aanstaand ouderschap. Doel een goede start 

voor de baby creëren en minder ondoordachte zwangerschappen. (Kansrijke Start).  

http://www.onstweedethuis.nl/


 Ambulante ouder-kind hulp: de eerste periode na de bevalling bij het verzorgen en opvoeden van 

de baby’s en jonge kinderen bij ouders thuis. 

 Een  Powerlab voor jeugdigen. 

 Trajectbegeleiding: combinatie van ouderbegeleiding (bespreken van opvoedingsvraagstukken, 

knelpunten en mogelijke oplossingen in de thuissituatie) en inventariseren hulpvraag en het meest 

effectieve ondersteuningsaanbod. 

 Hulp in het netwerk is effectiever en de transfer hoeft dan niet gemaakt te worden door de jeugdige. 

Vanzelfsprekend werken we systeemgericht, het gezin als geheel staat altijd centraal.  

 

Ad 3: Daghulp op locatie aanbieder  

Multidisciplinaire dagbehandeling ter voorbereiding op/ ter vervanging van (speciaal)onderwijs binnen 

Kinderdienstencentra en zorgonderwijsgroepen die gehuisvest zijn binnen de ZMLK-scholen.  

Specialistische kinderopvang (SKO): deeltijdplekken voor kinderen tot vijf jaar met een 

ontwikkelingsachterstand die meer nodig hebben dan een regulier kinderdagverblijf. Er wordt hier bekeken 

welk vervolgaanbod voor hun het meest passend is onderwijs of KDC.  

Kinderdienstencentrum (KDC): Multidisciplinaire dagbehandeling voor jeugdigen die een meer aangepast 

programma en omgeving nodig hebben dan op het regulier en speciaal onderwijs geboden kan worden. Er 

is multidisciplinaire dagbehandeling in kleine groepen voor jeugdigen tot 18 jaar met een (vermoeden van) 

verstandelijke beperking veelal in combinatie met bijkomende problematiek (GGZ- en 

hechtingsproblematiek) en eventuele meervoudige beperkingen met revalidatievraag. Op enkele locaties 

wordt door Reade revalidatiebehandeling geboden.  

Zorgonderwijsgroep (ZOG): multidisciplinaire dagbehandeling geboden in een school voor speciaal 

onderwijs. 

Naschoolse begeleiding groep 

Specialistische Buitenschoolse Opvang, Vakantieopvang in de DUO-gemeente en weekendopvang (Cordaan). 

Voor jeugdigen met een verstandelijke beperking die naar het speciaal (basis) onderwijs gaan (OTT). 

Ad 5: Gezinsgericht verblijf  

In het observatietrainingshuis (OTH) kan een (aanstaande) moeder, ouder dan 18 jaar, met een 

(licht)verstandelijke beperking wonen vanaf circa zeven maanden zwangerschap. Een plaatsing in het OTH is 

voor een beperkte periode, gericht op het creëren van ouder-kind interactie, vaardigheden en veilig 

opvoedklimaat. De moeder verblijft hier op eigen indicatie (WLZ/WMO). Zodra het kindje geboren is wordt 

er een jeugdwet indicatie aangevraagd. 



Logeren: Voor jeugdigen met een verstandelijke beperking en bijkomende beperking(en) die niet ergens 

anders kunnen logeren vanwege hun problematiek. 

Ad 7. Overige verblijfsvoorzieningen  

Woongroep 
Wonen wordt geboden voor jeugdigen met een verstandelijke beperking veelal vanuit de WLZ. 

Prinsenstichting biedt dit ook voor jeugdigen tot 18 jaar met een (licht) verstandelijke beperking. Vaak is er 

een groot veiligheidsrisico en is GI betrokken. 
 

Driemilieuvoorziening 

In deze voorziening wordt per jeugdige/ (jong)volwassenen van 10-23 jaar bekeken welke behandelingen en 

begeleiding nodig zijn om toe te groeien naar een eigen leven op een plek die past bij de mogelijkheden 

(terug keer naar huis, zelfstandig wonen of (begeleid) wonen in een instelling). Er is individuele behandeling, 

en de behandeling geïntegreerd in de begeleiding.  
 

Crisisopvang (onder voorbehoud) 

Crisisopvang aan jeugdigen. Hierover vindt overleg plaats met ketenpartners 

Tot slot psycho-educatie wordt door alle aanbieders geboden in combinatie met de jeugdhulpvorm. 

 

SJSO 

Cordaan Jeugd werkt in Amsterdam al 20 jaar nauw samen met elf (speciaal) onderwijsscholen van Orion en 

Kolom (met name cluster 3) om met succes onderwijs mogelijk te maken voor jeugdigen met een 

verstandelijke beperking en bijkomende (gedrags-, medische en/of psychiatrische) problematiek die meer 

specifieke begeleiding en/of behandeling nodig hebben. SJSO wordt individueel en in groepsverband 

geboden. 

Stichting JA! E-mailadres: 

info@jeugdspecialistenamsterdam.nl 

Telefoonnummer: 020-3030269 

(officemanager) 

 

Ambulant  

 

Pleegzorg 

 

Gezins-

gericht 

verblijf 

 

Stichting JA! is een stichting opgericht door 6 samenwerkende organisaties met ruime ervaring in 

Amsterdam en omgeving;  

Family Supporters, Fibbe, Groei & Glunder, Terminal18, Timon en Zigzag zorg.  

 

Dat maakt de keuze voor de beste hulpverlening per individuele cliënt makkelijker. JA! wijst de weg, komt 

snel met een plan en blijft nauw in contact met de ouder, verzorger of verwijzer.  

JA! is kleinschalig georganiseerd, waardoor de lijnen kort zijn. We werken zoveel mogelijk outreachend in 

de eigen leefomgeving van het gezin.  

 

JA! biedt ondersteuning aan jongeren van 0-21 jaar met zeer uiteenlopende problematiek. Van 

dagbehandeling voor chronisch zieke kinderen tot hulp bij ontwikkelingsproblematiek. Van pleegzorg tot 

ambulante gezinstherapie.  
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Onze kernwoorden: Maatwerk, outreachend en kleinschalig 

 

Waarvoor kunt u bij JA! terecht?  

 

Ambulant 

- Ambulante jeugdhulp in de thuissituatie zoals: 

 Intensieve ambulante gezinsbehandeling 

 Multidimensionale Familie therapie (voor jongeren waar uithuisplaatsing dreigt)  

 Verbindend gezag 

 Begeleiding voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand op basis van 

ADHD, autisme of andere beperkingen 

 Behandeling van jongeren met forensische problematiek  

- Kinder-psychiatrische diagnostiek, onderzoek en behandeling 

- Systeemtherapie 

- Muziek- en speltherapie 

- Hulp bij complexe scheidingen  

- Verpleegkundige dagopvang en specialistische zorg voor kinderen van 0-4 jaar met een complexe 

zorgvraag. Of ambulante eetbegeleiding, zo nodig in combinatie met thuiszorg.   

 

 

Verblijf 

- Pleegzorg (deeltijd en voltijd) 

- Gezinshuizen (Extra Thuis) 

 

- Buitenregionaal aanbod:  Verblijf voor meiden & jonge moeders 

Kleinschalig verblijf met behandeling 

Begeleid wonen 

 

Ook is JA! actief op de scholen vanuit SJSO. Hierbij werken we aan het versterken van het pedagogisch 

klimaat door leerkrachtondersteuning, groepsbegeleiding na schooltijd, gezinsbegeleiding, trainingen en 

bieden wij diagnostiek en behandeling aan in de schoolomgeving.  

 

Kabouterhuis  Omdat MOC ’t Kabouterhuis al lokaal 

georganiseerd in lijn met het nieuwe 

stelsel, niet één centraal nummer 

Ambulant  

(inclusief 

daghulp) 

Aanbod op locaties West, Noord, Zuid en Zuid/Oost:  

Medisch Orthopedagogisch Centrum ‘t Kabouterhuis helpt gezinnen met jonge kinderen met een 

ontwikkelingsachterstand, met opvoedingsproblemen en/of met psychiatrische problemen.  



maar onze wijkgerichte 

aanmeldpunten. 

 

Locatie West: 020 – 613 85 85 

aanmeldingenwest@kabouterhuis.nl 

Aanmeldcoördinatoren: Dorien Klok / 

Christine Verhoeven 

 

Locatie Noord: 020 – 630 46 30 

aanmeldingennoord@kabouterhuis.nl 

Aanmeldcoördinatoren: Juliette Prins / 

Lucie van den Eertwegh 

 

Locatie Zuid: 020 – 644 53 51 

aanmeldingenzuid@kabouterhuis.nl 

Aanmeldcoördinatoren:  Mariska 

Versteeg / Stefanie van Workum 

 

Locatie Zuid/Oost:  020 – 453 01 91  

aanmeldingenzuidoost@kabouterhuis

.nl 

Aanmeldcoördinatoren: Karin 

Schulting / Leonie Westerhof 

 

Locatie IMH: 020 – 341 60 59  

aanmeldingenimh@kabouterhuis.nl 

Aanmeldcoördinator: Marion van den 

Broek  

 

Overige locaties: 

Hoofddorp/Amstelveen/Leiden/Uitho

orn 

 

MOC Huisartsenlijn: 06 – 199 850 44 

 

Vroegdiagnostiek, procesdiagnostiek, vroegbehandeling voor kinderen van 0 tot 7 jaar, Van (specialistische) 

preventie tot hoog specialistische behandeling, in de vormen:  

 Ambulant (thuis, op KDV of school of op locatie) en  

 Deeltijdgroepsbehandeling 

 Speciaal aanbod: autismegroepen “op weg naar school” (Noord en Zuid/Oost)  

 

 

Aanbod bij IMH speciaal voor kinderen van 0-2 jaar 

Ambulant (thuis of op locatie) 

 Huilbabymethodiek 

 Ouder- Kind behandeling rondom hechting en trauma 

 

https://kabouterhuis.nl/ouders/uw-hulpvraag/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor huisartsen die vragen hebben aan kinderpsychiaters. 

 

Leger des Heils Voor aanmeldingen of vragen kunt u 

mailen naar:  

Ambulant  Ons Aanbod: 



 
Infokindengezin@legerdesheils.nl  

(18-),   

jongeren.btm.gwca@legerdesheils.nl 

(18 tm 27 jaar). 

Telefoonnummer: 088 0655570 

(tussen 09:00-12:30 uur) 

 

(in netwerk, 

en daghulp) 

Gezins-

gericht 

verblijf,  

Verblijf 

overig 

Het leger des Heils biedt een integraal aanbod, dit houdt in: 1 gezin, 1 plan. Onze intramurale en ambulante 

producten zijn op elkaar afgestemd, hiermee bieden we maatwerk, waarbij de jeugdige en zijn of haar gezin 

ten alle tijden centraal staat. Wij werken gezinsgericht en vraaggericht, we sluiten aan bij de leefwereld, 

wensen, krachten en mogelijkheden van jeugdigen en hun gezin. Wij denken in oplossingen, ook als de 

zorgvraag niet 1 op 1 aansluit bij onze bestaande producten, de zorgvraag is voor ons altijd leidend. Onze 

specialistische jeugdhulp is nauw verweven met ons WLZ-LVB-aanbod, hiermee waarborgen we de 

zorgcontinuïteit. Wij werken vanuit ons Leger des Heils DNA. Dit betekent: herstelgericht en vasthoudend, 

ook in moeilijke omstandigheden.  

 

Onze Doelgroep: 

Licht verstandelijk beperkte(LVB) jeugdigen en hun gezin met meervoudig complexe en domeinoverstijgende 

problematiek tussen 0 en 27 jaar. Zij hebben vaak bijkomende gedrags- en psychische problematiek, 

onderliggende trauma’s dak- en of thuisloosheid, justitiële problematiek, problematische schulden, een 

ongezond/verstoord netwerk, sociaal emotionele beperking en middelen gebruik. Deze vraagstukken 

overstijgen de domeinen.  

 

Het Leger des Heils heeft expertise op verschillende domeinoverstijgende vraagstukken, zoals jeugdigen 

waarbij sprake is van: 

 

 Licht verstandelijke beperking (LVB) of baat hebben bij onze LVB aanpak 

 Dak en thuisloze jongeren 

 Multiproblematiek op meerdere domeinen, bij de jeugdige zelf en in diens gezin 

 Delict gedrag bij toename criminaliteit (o.a. top 600, drillrapscene) 

 Trauma- en hechting problematiek, huiselijk geweld 

 Overlast gevende gezinnen met problemen op meerdere vlakken (OMPG) 

 Vluchtelingen / ongedocumenteerden/loverboy problematiek en/of mensenhandel 

 Problematiek a.g.v. van diversiteitvraagstukken, LHBTQI / genderspecifiek aanbod (jongens- en 

meidengroep) 

 Een verleden hebben in gesloten jeugdzorg 

  

Ambulante jeugdhulp in netwerk jeugdige (thuis, op school etc.)  

 (Intensieve) Ondersteuning in gezin (gezinsbehandeling) – 10 voor toekomst 

 

Daghulp op locatie aanbieder  

 Naschoolse (dag)behandeling groep en ouderbegeleiding, 12-/12+ 

 

Gezinsgericht verblijf  
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mailto:jongeren.btm.gwca@legerdesheils.nl


 Ouder en Kindplekken : intramurale behandeling dak/thuisloze moeders en kind(eren)  

 

Overige verblijfsvoorzieningen  

 Woongroep : intramurale behandelgroepen (18+/18-, toegang voor 18- verwacht medio juli 2021) 

 Crisisverblijf 

 

Indicaties: 

Het Leger des Heils werkt vanuit onderstaande indicaties: 

 Jeugdwet  

 Jeugdwet crisis 

 WLZ LVG 1, 2, 3 en 4 

 WLZ VG 3 en 6 

 BW-LVB 

 IFZO 

 MOJ(G) 

 

Leveo 

CareHouse 

OpgroeiPraktijk 

Centraal Informatie-en Aanmeldpunt 

(CIAP) voor vragen & informatie: 

 

Tel: 088-1232660 (tussen 9 en 12.30 

uur) 

E: info@carehouse.nl 

 

Aanmelden via het aanmeldformulier 

op onze website: 

www.carehouse.nl 

Ambulante 

begeleiding  

(thuis, school 

of locatie) 

 

Groepsbegel

eiding 

 

Gezins-

gericht 

verblijf 

(logeren) 

 

Diagnostiek 

en/of 

behandeling 

CareHouse 

Ontwikkelingsgerichte begeleiding voor kinderen & jongeren t/m 23 jaar, het gezin en hun omgeving. 

Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen leerlijn.  

 

Gezinsbegeleiding/Ouderbegeleiding:  

 Opvoedondersteuning 

 Structuur aanbrengen in huis 

 Inzichten krijgen in beperkingen kind en handvatten daarvoor 

 Moeilijkheden in de ouder/kind relatie 

 Omgang met brusjes 

 Logeerweekenden & Kampen (mits je ook individuele- of groepsbegeleiding hebt) 

 

(Intensieve) Ambulante begeleiding thuis, in netwerk of op school: 

 Specifieke hulpvraag rondom zelfredzaamheid, vrije tijd, sociaal netwerk, zelfbewustzijn, zelfbeeld 

en zelfvertrouwen;  

 Psycho-educatie 

 Gedragsproblemen 

 Schoolse vaardigheden 

 Overige psychosociale problemen 

 

Groepsbegeleiding: 
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 Sociale vaardigheden 

 Zelfbewustzijn 

 Gedrags-uitdagingen 

 Zelfvertrouwen 

 Leren plannen & organiseren 

 

SJSO (=Specialistische jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs) 

 Jeugdhulp gegeven op school maar net wat er nodig is 

 

De OpgroeiPraktijk  

Diagnostiek en behandeling voor kinderen van 2 tot 18 jaar op de volgende hulpgebieden: 

 Angst en Fobie 

 Dwang en tics 

 Depressie/stemming 

 Aandachtstekortstoornissen (AD(H)D) 

 Autismespectrumstoornissen (ASS) 

 Trauma (EMDR) 

 Gedragsproblemen 

 Persoonlijkheidsproblematiek 

 Psychosomatische problemen 

 Cognitief functioneren 

 Opvoeding 

 Zindelijkheid 

 Emotieregulatie 

 

Levvel Levvel (voorheen: de Bascule, Spirit, 

Lijn 5) 

 

Aanmeldteam  

T  088 054 70 01 

E: aanmelden@levvel.nl 

 

Ambulant 

Pleegzorg 

Gezins-

gericht 

verblijf 

Verblijf 

anders 

Gesloten 

verblijf 

crisishulp 

 Onze zorg voor jou: kwalitatief en op maat 

Levvel is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders of opvoeders. Van 

opvoedondersteuning tot (hoog)specialistische jeugdhulp, complexe psychiatrische zorg, TOPGGz en acute 

hulp: wij helpen kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in complexe situaties weer op weg. Zodat zij met een 

stevige basis de toekomst tegemoet kunnen. We kijken wat zij écht nodig hebben en staan 24/7 voor hen 

klaar. Samen met hen en met jou als verwijzer zoeken we naar de beste oplossing. 

  

Waar kunnen we jou mee helpen? 

 Acute hulp (crisis) 

 School en werk 

 Gedragsproblemen en uiteenlopende complexe psychische klachten 

 Omgaan met gedragsproblemen en criminaliteit 



 Liefde en seksualiteit 

 Omgaan met een licht verstandelijke beperking 

 Gezin, opvoeden en veiligheid 

 Lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak 

  

Naast jeugdhulp, therapie en begeleiding, zorgen we dat support (JIM), wonen, school en werk, inkomen en 

welzijn op orde zijn. We komen bij kinderen en gezinnen thuis, maar bieden ook pleegzorg, gezinshuizen of 

een verblijfsvorm bij Levvel. En indien nodig, betrekken we de volwassen-ggz.  

  

Wil je meer weten over onze hulp? Kijk op https://www.levvel.nl/waarmee-kunnen-we-je-helpen. Aarzel niet 

en neem contact met ons op voor overleg en advies. Onze specialisten denken graag met je mee! 

 

Philadelphia  Clientbureau@philadelphia.nl,  

0800 0830 

 

Er wordt een belafspraak gemaakt 

met iemand van het lokale 

aanmeldteam jeugd.  

 

Ambulant  

Verblijf 

anders 

 

Philadelphia ondersteunt mensen met een beperking en helpt zo iedereen om het beste uit zichzelf te halen. 

Van het jonge kind met een intensieve zorgvraag tot de ouder die een steuntje in de rug nodig heeft. Het 

gezin is de basis voor ontwikkeling met ruimte om te ontdekken en écht mee te doen. In Amsterdam en 

omgeving bieden wij ondersteuning aan ouders en kinderen met een beperking. Van ambulante 

gezinsondersteuning, verblijf, tot intensieve orthopedagogische behandeling voor het jonge kind.  

 

Onze ondersteuning richt zich op het ontwikkelen en vergroten van opvoedvaardigheden. Samen met ouders 

werken we aan een gezond opvoedklimaat. Alleen dan kan een kind zich optimaal ontwikkelen. We kijken 

breed naar de verschillende leefgebieden waar ondersteuning nodig is. Om een gezond opvoedklimaat te 

realiseren kunnen we putten uit een veelheid aan mogelijkheden  

 

Wij bieden vraaggericht en op maat ondersteuning aan de jeugdige en het gezin. Dit varieert van lichte tot 

intensievere vormen van hulp op verschillende levensgebieden. Hulp in de thuissituatie maar ook na school 

en in de vrije tijd. Ontwikkeling van de jeugdige staat altijd centraal. Ondersteuning aan het gezin richt zich 

op het ontwikkelen en vergroten van opvoedvaardigheden. Samen met ouders werken we aan een gezond 

opvoedklimaat. Alleen dan kan een kind zich optimaal ontwikkelen. We kijken breed naar de verschillende 

leefgebieden waar ondersteuning nodig is. We werken nauw samen met zowel externe partners als ons 

regionaal Orthopedagogisch Centrum de Trampoline en het landelijke Expertisecentrum van Philadelphia. 

Om ontwikkeling te stimuleren kunnen we putten uit een veelheid aan mogelijkheden zoals: 

thuisondersteuning (IAG), spelbegeleiding (floorplay), inzet van 24-7 DigiContact met een professioneel 

begeleider (beeldbellen), netwerkversterkende methodieken, aanbieden van trainingen en cursussen. Er 

wordt multidisciplinair en methodisch gewerkt. Onder andere vanuit de Competentiegerichte methodiek, 

Tripple-C, systeemgericht, oplossingsgericht, Videobehandeling VIPP-LD, Signs of Safety etc.  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.levvel.nl%2Fwaarmee-kunnen-we-je-helpen&data=04%7C01%7Cs.sanders%40debascule.com%7Ccc14886febd64c5389aa08d8c9b53e33%7Ca9e5be4737734cefae015460fc3af3da%7C0%7C0%7C637481127865019902%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HZA%2FhF3qSPGgEKkqcX5L1wuKEdCRZ0FQvsiA33XvDpg%3D&reserved=0
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Jonge kinderen hebben intensieve ondersteuning op maat nodig. Dit bieden wij in een omgeving die past bij 

de behoefte van het kind. Vaak werken wij in een multidisciplinaire setting met verschillende specialisten. Dit 

biedt de beste garantie op een optimale ontwikkeling van het kind. Wij bieden ook thuisondersteuning en 

helpen ouders bij de begeleiding en/of het ontwikkelen van vaardigheden van het kind. Hierbij is de 

begeleidingsstijl afgestemd op het ontwikkelingsniveau en hulpvraag van het kind. Wij bieden ouders 

ondersteuning om hun kind te begrijpen en antwoorden te vinden op vragen over opvoeding en 

ontwikkeling. Wij onderzoeken wat een kind nodig heeft om zich te ontwikkelen en als het nodig is, kunnen 

wij de zorg gedeeltelijk overnemen. Het behandelplan wordt altijd samen met de ouders opgesteld en het 

kind wordt op een positieve wijze gestimuleerd zich (verder) te ontwikkelen. Dit doen we via verschillende 

methodes en interventies. Denk hierbij aan: Triple C, het Competentiemodel, Active Support en FloorPlay, 

speltherapie, muziektherapie, en zo nodig fysio-, ergo-, en logopedie. Wij betrekken actief 

gedragsdeskundigen, een GZ psycholoog, logopedist, orthopedagoog, ergotherapeut, speltherapeut,  

muziektherapeut of agoog, fysiotherapeut en sport- en spelbegeleiding als dat nodig is. 

 

Crisis (onder voorbehoud) 

Een crisis is dusdanig bedreigend voor de ontwikkeling en veiligheid van de jeugdige dat er binnen 24 uur 

moet worden ingegrepen. De jeugdige kan tijdelijk niet thuis wonen. Wij zorgen snel voor een goede en 

veilige plek. De crisisopname is altijd zo kort mogelijk. Belangrijk is dat de jeugdigen gestabiliseerd worden 

in een veilige omgeving. Er wordt gekeken naar de individuele begeleidingsbehoeftes van het kind en er 

wordt in overleg een bijdrage geleverd aan een plan voor de periode na de crisis.  

 

Diensten vanuit Philadelphia:  

 ODC dagbehandeling 

 Naschoolse (groep) begeleiding 

 Ambulante gezinsondersteuning 

 DigiContact 

 Crisis verblijf 

 Ouder en kind wonen  

 

Diensten vanuit Lievegoed: 

 Kinderdagcentrum, ambachtelijk leren voor jongeren, individuele begeleiding thuis op school of in 

peuterspeelzaal. Voor kinderen en jongeren van 0- 24 jaar 

 

Jeugdigen en hun ouders kunnen bij Philadelphia terecht wanneer zij problemen ervaren op onderstaande 

gebieden.  

 Socialevaardigheidsproblemen 

 Andere problemen cognitieve ontwikkeling en vaardigheden 



 Problemen met communicatieve vaardigheden 

 Problemen met schoolse vaardigheden / leerproblemen 

 Ontoereikende opvoedingsvaardigheden 

 Autisme spectrum stoornis 

 Licht verstandelijke beperking 

 Overmatige stress ouder 

 Praktische pedagogische gezinsbegeleiding (PPG) 

 Problemen in de cognitieve ontwikkeling 

 Druk en impulsief gedrag 

 Problemen in omstandigheden gezin 

 Gedragsproblemen 

 Automutilatie 

 Problemen in de ouder-kindrelatie 

 Psychiatrie bij verstandelijke beperking 

 Andere problemen gezin en opvoeding 

 Problemen van ouder 

 Problemen op speelzaal, school of werk 

 

Philadelphia is gecontracteerd voor onderstaande zorgvormen: 

 

Ad2: Ambulante jeugdhulp in netwerk jeugdige (thuis, op school etc.)  

2.1 & 2.2 (intensieve) Ondersteuning op school/gezin 

 

Ad3: Daghulp op locatie aanbieder  

3.1 Dagbehandeling 

3.2 (Naschoolse) begeleiding groep 

 

Ad5: Gezinsgericht verblijf  

5.1 Ouder en Kind plekken  

 

Ad7. Overige verblijfsvoorzieningen  

7.4 Crisis verblijf (onder voorbehoud) 

Stichting 

Verenigde 

Jeugdhulp 

Voor aanmeldingen en/of vragen kunt 

u mailen naar: 

jeugdzorg@boomerangzorg.nl 

 

Ambulant 

 

Verblijf  

 

Diagnostiek 

Boomerang Zorg 

Boomerang Zorg biedt integrale, intensieve huisvesting, begeleiding en behandeling aan jongeren tussen de 

13 tot 27 jaar. Bij deze jongeren is sprake van complexe multi-problematiek waaronder psychische en/of 

psychosociale problematiek en/of een licht verstandelijke beperking. Daarnaast heeft een groot deel van de 

jongeren die bij Boomerang Zorg wonen een justitieel verleden. Er wordt gewerkt aan het vergroten van de 
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Of telefonisch contact opnemen op 

het nummer 020-3586739 (optie 1) 

 
Multi Plus Zorg (MPZ):  

Voor aanmeldingen en/of vragen kunt 

u rechtstreeks mailen naar: 

 

jeugdzorg@multipluszorg.nl 

 

Tel: 085-4958530 

 

 

Behandeling 

 

Anders 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de jongeren met als doel uitstromen naar de maatschappij of 

terugkeer naar huis waarbij de begeleiders ervaren zijn, betrokken zijn en goed aansluiten bij de 

belevingswereld van de jongeren. Boomerang Zorg gaat daarbij in op het vergroten van probleemoplossend 

vermogen en het versterken van het sociale netwerk uitgaande van de veerkracht van de jongere en het gezin. 

De missie van Boomerang Zorg is dan ook om beschermd wonen, begeleid wonen en ambulante 

woonbegeleiding vo or jongvolwassenen mogelijk te maken met als doel het verhogen van de 

zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Boomerang zorg werkt o.a. met het sociaal competentiemodel 

gebaseerd op de kracht van de cliënt en de methode Geweldloos Verzet voor ouder-kind 

relatieproblemen/opvoedproblemen.  

 

Boomerang Zorg biedt samengevat het volgende: 

- Verblijf : Woongroep Amsterdam Westpoort of Amsterdam Zuid-Oost: verblijf met 24/7 begeleiding 

met een grootte van vijf tot tien jongens per groep. De jongeren worden geholpen om een gezond 

dagelijks ritme op te bouwen zoals een goed dag-/nachtritme, dagbesteding, voeding en ook bij de 

huishoudelijke taken krijgt de jongere ondersteuning. Verder wordt een vaste mentor aangewezen 

die het aanspreekpunt is voor de jongere en de jongere begeleidt in het proces.  

- Verblijf : Semi-zelfstandige woningen: De jongeren wonen met maximaal 3 jongeren zonder 24/7 

begeleiding. De begeleiding is ambulant ingericht waarbij de mentor telefonisch in contact staat 

met de jongere en een aantal keer per week langskomt in de woning.  

- Verblijf : Crisis. Het traject voor crisis loopt maximaal 6 weken waarbij om de twee weken een 

evaluatie zal plaatsvinden om het verloop van de crisisplaatsing te bespreken. Als de crisisplaatsing 

op zijn einde loopt zal, mits de jongere niet terug kan naar huis of de jongere passend lijkt te zijn, 

gescreend of de crisisplaatsing over kan gaan in een reguliere plaatsing.  

- Ambulante begeleiding : Ambulante trajecten worden voor maximaal zes maanden ingezet. Na vijf 

maanden vindt een evaluatie van het traject plaats, het traject zal daarna worden afgesloten of in 

uitzondering verlengd worden. In de lijn met de visie, wordt er met ambulante begeleiding ingezet 

op de lichts mogelijke vorm van ondersteuning, niet langer dan nodig en zo dicht mogelijk bij het 

gezin. Er wordt uitgegaan van de kracht van het gezin en zoveel mogelijk van deze kracht uitgegaan. 

Een persoonlijk plan opgesteld wordt opgesteld waarin de doelen, voorwaarden en verwachtingen 

voor de jongere staan uitgeschreven. Verder zal afgesproken worden hoeveel uur per week en door 

wie de begeleiding plaats zal vinden.  
- Ambulante behandeling : Onder de eerdergenoemde psychische en/of psychosociale problematiek 

van de jongeren valt ADHD, ODD, (complexe) trauma, gedragsproblemen, schoolproblemen in 

combinatie met schoolverzuim/schoolweigering, problematisch middelengebruik, delinquentie, licht 

verstandelijke beperking, stemmingsproblematiek, emotieregulatie problemen, ouder-kind 

problematiek, ‘Kinderen van Ouders met Psychische Problemen’ (KOPP)/ ‘Kinderen van Ouders met 

Verslavingsproblemen’(KOV), problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Veelal komen de 
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jongeren uit multi-probleem gezinnen waarbij alle gezinsleden vastlopen op meerdere 

levensdomeinen. Er wordt dan ook gezamenlijk met het gezin(systeem) en verwijzer een 

perspectiefplan opgesteld om een van de volgende methodieken/behandelingen/interventies toe 

te passen: 

 Cognitieve gedragstherapie (o.a. depressie, angstproblematiek, impuls- en 

psychosomatische problemen, opstandig en agressief gedrag, verslaving).  

 Traumabehandeling (o.a. EMDR) 

 Emotie- en stemmingsregulatie (o.a. AR op Maat) 

 Geweldloos Verzet 

 AR op Maat 

 Competentie- en SOVA-training 

 LVB-gerelateerde problemen 

 Opvoedondersteuning 

 Ouderbegeleiding 

 Systeemtherapie 

 

Daarnaast is diagnostisch onderzoek mogelijk.  

 

 

Multi Plus Zorg 

Multi Plus zorg biedt binnen HSJH Amsterdam verblijfszorg, begeleiding, behandeling en dagbesteding aan 

jongeren met LVB-problematiek, psychische stoornissen en gedragsproblematiek, vaak in combinatie met 

een strafrechtelijk kader. 

Multi Plus Zorg richt zich op moeilijk bereikbare multiculturele jongeren en (jong)volwassenen met een licht 

verstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en/of delinquent gedrag. Multi Plus 

Zorg biedt verblijfplaatsen, begeleiding, behandeling en dagbesteding aan haar cliënten met als doel onze 

(jong)volwassenen weer zelfredzaam te maken in de maatschappij, agressie te verminderen en recidive te 

voorkomen. 

  

Multi Plus Zorg biedt naast HSJH in Amsterdam ook WLZ en DJI 18+ (IFZO)in Amsterdam. 

In de regio Gooi & Vechtstreek biedt MPZ ook WMO/Wlz/DJI 18+ (IFZO) 

Tevens heeft MPZ projecten in het buitenland (Frankrijk/Marokko). 

  

 Verblijf 24/7 Beschermd wonen   
 Verblijf 24/7 Begeleid wonen  
 Dagbesteding (arbeidsmatig)   
 Crisis  



 Behandeling (ambulant)  
 Forensisch strafkader   
 Gedragsproblematiek   
 Emotieregulatie problematiek   
 LVB-problematiek   
 Psychosociale problematiek   
 Motivatieproblemen op school en/of werk  
 Problemen met relaties, netwerk en vrije tijd  
 Opvoedproblemen  
 Dubbeldiagnoses bijv. LVB in combinatie met ernstige gedragsproblematiek   

Uitstroommogelijkheden: Wet langdurige zorg VG en GGZ, WMO Gooi & Vechtstreek 

  

Voor aanmeldingen en/of vragen kunt u rechtstreeks mailen naar: Info@multipluszorg.nl of bellen naar: 085-

4958530 
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