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Voorwoord
Gelijke kansen op gezondheid, in de
meest brede zin van het woord, voor
alle mensen in onze stad en regio. Dat
is de missie van de GGD Amsterdam.
Als jeugdgezondheidszorg werken we
hier elke dag aan, samen met onze
collega’s in en partners van de 22
Ouder- en Kindteams in Amsterdam.
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) werkt te midden van
een aantal grote ontwikkelingen. Zo maken we
sinds 2015 onderdeel uit van een Ouder- en Kindteam (OKT). We werken hierin nauw samen met
onze collega-professionals in de wijk. Tegelijkertijd
zijn en blijven we in dienst van GGD Amsterdam.
Een bijzondere positie. Met andere woorden, we
werken in een netwerkorganisatie.

Het boekje is gemaakt samen met een groep
betrokken professionals van de GGD en het OKT.
Hun namen zijn te vinden in het colofon. Dank aan
De Argumentenfabriek voor het begeleiden van hun
denkwerk.
Ik wens je veel leesplezier.
Femke Breman
Hoofd jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam

Dit boekje kan ons hierbij helpen. Het toont de
kwaliteiten en werkhoudingen waaraan je ons als
JGZ-medewerkers kan herkennen binnen het OKT.
Deze kwaliteiten en werkhoudingen helpen ons om
duidelijk te maken waar wij van zijn en waar we
voor staan. Naar elkaar en naar onze collega’s en
partners.
Een andere ontwikkeling is dat we steeds meer zijn
gaan werken vanuit het idee van positieve gezondheid. Met een brede blik kijken we naar en werken
we aan de gezondheid en veiligheid van jeugdigen.
We sluiten aan bij het gezin en de wijk en doen wat
dan het meest passend is. We denken waar nodig
over de grenzen van ons vak en zoeken aansluiting
bij andere hulpverleners binnen en buiten het OKT.
Ook hier helpt dit boekje bij. Het schetst welke
hoofdrolspelers de basis vormen van het OKT.
En het biedt een overzicht van de professionals
waarmee het OKT in aanraking komt. Hopelijk
inspireert dit tot en helpt dit bij het zoeken van
nieuwe samenwerkingen.

Voorwoord
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Kwaliteiten van de
jeugdgezondheidszorg
Op de volgende pagina’s staan de
kwaliteiten die we belangrijk vinden
voor ons werk, in het Ouder- en kindteam en daarbuiten. Met kwaliteiten
bedoelen we eigenschappen die
ten grondslag liggen aan de manier
waarop wij te werk gaan. We zijn erop
aanspreekbaar, door elkaar, collega’s
en partners.

Ondernemend: We zoeken naar kansen om met
jeugdigen, hun ouders en netwerkpartners samen
te werken, ook met minder voor de hand liggende
partijen zoals voedselbanken en religieuze
organisaties.

Het gedrag dat past bij de kwaliteiten en werkhoudingen hebben we bewust open gelaten. Is gedrag
dan niet belangrijk? Zeker wel. Het juiste gedrag kan
echter per situatie – en per individu – verschillen.
Door gedrag niet vooraf in te vullen, behouden we
ruimte voor autonome keuzes door ons als
professionals.

Om welke kwaliteiten gaat het?
Toegankelijk: We zijn aanwezig waar jeugdigen dat
ook zijn, zoals in de wijk, op scholen en op internet.
We communiceren helder en begrijpelijk. Zo zijn
we gemakkelijk vindbaar en aanspreekbaar voor
jeugdigen en ouders die ons nodig hebben.
Aansluitend: We helpen jeugdigen en ouders met
oplossingen die passen bij hun eigen leefwereld. Dit
betekent dat we soms een stapje terug doen als dit
bevorderlijk is voor de oplossing. Wel blijven we
altijd in contact.
Professioneel: We gaan respectvol om met jeugdigen, ouders en elkaar. De veiligheid van het kind
staat bij ons voorop. Liever helpen we problemen
van jeugdigen en ouders vroegtijdig te voorkomen.
Maatschappijbewust: Als public health professionals hebben we oog voor de gezondheid van jeugdigen als individu én als groep. Waar het kan
werken we met een collectieve aanpak en zo
preventief als mogelijk.

Kwaliteiten
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Wat zijn de kwaliteiten en
werkhoudingen van de
jeugdgezondheidszorg?

Toegankelijk

Aansluitend

Welke kwaliteiten
hebben wij – als JGZmedewerkers – nodig en
welke werkhoudingen
horen hierbij?

Professioneel

Maatschappijbewust

Ondernemend
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Wij zijn er voor alle jeugdigen en ouders
We zijn er voor alle jeugdigen en ouders en komen op plekken waar zij ook zijn.
We hechten eraan helder en begrijpelijk te communiceren.
We delen onze kennis en expertise met collega’s, zowel binnen als buiten ons team.
We zijn er voor jeugdigen, ouders, collega’s en partners die vragen hebben en helpen hen op weg.
We zijn ons bewust van onze eigen normen en waarden en staan open voor die van anderen.
Wij zijn betrokken bij jeugdigen en ouders en sluiten aan bij hun wereld
We sluiten in onze aanpak aan bij de ontwikkeling van jeugdigen in hun (sociale) context.
We geloven in de eigen kracht van jeugdigen en ouders bij het oplossen van (complexe) vragen.
We steunen jeugdigen en ouders met oplossingen die bij hen passen, ook als wij zelf niets kunnen doen.
We proberen jeugdigen en ouders te begrijpen en zoeken naar manieren om bij hen aangesloten te blijven.
We waarderen wat goed gaat en houden kleine problemen klein.
We praten met jeugdigen en ouders, niet over hen.
Wij vormen een professionele organisatie
We houden onze kennis op peil om ons vak goed uit te oefenen en stimuleren elkaar hierin.
We bewaken onze veerkracht, kennen onze grenzen en geven deze aan.
We zijn respectvol en gaan zorgvuldig om met persoonlijke informatie.
We reflecteren op onze houding en gedrag, samen met jeugdigen, ouders, collega’s en partners.
We stellen het belang van jeugdigen voorop en kiezen altijd voor hun veiligheid.
We kiezen een preventieve aanpak en voorkomen problemen voortijdig.
Wij staan middenin de maatschappij
We weten wat er speelt in de wereld, stad en wijk en hoe dit inwerkt op de gezondheid van jeugdigen.
We hebben oog voor de sociaal-economische positie en culturele achtergrond van jeugdigen en ouders.
We zetten ons in voor de gezondheid van alle jeugdigen in de stad.
We spreken ons uit in het publieke debat over wat nodig is voor de gezondheid van jeugdigen.
We kennen onze rol binnen het zorgstelsel en gemeente Amsterdam, en dragen dit uit.
Wij zijn proactief en ondernemend
We zijn innovatief en creatief in onze aanpak en inspireren elkaar hierin.
We nemen initiatief om met jeugdigen, ouders, collega’s en partners te werken aan passende oplossingen.
We zoeken actief de samenwerking met partners in de wijk.
We laten ons niet uit het veld slaan en zoeken bij tegenslag hulp van collega’s en partners.
We durven lastige besluiten te nemen in het belang van jeugdigen en ouders.

Kwaliteiten
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Professionals in en rond het
Ouder- en Kindteam
Op de volgende pagina’s volgt een
beschrijving van de professionals die
wij – als JGZ-medewerkers – tegen
komen bij ons werk in het OKT. Pagina
12 en 13 toont de hoofdrolspelers die
de basis vormen van het OKT. Zij
bieden samen interdisciplinair
ondersteuning aan jeugdigen en hun
ouders, zoveel mogelijk op maat.
De jeugdarts, jeugdverpleegkundige, jeugd
psycholoog en de ouder- en kindadviseur vormen
de basis van het OKT. Zij worden ondersteund door
de ouder- en kindassistent en doktersassistent.
Uiteraard werken wij als JGZ-medewerkers ook
samen met andere collega’s van de GGD, zoals
adviseurs gezonde leefstijl en inspecteurs
kinderopvang. Naast deze hoofdrolspelers zijn er
nog andere JGZ-medewerkers actief in het OKT,
denk aan screeners, preventieve logopedisten en
voorzorgverpleegkundigen.
Indien nodig werkt het OKT, in overleg met jeugdigen en ouders, samen met andere professionals,
zoals de specialistische jeugdhulpverleners. Een
overzicht van deze professionals is te vinden op
pagina 12. Op pagina 14 volgt een overzicht van
andere belangrijke professionals met wie het
Ouder- en Kindteam zoal samenwerkt.

Samenwerkingspartners
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Welke professionals
vormen de basis van het
Ouder- en Kindteam?

Jeugdarts

Jeugdverpleegkundige

Jeugdpsycholoog

Welke
professionals
vormen de basis van
het Ouder- en Kindteam,
wat doen ze en waar
zijn ze in dienst?
Ouder- en
kindadviseur

Ouder- en
kindassistent

Doktersassistent
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Biedt brede sociaal-medische zorg en ondersteuning aan jeugdigen en ouders, zo mogelijk preventief
Onderzoekt en bevordert de gezondheid en veiligheid van (groepen) jeugdigen binnen hun sociale context.
Is in dienst van gemeente Amsterdam of Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra.

Ondersteunt de gezondheid en gezonde ontwikkeling van jeugdigen
Doet preventief gezondheidsonderzoek en verstrekt informatie, voorlichting en preventieve opvoedsteun.
Is in dienst van gemeente Amsterdam of Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra.

Kijkt breed naar het sociaal-emotionele functioneren van jeugdigen binnen hun sociale context
Biedt concrete en praktische psychische ondersteuning en behandeling aan jeugdigen.
Is in dienst van Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam.

Is actief aanwezig in de wijk en ondersteunt jeugdigen en ouders bij opvoed- en opgroeivragen
Geeft informatie en training aan jeugdigen en ouders en biedt jeugdhulp.
Is in dienst van Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam.

Ondersteunt jeugdigen, ouders en professionals op de locaties van het Ouder- en Kindteam
Is op de locaties van het Ouder- en Kindteam het eerste aanspreekpunt voor jeugdigen en ouders.
Is in dienst van gemeente Amsterdam.

Ondersteunt de jeugdarts en -verpleegkundige bij preventieve gezondheidsonderzoeken voor jeugdigen
Voert metingen uit, onder meer voor gewicht en lengte, en gehoor en zicht.
Is in dienst van gemeente Amsterdam.

Samenwerkingspartners
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Met welke professionals werkt het
Ouder- en Kindteam zoal samen?
Kinderen en ouders in Amsterdam
krijgen niet alleen hulp van het OKT.
Met welke professionals werkt het
OKT zoal samen?
Sociale basis
De sociale basis in de wijk bestaat uit de basisvoorzieningen waarvan jeugdigen en hun ouders gebruik
kunnen maken. Hulpverleners uit de sociale basis
met wie het OKT zoal samenwerkt zijn: huisartsen,
medewerkers kinderopvang, onderwijs, verloskundigen en kraamverzorgenden, buurt- en wijkhuis
medewerkers en sportcoaches.

Veiligheidsketen
Wanneer de veiligheid van jeugdigen in gevaar
komt, is een goede samenwerking tussen het
OKT en ‘de veiligheidsketen’ belangrijk. Dit is de
keten van instanties die zich bezighouden met
onderzoek naar en de monitoring van de veiligheid
van jeugdigen. Zonodig nemen zij maatregelen.
Hulpverleners uit de veiligheidsketen met wie het
OKT zoal samenwerkt zijn: jeugdbeschermers en
medewerkers Veilig Thuis.

Buurtteam
Vanaf april 2021 kunnen volwassenen bij het
buurtteam in hun wijk terecht voor vragen over
wonen, welzijn, inkomen, schulden en veiligheid.
Het buurtteam is het eerste aanspreekpunt in
de wijk voor volwassenen. Hulpverleners uit het
buurtteam met wie het OKT zoal samenwerkt zijn:
maatschappelijk werkers en consulenten.

Specialistische jeugdhulp
Soms hebben jeugdigen en ouders specialistische
hulp nodig die het OKT niet kan bieden. Ouders en
kinderen kunnen daarom na verwijzing terecht bij
een specialistische jeugdhulpverlener. Specialistische hulpverleners met wie het OKT zoal samenwerkt zijn: pedagogisch werkers, jeugdconsulenten,
kinderpsychologen en jeugdmaatschappelijk
werkers. Ook zij werken vanaf 2021 meer vanuit
de wijk.

Medisch specialisten en paramedici
Het OKT kan jeugdigen voor onderzoek en behandeling verwijzen naar een medisch specialist of
paramedicus. Het OKT werkt zoal samen met:
kinderartsen, kinderorthopeden, oogartsen,
KNO-artsen, fysiotherapeuten en logopedisten.
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