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Om het Kind 
Verslag werkconferentie, 4 oktober 2012,  
Regardz Olympisch Stadion Amsterdam 
 

Tijdens de week van ‘Opgroeien in Zuid!’ organiseerden stadsdeel Zuid (gemeente 
Amsterdam) en OKC Zuid een werkconferentie voor professionals in de keten van zorg en 
onderwijs van 0 tot 23 jaar. Daarbij draaide het ‘Om het Kind’. De aanwezigheid van 
jeugdzorg1 op school is van belang om betere zorg, passend onderwijs, transities jeugdzorg 
en bezuinigingen te kunnen realiseren. Hoe kijkt een ieder hier tegenaan? Wat voor een 
‘gouden voorbeelden’ zijn er al in Zuid? Hoe ziet het nieuwe beleid van de gemeente 
Amsterdam eruit? En wat betekent dit voor het kind, ouders en het werk van een ieder? 
Op inhoudelijke, interactieve en verrassende wijze werd hierop ingegaan. 
 

 
 

 
 
  

                                                           
1 Met ‘jeugdzorg’ wordt de jeugd- en opvoedhulp en gezondheidszorgverlening voor ouder en kind in 
de breedte bedoeld.  
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Olympische inloop en lunch 
De inloop van de werkconferentie was een letterlijke inloop. Alle deelnemers kregen de kans om op 
de olympische atletiekbaan d.m.v. een estafette-race voor goud te gaan. De race eindigde bij de  
lunch toen de zon net was gaan schijnen. De manager Ouder- en Kindcentra in Zuid, René Kars, 
jureerde en in zijn beoordeling had hij meer oog voor de kwaliteit van samenwerking dan voor 
snelheid. Iedereen werd door hem onderscheiden met een gouden medaille.  

 
 

Olympisch vuur van de samenwerking onderwijs en zorg in Zuid 
Voor aanvang van het inhoudelijke programma werd symbolisch het olympisch vuur van de 
samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg in Zuid aangestoken door Astrid Hooyberg (directeur 
basisschool Oscar Carré), Heleen van Praag (opvoedadviseur Combiwel) en René Kars (OKC manager, 
stadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam). Stichting Exploitatie Olympisch Stadion Amsterdam steunt de 
nationale Week van de Opvoeding en stelde de atletiekbaan en het Olympisch vuur ter beschikking.  
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Dagvoorzitter inspiratrice Gerry 
Dagvoorzitter inspiratrice Gerry opende de werkconferentie. Zij vond dat Zuid reden heeft om trots 
te zijn op de resultaten die men voor ouder en kind heeft geboekt. Gerry wilde weten wat er met de 
uitkomst van vandaag ging  gebeuren. Ze  kreeg van DMO de bevestiging dat de uitkomsten van deze 
conferentie mee worden genomen bij de hervorming van het stelsel ‘Zorg om de Jeugd’ van de 
gemeente Amsterdam. Gerry riep iedereen op om mee te doen met de vragen en discussies en om 
zoveel mogelijk nieuwe mensen te leren kennen.  Ze spoorde daarom iedereen  aan om de gehele 
middag vooral te ‘badge-gluren’. Het aantal aanwezigen (140) overtrof de verwachtingen en er 
moesten extra stoelen worden bijgeplaatst.  
 

 
  
Simone Kukenheim, Portefeuillehouder Jeugd en Onderwijs stadsdeel Zuid 
Portefeuillehouder Simone Kukenheim heette iedereen welkom en liet haar licht schijnen over de 
toekomstige ontwikkelingen van haar portefeuille en beantwoordde vragen. Nu jeugdzorg steeds 
meer een verantwoordelijkheid wordt van de gemeente zal er anders gedacht moeten gaan worden. 
Er moet meer wijkgericht worden gewerkt los van het feit of stadsdelen blijven bestaan of niet. Een 
deelnemer had een vraag in het reactieformulier gesteld aan de portefeuillehouder over de 
onderlinge afstemming tussen de stadsdelen, nu en in de toekomst. Kukenheim gaf aan dat zaken 
per wijk hetzelfde georganiseerd moeten worden en maatwerk daar waar nodig. Men vroeg zich af of  
zorgverleners die werken met meerdere stadsdelen te maken blijven houden met allerlei verschillen 
tussen stadsdelen en wijken. DMO lichtte toe dat het nieuwe stelsel erop gericht is om op stedelijk 
niveau een aantal zaken te faciliteren zoals inkoop en bekostiging zodat men met één systeem te 
maken heeft. Op uitvoerend niveau moet wel maatwerk geleverd kunnen worden. Simone 
Kukenheim gaf verder aan dat ze het belangrijk vindt dat het nieuwe stelsel niet vanachter bureaus 
wordt ontwikkeld, maar dat er juist meer input moet komen  vanuit het werkveld. 
 
In het gesprek van de portefeuillehouder met de zaal werd geconcludeerd dat de term ‘De Sociale 
Huisarts’, de generalist in het nieuwe stelsel, verkeerde associaties geeft. DMO gaf aan dat het een 
werktitel is die aangepast zal gaan worden. Er werd voorgesteld om DMO een prijsvraag uit te laten 
schrijven voor een nieuwe naam.  



 

4 
 

  
 
 

Prof. Ido Weijers, Pedagoog en Hoogleraar Jeugdbescherming Universiteit Utrecht 
Ido Weijers gaf een prikkelende lezing n.a.v. het interview met hem in Trouw dit voorjaar met de titel 
‘Laat kinderen met rust’. Hierin beweerde hij dat de jeugdzorg in Nederland is doorgeslagen in 
controlezucht ten koste van de echte probleemgevallen.  
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Weijers (tevens inwoner van stadsdeel Zuid) vertelde de deelnemers dat Nederland wereldkampioen 
opvoeden is. We doen er veel aan en de jeugd zegt gelukkig te zijn, we mogen trots zijn op Nederland 
is de mening van de hoogleraar! In de media is volgens hem te veel aandacht voor problemen met de 
jeugd. Zo suggereert men dat criminaliteit onder jongeren toeneemt maar daarvoor is geen 
wetenschappelijke grond. Verder wordt er veel gedaan aan preventie, maar er is geen hard bewijs 
dat vroege interventies zinvol zijn.  
 
De aandacht zou volgens hem moeten gaan naar de echte problemen van de jeugd: 

- Armoede, wat hen belemmert om deel te nemen aan maatschappelijk leven; 
- Ongezonde levensstijl; 
- Misbruik; 
- Criminele jongeren;  
- Schooluitval.  

Volgens Weijers blijkt uit onderzoek naar veelplegers in Utrecht dat de aandacht niet naar de groep 
gaat welke het nodig heeft. Dat zijn de combinatie van kind- en gezinsproblemen en daar is te weinig  
Onder Toezicht Stelling (OTS). De aandacht gaat naar lichte interventies bij jongeren met lichtere 
persoonlijkheids- en gezinsproblematiek. De zorg heeft volgens Weijers de neiging zich te richten op 
de gemakkelijkere gevallen waar sneller succes te behalen valt. De vraag is of we de lichtere en 
preventieve hulp ten koste moeten laten gaan van de gezinnen met zwaardere problematiek en 
zorgmijders.  
 
De school heeft volgens Weijers een functie bij de aanpak van de echte probleemgevallen en moet 
haar verantwoordelijkheid nemen: 

- Geen algemene screening van leerlingen, maar de docent de spil laten zijn van het inzetten 
van de jeugdzorg. Daarna is het van belang dat de zorgprofessional meekijkt. De 
zorgprofessional moet een herkenbaar figuur zijn voor zowel docent, leerling als ouder; 

- De school moet zelf verantwoordelijkheid nemen voor ordeproblemen op haar eigen terrein 
en daarmee opvoedproblemen. Vechten op school e.d. is niet de verantwoordelijkheid van 
de politie. Geen politie standaard op school; 

- Scholen moeten verantwoordelijkheid nemen voor jeugdige delinquenten die vaak 
verzuimen. Scholen laten deze leerlingen vaak los. De jeugdzorg moet samen met de school 
deze leerlingen op school zien te houden en van daaruit met hen verder werken.  

 
In de zaal heerste begrip en onbegrip voor de standpunten van Weijers. Bijvoorbeeld de 
schoolpedagoog/schoolmaatschappelijk werker (SMW) en directrice van basisschool Oscar Carré 
verschilden van mening met Weijers. Zij laten intakes van alle nieuwe leerlingen doen door de 
smw’er die ook ouders en kinderen begeleidt met schoolgerelateerde en niet-schoolgerelateerde 
problemen. Dit is volgens hen juist nuttig en efficiënt om problemen van ouders en kinderen 
laagdrempelig te kunnen aanpakken.  
 
Ook de GGD screent om risicokinderen op te sporen. Weijers gaf aan dat de GGD dit niet standaard 
zou moeten doen, maar zich moet richten op het normale en pas bij een signaal verder moet gaan 
screenen. Allen waren het over één ding wel eens: leerkrachten en anderen werkzaam in het 
‘normale’ moeten voldoende opgeleid zijn om te kunnen signaleren wanneer iets niet ‘normaal’ is en 
ook hierover het gesprek kunnen voeren met betrokkenen. Wie is er verantwoordelijk dat de 
professionals deze competenties hebben: PABO, zorgverleners, scholen? Gaat DMO dat ook doen? 
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Judith Suurmond, Programmamanager Hervorming Zorg voor de Jeugd, DMO 
De weg naar een nieuw stelsel voor de zorg voor de jeugd in Amsterdam is een traject dat in 2011 is 
gestart en heeft geleid tot een visiedocument, functioneel ontwerp en een concept koersbesluit. Dit 
alles is open, transparant en samen met het veld ontwikkeld. Eind 2012 wordt het koersbesluit 
bestuurlijk vastgesteld en zijn de inrichtingskeuzes van het nieuwe jeugdstelsel in Amsterdam 
bekend. De plannen in het concept koersbesluit van het nieuwe jeugdstelsel zijn geordend naar vier 
zorgvormen: 

1. Digitaal platform 
2. Wijkteams Jeugd 
3. Flexibel aanbod in de wijk 
4. Gespecialiseerde stedelijke of regionale voorzieningen 

Vanaf nu tot eind 2013 wordt het nieuwe stelsel lerend ontwikkeld via zgn. proeftuinen. Op 3 
plekken in de stad wordt het nieuwe stelsel in zijn geheel getest. Daarnaast wordt op meerdere 
plekken bepaalde kernelementen van het nieuwe stelsel vanuit de praktijk vormgegeven.  De 
proeftuinen hebben als doel: ruimte geven aan de professionals, lessen trekken uit bestaande goede 
praktijken, kennisdeling en deskundigheidsbevordering van professionals en monitoren en 
onderzoek van b.v.  klanttevredenheid en resultaten.  
 

 
 
Tijdens de presentatie van Judith Suurmond ontstond in de zaal onduidelijkheid en onrust over het 
nieuwe jeugdstelsel. Ondanks dat het concept koersbesluit samen met het veld is ontwikkeld voelden 
een aantal professionals zich erdoor overvallen en niet gehoord. Gerry vroeg Judith Suurmond waar 
ze warm voor loopt v.w.b. het nieuwe concept koersbesluit. Voor Suurmond waren dat de verbinding 
in en rond de school, het lokaal insteken van jeugdbeleid en de ontschotting tussen 0de, 1e en 2e 
lijnszorg. Vanuit de zaal vond men het volgende inspirerend aan het concept koersbesluit: 

- Organiseren van zorg om de school; 
- Werken met proeftuinen; 
- Locaal ingericht stelsel gericht op de wijk; 
- Één persoon doet meerdere dingen; 
- Buiten je eigen organisatie denken.  
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In de zaal leefden de volgende zorgen en vragen: 
- Hoe voorkom je dat een gezin met meerdere kinderen te maken krijgt met meerdere sociale 

huisartsen en ook nog een huisarts en een jeugdarts? 
- Moeten wij die sociale huisarts worden? Voor een deel doen we dat toch al? Is dit allemaal in 

één persoon te verenigen of kan dat ook binnen een team? 
- Wordt er voldoende aangesloten bij wat er al is? Zijn we niet capaciteit aan het vernietigen? 
- Hoe gaan Wijkteam Jeugd en Buurteams Samen Doen samenwerken? 
- Is dit wel haalbaar in zo’n grote stad en dus op zo’n grote schaal? 
- Komen al deze veranderingen niet te snel achter elkaar en gaan die nog lang duren? 

Wanneer komt er eindelijk eens duidelijkheid en rust? 
- Kunnen we over een half jaar nog een keer samenkomen om meer uit te wisselen over de 

stand van zaken van het nieuwe stelsel? 
- Welke scholen gaan in Zuid meedoen met de proeftuinen? 

Alle documenten en laatste info over het nieuwe stelsel zijn te vinden via het digitale 
platform Pleio: https://jeugd020.pleio.nl/  
 

 
 

Carrousel van drie workshops 
De drie workshops gingen over ‘Het Goud in Zuid dat we al in handen hebben’: 
 

1. Competentietrainingen sociale vaardigheden op de brede school De Bockesprong 
(basisschool De Nautilus en basisschool De Notenkraker) door Combiwel/SO&T. De 
deelnemers aan de workshop moesten zelf aan de slag met onderdelen uit de training. Er 
werd een film vertoond over de competentietrainingen op deze brede school die speciaal 
voor deze workshop was gemaakt. De vertegenwoordigers van Combiwel en de scholen 
gingen in gesprek met de workshopdeelnemers.  De school zet zo licht hulpaanbod in en kan 
daardoor snel reageren op signalen. De samenwerking tussen docenten, IB’er en opvoedhulp 
is goed. Er is interesse van een aantal scholen in de competentietrainingen. De film is hier te 
zien>>>  

 

https://jeugd020.pleio.nl/
http://vimeo.com/50600852
http://vimeo.com/50600852
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2. Schoolmaatschappelijk werk nieuwe stijl op basisschool Oscar Carré i.s.m. Altra. Directeur 
van de school  en pedagoog/schoolmaatschappelijk werker van Altra werden geïnterviewd 
door de workshopleider en gingen in gesprek met de zaal. Wat zijn de voordelen van de 
nieuwe taakopvatting van de SMW’er? Korte lijnen, buurtgericht werken, sneller verwijzen, 
signaleren waar school tekortschiet, laagdrempelig voor ouders en kind en een tandem 
vormen met de huisarts. Maar ook de vragen of er zo niet vraag wordt opgewekt; aanbod 
schept vraag? En wat betekent het wanneer een medewerker van een instelling vooral 
verwijst naar aanbod van de eigen instelling (in dit geval Altra)? Deze school wordt onderdeel 
van een  proeftuin waarbij ook zal worden gekeken naar huisbezoek als vorm van screening, 
overdracht naar andere scholen en het beproeven van de links met de andere kinderen in 
het gezin. Ook in deze workshop werd een film vertoond over de jeugdzorg van Altra op 
school die speciaal voor deze workshop was gemaakt. Deze film is hier te zien>>> 

 
3. De samenwerking tussen docenten en zorgcoördinator van het Zuiderlicht College (Vmbo) en 

smw’er en wijkteam met ambulante hulpverleners van Spirit leidde tot het bewustwording 
van het belang van samenwerking. Welk stelsel er ook komt, je hebt in een wijk altijd te 
maken met verschillende actoren en werkgebieden (kind, ouder, docent, school, etc.) en  
verschillende financiële stromen. Het is een uitdaging om te komen tot een daadwerkelijk 
partnerschap. In de workshop werden de do’s van een goed partnerschap uitgewisseld. 
Verder werden door de deelnemers van de workshop tips opgeschreven om van een mug, 
die een olifant is geworden, weer een mug te maken.  

 
 

 
 

  

http://vimeo.com/50375222
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Afsluiting 
Bij de voorbereiding, organisatie en uitvoering van deze werkconferentie is het stadsdeel 
ondersteund door Het Bouwteam™. Dit collectief van zelfstandigen leverde ook een energizing 
improvisatiecabaret als afsluiter. Door 3 acteurs en een pianist werd ter plekke knap geïmproviseerd 
en kwam veel terug wat tijdens de werkconferentie naar boven was gekomen. Met een app 
regisseerde een deelnemer een improvisatie door via een tablet het spel van de acteurs richting te 
geven met ‘Goed zo!’ en ‘Jammer!’. Het optreden werd afgerond met een lied dat eindigde met waar 
het allemaal om draaide deze middag: Om het kind.  
 

 
 
Alle sprekers, organisatoren en uitvoerders werden bedankt door OKC-manager in Zuid, René Kars. 
Hij maakte bekend dat iedereen bij vertrek een cadeau kreeg van het stadsdeel en wel ‘Het 
Opvoedweekgeschenk 2012’. Dit is het boekje “Luister ‘s naar me” geschreven door 
ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut Steven Pont. Daarna werd iedereen uitgenodigd voor 
de borrel.  

 

 Foto’s van de werkconferentie via Picasa-webalbums hier>>> 
De foto’s zijn gemaakt door Jeroen Alberts.  

 

 Cartoons van de werkconferentie via Picasa-webalbums hier>>> 
De cartoons zijn ter plekke gemaakt door Maarten Wolterink.  

 
 

https://picasaweb.google.com/102916963630879680256/WerkconferentieOmHetKind?authuser=0&authkey=Gv1sRgCP_vh-GtmY3w2AE&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102916963630879680256/WerkconferentieOmHetKindCartoonsVanMaartenWolterink?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOWA7_KQpY7miQE&feat=directlink

