
Gemeente Amsterdam 

Ouder- en Kindcentrum 
Noord 

*Vind me op de Pollux' 
studiedag 'Hoe vind je mij?,' 21 juni 2012 

Op 21 juni 2012 was de hele keten van O tot 23 jaar bij elkaar voor een studiemiddag. 
De opkomst was enorm: met zo'n 150 man hebben we kennisgemaakt met elkaar en 
antwoord gegeven op de vraag "Hoe vind je mij?" 

In 2012 voeren we in heel Noord de directe verwijzing als standaard werkwijze in. 
Dat vraagt veel van ons allemaal. We zijn met velen en we hebben elkaar meer dan ooit 
nodig om ouders en kinderen steeds beter te helpen. Hoe vind je je weg in de wirwar van 
collega's, instellingen, diensten en protocollen? Hoe vind je de ander? 

Welkom op de Pollux: ontvangst door 
Astrid Krikken, kapitein Gerry (tevens 
dagvoorzitster) en Brigitte van Teeffelen. 

Daniëlle Groenendaal en stagiair Jeroen 
delen de badges uit. Het grote 'badge-
gluren' begint meteen bij de ingang... 



Kapitein Gerry spreekt de passagiers toe: 

"De sociale kaart: dat zijn jullie zelf!" 

Voor een beter en effectiever OKC moet je elkaar kennen, elkaar weten te vinden en elkaar 
echt opzoeken. 

Kapitein Gerry roept daarom iedereen op 
tot badge-gluren, speeddaten, 
visitekaartjes uitwisselen, op onbekenden 
afstappen, kortom: al je kansen op contact 
en kennismaking die deze middag biedt, 
te grijpen. 

Een korte vooruitblik op de komende 
ontwikkelingen binnen het OKC. 



Coby van Berkum, kapitein in burger: 

"In Noord gaat heel veel goed." 

De portefeuillehouder is tevreden: de OKC-netwerken in Noord zijn op orde en met de 
meeste kinderen gaat het goed. Ze vraagt ons wel om ervoor te zorgen dat de kinderen die 
het moeilijk hebben niet tussen wal en schip vallen: we moeten elkaar opzoeken en 
handelen voordat kleine problemen escaleren. 

Jongeren: ondergeschoven kindjes? 

In het najaar gaat het Jongeren Informatie Punt (JIP) open. Maak kennis met JIP en met 
projectleider Martine Jansen, maak een afspraak! 



De sociale kaart, wat is dat eigenlijk? 

Zorg dat je elkaar kent en weet te vinden. Dan ben je minder afhankelijk en het maakt je 
werk veel leuker. Een digitale sociale kaart is nooit meer dan een middel. De sociale kaart, 
die ben je en maak je zelf. 

Digitale sociale kaarten op een rijtje 

• www.socialekaart.amsterdam.nl 

• www.noord.amsterdam.nl/76003AA/eqwiizer opgroeien en opvoeden 

• www.ieugdhulpwiizer.nl 

• www.ieugdpreventiewiizer.nl 



Pitchen om het Kind 

Markt in het benedendeks: aanbieders van jeugd- en opvoedhulp bereiden een pitch voor 
waarin ze binnen een minuut duidelijk maken wat hun unique selling point is. Kapitein Gerry, 
de verwijzers en vragers leggen hen het vuur aan de schenen met netelige vragen en lastige 
cases. 

"In de pilot hebben we direct verwezen bij een 
jongen met ernstige gedragsproblemen. Binnen een 
week was alle nodige hulp geregeld. Zonder pilot 
zou dat maanden geduurd hebben. Trots? JA!" 



Aan het werk!: 3 workshoprondes voor iedereen 

Workshop I Spreek je uit! Terugspeeltheater o.l.v. Marius den Otter 

Acteurs Maaike, Eelco en Claudia beelden functies en situaties uit. 

Voor de schoolmaatschappelijk werkster de brugfunctie en veelzijdigheid. 

Voor de zangpedagoge een verlegen meisje dat leert om hardop te praten en te zingen. 



Workshop II Wat vind Ji j?: Stell ingen o.l.v. Inge Or lemans 

"Uitgaan van de kraclit van de ouders en liet kind is een brug te ver." 



Workshop III 3 - 1 +1 = 3, o.l.v. Jel le de Bruijn 

Een stoelendans met en zonder communicatie. Uiteindelijk ontstaat er inzicht. 
Van chaos naar gestructureerd werken. 



De oogst van de workshops 

Over signalering: 

- Je moet iets doen. 
- Observeer eerst goed, daarna handelen. 
- Signaleer vroeg, geef signalen door aan 
het OKC. 
- Prioriteer verschillende signalen. Je kunt 
niet aan alles (tegelijk) iets doen. 
- Signalen bij ouders bespreekbaar maken 
betekent niet meteen gedragsverandering. 
- Signaleer je 'kleine dingen' zoals 
bijvoorbeeld niet ontbijten, bespreek het 
dan met de ouders of een collega en meld 
het eventueel bij school of kinderopvang. 
Zet stappen als er niets verandert. 
- Ook al heb je niet het totale beeld of 
overzicht: bespreek het! 

Over vindbaarheid 
- Iemand vinden kost altijd tijd en moeite. 
- Je kunt je verwijsvraag ook altijd stellen 
aan het OKC. 
- Organisaties moeten aanspreekpersonen 
hebben voor verwijzers. 
- Aanbieders moeten zich goed profileren. 
- Als een hulpverlener lastig vindbaar is, 
zeg dat dan tegen hem of haar. 
- Koppel altijd terug en zorg voor warme 
overdracht. 
- Als je iets specifieks nodig hebt moet je 
doorzoeken. Uiteindelijk vind je wat je 
zoekt. 



Vervolg Oogst van de workshops 

Over ouders: 
- Speel eerder in op wensen en 
vaardigheden van ouders. 
- Ouders kunnen helpen zoeken naar 
aanbieders van hulp. 
- "Als je de kracht van ouders niet kan 
vinden heb je niet goed genoeg gezocht." 
- Ouders en kinderen in hun kracht zetten, 
vermijden dat protocollen hierbij keurslijf 
worden. 
- Geef ouders een rol in de 
terugkoppeling. 
- Er is altijd wel iets dat de ouders of het 
kind zelf kunnen. 

Over samenwerking 
- ledereen is heel erg betrokken. 
- Direct handelen voorkomt dat problemen 
(te) groot worden. 
- Organiseer regelmatig OKC-
netwerkbijeenkomsten. 
- Casemanagement is belangrijk 
- Vergroot eikaars kennis 
- Directe verwijzing zorgt voor verbetering: 
ouders en kinderen krijgen sneller hulp en 
ouders accepteren hulp sneller. 



Tenslotte 

Onze studiemiddag was vruclntbaar en gezellig. Bedankt, iedereen! 

In de toekomst willen we vaker OKC-netwerkbijeenkomsten organiseren. Jullie ideeën 
hiervoor zijn van harte welkom! Heb je nog andere vragen of suggesties? Bel of e-mail dan 
het OKC of neem contact met ons op. Tot ziens! 

Astrid Krikken en Brigitte van Teeffelen 


