
 

 

Voorlopig overzicht contactgegevens 10 kernpartners Hoog specialistische jeugdhulp Amsterdam, tbv verwijzers, in afwachting 

van definitieve contractering. 

Ook de route en het aanbod bij crisis moet nog definitief worden bepaald.  

Dit overzicht is derhalve geldig van 1 jan tot 15 feb 2021 

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 2021 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 

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 

mailto:contact@altra.nl
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Forensisch (de Waag) 

- Opstandig gedrag en/of antisociaal gedrag 

- 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 020-5905555 

aanmelden@arkin.nl 

Ambulant 

(op locatie,  

in netwerk,  

crisis) 

JeugdGGZ: 

Arkin biedt psychiatrische behandeling aan jeugdigen, jongeren en gezinnen in de leeftijdscategorie 0-23 

jaar waarbij er een directe samenwerking gelegd kan worden met volwassenen GGZ. De behandelingen 

worden geboden:  

1. Poliklinisch: Ambulante Jeugdhulp op locatie  

2. Outreachend: Ambulante Jeugdhulp in het netwerk 

3. 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 de gezinssituatie. Het 

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

Cordaan Cordaan jeugd 

IJzerwerkerstraat 5-1 

1033 RJ Amsterdam 

0206306262 

zorgloketjeugd@cordaan.nl 

www.cordaan.nl/jeugd 

 

Stichting Omega 

F.D. Kahlenbergstraat 66 

1087LL Amsterdam 

020 - 6994225 

algemeen@stichtingomega.nl 

www.stichtingomega.nl 

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. 

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 

dekkend groot stedelijk netwerk rondom (tijdelijk) verblijf en crisis. De samenwerking met Indaad omvat de 

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

Thorn Prikkerstraat 89 

1062 BS Amsterdam 

020 681 81 30 

info@indaad.nl 

www.indaad.nl 

 

Prinsenstichting 

Westerkoogweg 62 

1541 VZ Koog aan de Zaan 

0299 459 334 

bco@prinsenstichting.nl 

www.prinsenstichting.nl 

 

Ons tweede thuis 

Vuurdoornstraat 11 

1431 RM Aalsmeer 

0297 – 353872 

zorgbemiddeling@onstweedethuis.nl 

www.onstweedethuis.nl 

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

justitiecontact, schooluitval en problematische thuissituatie. 

 

Ad1: Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder  

1.1+1.2(intensieve) begeleiding en behandeling, diagnostiek 

 

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

2.1 en 2.2 (intensieve) Ondersteuning op school/gezin 

 

Ad 3: Daghulp op locatie aanbieder  

3.1 en 3.2 Multidisciplinaire dagbehandeling en nasschoolse begeleiding groep 

 

AD5: Gezinsgericht verblijf  

5.1 Ouder en Kindplekken  

5.4 logeren 

 

AD 7. Overige verblijfsvoorzieningen  

7.2 woongroep 

7.3 driemilieuvoorziening 

 

SJSO 

JA! 020-3030269 Ambulant  

(incl crisis en 

daghulp) 

Pleegzorg 

Verblijf 

anders 

Familysupporters          

Aanbod: 

- Ambulante GGZ 

 

Problematiek:     

- Gezinsproblematiek 

- Opvoedingsvraagstukken 

- Stemmingsproblemen 

- Traumaverwerking en behandeling 

- AD(H)D problematiek 

- Kopp problematiek (kind van ouders met psychische problemen) 

- Persoonlijkheidsproblematiek 

- Maatschappelijke problematiek 

- Hechting- en adoptieproblematiek 

- Scheidingsproblematiek/mediation 

 



 

 

Terminal 18 (GGZ) 

Aanbod: 

- Ambulante GGZ 

 

Problematiek: 

- Problemen met politie en justitie (forensische problematiek) 

- AD(H)D problematiek 

- Psychische problematiek 

- Gedragsproblemen 

- Problemen op het gebied van school en vrije tijdsbesteding 

- Angstproblematiek 

- Traumaverwerking en behandeling (EMDR) 

- Agressieproblematiek 

 

Zigzagzorg 

Aanbod: 

- (Kinderverpleegkundige) dagopvang en dagbehandeling voor kinderen van 0 t/m 4 jaar 

- Medisch specialistische kinderrevalidatie 

- Kinderfysiotherapie, kinderlogopedie en kinderergotherapie op locatie en thuis 

- Eetbegeleiding  

- Verpleegkundige en pedagogische ambulante thuisbegeleiding 

- Muziektherapie 

 

Groei & Glunder 

Aanbod:  

- Ambulante thuisbegeleiding 

- Ambulante schoolbegeleiding 

- SJSO aanbod incl. mogelijke groepsschooltrainingen 

- Groepsbegeleiding na schooltijd 

- Geweldloos Verzet 

- Ouderbegeleiding 

 

Problematiek:  

- ASS/ADHD problematiek 

- Hechtingproblematiek 

- Problematiek zonder duidelijke diagnose 

- Emotieregulatie 



 

 

- Sociale vaardigheden 

- Zelfredzaamheid 

- Zelfbeeld 

 

Timon 

Aanbod:     

- Ambulante hulp 

- Ambulante spoedhulp 

- Verblijf, ook voor tienermoeders en zwerfjongeren 

- Pleegzorg  

- Gezinsbegeleiding (MDFT) 

- Crisis 

- Kamertraining    

- Weerbaarheidstraining/sociale vaardigheden 

 

Problematiek:  

- Kopp problematiek 

- Verslavingsproblematiek 

- Trauma 

- Problemen op het gebied van school 

 

Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling (GGZ)  

Aanbod: 

- Ambulante GGZ 

- SJSO aanbod incl. mogelijke groepsschooltrainingen 

- Kinderpsychiatrische diagnostiek en behandeling 

- Kinderpsychiatrisch onderzoek en behandeling voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke 

beperking 

- Diagnostiek en behandeling van problemen in de schoolomgeving 

- Individuele- of groepstraining ‘Beter bij de les’ 

- Speltherapie, cognitieve gedragstherapie 

- Groepstrainingen sociale vaardigheden, weerbaarheid, faalangst, Bibbers de Baas, Brugklastraining etc. 

 

Problematiek: 

- Trauma 

- Hechtingsproblematiek 

- Gedragsproblemen 



 

 

- AD(H)D problematiek 

- Autisme 

- Angstproblematiek 

- Misbruik 

- Leerproblemen in combinatie met andere problematiek 

 

Unalzorg 

Aanbod:         

- Ambulant gezinswerk 

- Intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG) 

- Intensieve gezinsbehandeling en diagnostiek (IG) 

- (Motiverende) gespreksvoering  

- Screening op sociaal-emotionele problematiek, autisme en ADHD                                                                                                                   

- Werken aan gedragsproblematiek     

- Cognitieve gedragstherapie 

- Opvoedondersteuning 

- Psycho-educatie    

- Trainingen Rots en Water, weerbaarheid 

 

Kabouterhuis  Omdat MOC ’t Kabouterhuis al lokaal 

georganiseerd in lijn met het nieuwe 

stelsel, niet één centraal nummer 

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 

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. 

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/ 

 

 



 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor huisartsen die vragen hebben aan kinderpsychiaters. 

 

Leger des Heils Voor aanmeldingen of vragen kunt u 

mailen naar:  

 
Infokindengezin@legerdesheils.nl  

(18-),   

jongeren.btm.gwca@legerdesheils.nl 

(18 tm 27 jaar). 

Telefoonnummer: 088 0655570 

(tussen 09:00-12:30 uur) 

 

Ambulant  

(in netwerk, 

en daghulp) 

Gezins-

gericht 

verblijf,  

Verblijf 

overig 

Ons Aanbod: 

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.  

 

mailto:Infokindengezin@legerdesheils.nl
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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  

➢ 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) 

Gezins-

gericht 

verblijf 

(logeren) 

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: 

- 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) 
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-Trauma (EMDR) 

-Gedragsproblemen 

-Persoonlijkheidsproblematiek 

-Psychosomatische problemen 

-Cognitief functioneren 

-Opvoeding 

-Zindelijkheid 

-Emotieregulatie 

Levvel Levvel5 (voorheen lijn) 5 

Aanmeldteam T  020 850 50 01 - 

toegang.stadamsterdam@levvel5.nl 

 

Levvel Specialistische jeugdGGZ 020 

890 19 01 - Aanmelden@levvel.nl 

Levvel Jeugdhulp 020 540 05 12 -  

PS in/rond februari zal het Levvel 

aanmeldteam op 1 en met een nieuw 

nummer bereikbaar zijn.  

 

Ambulant 

Pleegzorg 

Gezinsgerich

t verblijf 

Verblijf 

anders 

Gesloten 

verblijf 

 Onze zorg voor jou: kwalitatief en op maat 

Levvel is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 27 jaar en hun ouders of opvoeders. Van preventieve 

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

helpen kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in lastige situaties weer op weg. Zodat zij met een stevige 

basis de toekomst tegemoet kunnen. We kijken wat zij écht nodig hebben. Samen met hen en met jou als 

verwijzer zoeken we naar de beste oplossing. 

 

Waar kunnen we jou mee helpen? 

- School en werk 

- Gedragsproblemen en 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 door de frontoffice een 

belafpraak 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. 
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Voor aanmelding bij Lievegoed kan 

ook contact opgenomen worden met 

het Clientbureau.  

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.  

 

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 

- Dagbesteding op een zorgboerderij 

- 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 



 

 

 

Onder voorbehoud van definitieve gunning is Philadelphia 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 

 

Of telefonisch contact opnemen op 

het nummer 020-3586739 (optie 1) 

 

Ambulant 

Verblijf 

Anders 

Boomerang Zorg, Multipluszorg, Indaad, Humanitas 

• Verblijf 24/7 

• Verblijf Semi-zelfstandige woningen 

• Crisis 

• Ambulante begeleiding en behandeling 

• Stemmingsproblemen 

• Gedragsproblemen 

• Identiteitsproblemen 

• Motivatieproblemen op school en/of werk 

• Problemen met relaties, netwerk en vrije tijd 

• Overige psychosociale problemen  

• Opvoedproblemen 

• Problemen ouder-kind relatie 

• Deliquentie 

• Licht verstandelijke beperking 

• EMDR 

• Cognitieve gedragstherapie 

• Emotieregulatie/ Agressieregulatie 

• Sociale vaardigheden training 
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