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Vanaf 1 juli 2015 kunnen kinderen, jongeren en gezinnen met hun vragen en 

problemen terecht bij één organisatie die hen verder helpt: Kenter Jeugdhulp. 

Dit is de nieuwe naam waaronder de geestelijke gezondheidszorg van Jeugd- 

riagg Noord Holland Zuid en de opvoedhulp van OCK het Spalier samen verder 

gaan. Ook verwijzers en andere professionals zijn bij Kenter Jeugdhulp aan het 

juiste adres voor informatie, advies en doorverwijzing. 

Specialistische jeugdhulp

Kenter Jeugdhulp helpt kinderen, jongeren, jongvolwassenen (tot 

23 jaar) en hun opvoeders bij wie het opgroeien en opvoeden niet 

vanzelf gaat. Waar lichte ondersteuning niet genoeg is, bieden 

wij specialistische hulp, het liefst in de eigen omgeving. Ook als 

opvang, opname of pleegzorg nodig is, blijven we ons richten op 

het herstel van een zo gewoon mogelijke thuissituatie.

Met specialistische hulp versterken we de veerkracht en het 

zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en het gezin, zodat zij 

zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat is onze missie. Dit doen 

we samen met hen, omdat we geloven in de eigen kracht van 

het kind en het probleemoplossend vermogen van het gezin en 

de omgeving. 

Waarom samen verder?

Met de nieuwe organisatie sluiten we naadloos aan op de 

lichtere jeugdhulp, geboden in de Centra voor Jeugd en Gezin en 

de sociale wijkteams. Deze ondersteunen we met diagnostiek, 

advies en kortdurende interventies. Door nauw samen te werken 

“Laagdrempelige hulp, in nauwe samenwerking met  

onze netwerkpartners. Zo kort als kan, zo lang als nodig.  

Dat is ons vertrekpunt.”

met andere professionals in het netwerk, zetten we onze hulp zo 

efficiënt mogelijk in, met meer continuïteit en minder doorver-

wijzingen. Cliënten hoeven niet telkens opnieuw hun verhaal te 

vertellen als ze extra hulp nodig hebben.

Om de zorg uitvoerbaar te houden, zoeken we voortdurend naar 

vernieuwende oplossingen waarmee we onze hulp zo veel moge-

lijk ambulant en in de thuissituatie bieden, zonder dat opname of 

opvang nodig is. Samen hebben we hiervoor meer mogelijkheden, 

omdat we hulpvormen combineren en integreren.

Tenslotte dragen we door onze krachtenbundeling bij aan  

vernieuwing in de jeugdzorg. Dit doen wij in samenwerking met 

lichtere vormen van hulp en ondersteuning en met andere speci-

alistische hulpverleners, zoals instellingen voor mensen met een 

licht verstandelijke beperking of begeleid wonen. Zo ontwikkelen 

we nieuwe – en ook preventieve – vormen van jeugdhulp die 

de moderne samenleving van ons vraagt, onder meer op het 

gebied van autisme, overlast, schooluitval, kindermishandeling, 

jeugdwerkloosheid en dakloosheid.

Bij Kenter Jeugdhulp kunnen cliënten  

terecht voor:

• Multifocale ambulante jeugdhulp 

• Diagnostiek en advies

• Consultatie, preventie en training

• Kinder- en jeugdpsychiatrie: diagnostisch  

onderzoek en behandeling

• Intensieve hulp aan ‘zorgmijdende’ cliënten 

(FACT-jeugdhulp)

• Deeltijdbehandeling, onder andere in  

samenhang met passend onderwijs

• Begeleid wonen, coaching en kamertraining

• Crisishulp en -opvang

• Traumahulpverlening (KJTC)

• 24-uurs behandelgroepen en fasehuizen

• Ervarend Leren in het buitenland

• Pleegzorg en projectgezinnen

• E-hulp (online hulpverlening) 

Waarom juist nu?

Met het samengaan van de psychische hulp van de Jeugdriagg 

en de opvoedhulp van OCK het Spalier wordt de specialistische 

jeugdhulp beter toegankelijk voor kinderen en gezinnen. Samen 

met nieuwe vormen van jeugdhulp onder regie van de gemeen-

ten, zorgen we dat de specialistische ondersteuning van Kenter 

Jeugdhulp voor iedereen binnen handbereik is in de nieuwe 

jeugdzorg: niet alleen voor de kinderen en jongeren en hun 

gezinnen, maar ook voor de verwijzers.

Kenter Jeugdhulp

CJG 
Sociaal wijkteams

school, welzijn, gezondheidszorg

kind en gezin

Regionaal georganiseerd

Dankzij de nieuwe organisatiestructuur, wendbaar en plat, 

spelen we beter in op wat de verschillende regio’s en gemeen-

ten nodig hebben. Door regionaal te werken zijn we gemakkelijk 

toegankelijk voor cliënten en verwijzers.

 

Vanaf 2016 werken we in alle regio’s met ambulante multi- 

focale jeugdteams. Hierin zijn disciplines uit de jeugd- en  

opvoedhulp en jeugd-GGZ verenigd. Deze gespecialiseerde  

integrale jeugdteams bieden niet alleen directe jeugdhulp,  

van licht en kort tot intensief, maar ook advies, screening  

en diagnostiek voor scholen en verwijzers. 

Bijzondere multifocale teams zijn de FACT-jeugdteams. Zij  

bieden intensieve hulp aan multiprobleemgezinnen en ‘zorg- 

mijdende’ cliënten met psychische problemen, in nauwe  

samenwerking met bijvoorbeeld de verslavingszorg en de  

zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking.

In elke regio heeft Kenter Jeugdhulp naast de multifocale jeugd-

teams een polikliniek voor Jeugd-GGZ. Hier kunnen jongeren 

met psychiatrische problemen terecht voor onderzoek en  

ambulante behandeling, individueel of in groepsverband. 

Cliënten uit alle regio’s kunnen terecht bij het Kinder- en  

Jeugdtraumacentrum (KJTC) van Kenter Jeugdhulp. Dit uiterst  

gespecialiseerde psychotraumacentrum, dat werkt voor de hele 

provincie Noord-Holland, biedt individuele, groeps- en gezins- 

behandeling na eenmalige of veelvuldige traumatische ervaringen, 

zoals kindermishandeling of seksueel misbruik.

Een deel van onze jeugdhulp hebben we centraal georganiseerd, 

zoals 24-uursbehandeling, begeleid wonen, kamertraining, 

crisishulp en pleegzorg. Deze voorzieningen staan in nauwe 

verbinding met de ambulante teams in de regio. 

Opvoedhulp

• Pleegzorg
• Deeltijd
• 24 u behandeling
• Begeleid wonen
• Crisisopvang

Polikliniek JGGZ •
Traumahulp •

FACT jeugdhulp •

Ambulante
multifocale 
jeugdteams

 
Crisisteam

Psychische hulp

“Specialistische jeugdhulp is geen 

sluitstuk van een traject maar een 

onderdeel.”



@kenterjeugdhulp

“We hebben vooral voor complexere problemen 

de kennis en diensten in huis van zowel de GGZ  

als orthopedagogiek en combineren deze.  

Dat onderscheidt ons van andere aanbieders.”

Centraal Bureau

Middenduinerweg 44, 2071 AN  Santpoort-Noord

Postbus 581, 2070 AN  Santpoort-Noord

023 520 25 00

info@kenterjeugdhulp.nl 

Wilt u meer weten over Kenter Jeugdhulp? 

Kijk dan op kenterjeugdhulp.nl.

Enkele andere locaties

Beverwijk / IJmuiden

De Dalen 1, 1945 NC  Beverwijk

Willemsbeekweg 80, 1971 GZ  IJmuiden

Postbus 581, 2070 AN  Santpoort-Noord

023 520 25 00

info@kenterjeugdhulp.nl

Haarlem / Aerdenhout

Amerikaweg 2, 2035 RA  Haarlem

Postbus 4458, 2003 EL  Haarlem

023 518 75 00

zuiderpoort@kenterjeugdhulp.nl

Boekenroodeweg 41, 2111 HK  Aerdenhout

Postbus 581, 2070 AN  Santpoort-Noord

023 524 69 80

boekenroodeweg@kenterjeugdhulp.nl

Kinder- en Jeugdtraumacentrum

Zuiderhoutlaan 12, 2012 PJ  Haarlem

023 512 77 77

Duitslandlaan 1A, 1966 XA  Heemskerk

0251 860 386 

KJTC@kenterjeugdhulp.nl

Hoofddorp / Nieuw-Vennep

Spaarnepoort 1, 2134 TM  Hoofddorp

023 890 35 00 

Binnenweg 6, 2132 CT  Hoofddorp

023 554 32 50

Lucas Bolsstraat 10, 2152 CZ  Nieuw-Vennep

0252 830 396 

Postbus 335, 2130 AH  Hoofddorp

haarlemmermeer@kenterjeugdhulp.nl

Amstelveen 

Laan van de Helende Meesters 433,

1186 DL  Amstelveen

Postbus 16, 1180 AA  Amstelveen

020 543 42 99

amstelland@kenterjeugdhulp.nl

on
tw

er
p 

en
 r

ea
lis

at
ie

: C
on

cr
ee

t 
ge

ef
t 

vo
rm


