
 

Structurele samenwerkingspartners 
 

Kenter Jeugdhulp werkt geregeld samen met verschillende ketenpartners, zowel bij het bieden van 

jeugd- en opvoedhulp (J&O) als bij Jeugd-GGZ behandeling. Dat kunnen andere jeugdhulpverlening - 

instellingen en GGZ-instellingen zijn, maar ook huisartsen, RIBW’s (Regionale Instellingen voor 

Beschermd en Begeleid Wonen), maatschappelijk werk, scholen, politie of de gemeente. 

Het belangrijkste doel van samenwerking is om gezamenlijk en gelijktijdig de best passende zorg te 

bieden of om in afstemming en na elkaar passende ketenzorg te bieden. 

 

Kenter Jeugdhulp neemt ook deel aan diverse samenwerkingsverbanden om beleid te ontwikkelen, 

de kwaliteit van de hulpverlening verder te verbeteren en nieuwe vormen van hulpverlening te 

ontwikkelen. 

Kenter maakt gebruik van/neemt deel aan de regionale en de landelijke verwijsindex. 

 

Kenter Jeugdhulp werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg 

samen met de volgende partners: 

 

AWK: Academische Werkplaats Kindermishandeling (samenwerking van Kenter Jeugdhulp, Veilig 

Thuis, Jeugd- en Gezinsbeschermers, William Schrikkergroep, St. MEE Noordwest-Holland, Lijn 5, 

Raad voor de Kinderbescherming, St. Kontext, St. De Waag, Politie Noord-Holland, GGZ inGeest, 

Spaarne Gasthuis, Openbaar Ministerie, Vrije Universiteit Amsterdam, CJG Zuid en Midden 

Kennemerland) 

https://awknieuws..nl 

Kindermishandeling zoveel mogelijk voorkomen of zo snel mogelijk stoppen en mishandelde kinderen 

snel en goed helpen om hen zo optimaal mogelijke ontwikkelingskansen te bieden. 

 

AWTJ: Academische Werkplaats Transformatie Jeugd: samen voor het Veilig Opgroeien van 

kinderen. 

Zelfde deelnemers als aan AWK (zie hierboven), aangevuld met: Opvoedpoli, POH 

(praktijkondersteuners huisartsen), sociale wijkteams, deelnemers namens de gemeenten, passend 

onderwijs en samenwerkingsverband voortgezet onderwijs (zowel uit Haarlemmermeer als uit Zuid 

en Midden Kennemerland), participatieberaad bestaande uit jongeren en ouders, deels uit de 

verschillende cliëntenraden van de verschillende instellingen, deels zelfstandig. 
Een leeromgeving voor álle professionals in de Jeugdhulp met ouders en jongeren als partners om goed te 

kunnen schakelen tussen opvoedondersteuning en risico gestuurde zorg 

 

Bascule 

https://www.debascule.com/ 
Uitvoering Therapeutische Pleegzorg (TGV). 

 

Brijder Jeugd 

https://www.brijderjeugd.nl/ 
KVO groepen (kinderen met verslaafde ouders). 
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CJG’s 

https://centrumvoorjeugdengezin.nl/ 
In afstemming uitvoeren van jeugdhulp door Kenter. 

Uitvoering van consultatie en detachering, trainingen. 

 

FACT Jeugdteam Zuid-Kennemerland (samenwerking van Kenter, Lijn5, Brijder 

Jeugd) 

https://kenterjeugdhulp.nl/hulpvormen/fact-jeugdteam/ 
Het doel van het FACT-team is vooral om zorgmijdende mensen met psychiatrische problemen te helpen zo 

goed mogelijk hun draai te vinden in de samenleving en hen een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden. 

 

GGD 

https://www.ggdkennemerland.nl/ 
Deskundigheidsbevordering en screening. 

 

GGZ inGeest 

https://www.ggzingeest.nl/ 

Samenwerking op de volgende gebieden: Volwassenenpsychiatrie, Vroege Interventie Psychose, 

KOPP (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen), Gemeenschappelijke crisisdienst buiten 

kantooruren (GCBK) en Gezamenlijk aanbod dagstructurering FACT cliënten Kenter. 

 

Integrale Kind Centra Zuid-Kennemerland (samenwerking van Kenter, Passend Onderwijs 

Zuid-Kennemerland, SBO De Satelliet, SBO Focus, SO de Antoniusschool en Lijn5) 

https://kenterjeugdhulp.nl 
Binnen het IKC is onderwijs gecombineerd met dagbehandeling. Diagnostiek, logopedie, fysiotherapie en 

speltherapie behoren tot de mogelijkheden. Ouders kunnen– als ze dat willen –thuis ondersteuning krijgen. Het 

uiteindelijke doel is doorstroming naar een soort onderwijs dat het beste bij het kind past. Kinderen kunnen 

naar het IKC doorverwezen worden door de Centra voor Jeugd & Gezin, huisarts of school van het kind. 

 

Integrale Kind Centra IJmond (samenwerking van Kenter, Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs Ijmond, de Antoniussschool /Aloysius, De Hartekamp Groep, SBO de Zeearend en SBO de 

Boekanier) 

https://kenterjeugdhulp.nl 
Binnen het IKC is onderwijs gecombineerd met dagbehandeling. Diagnostiek, logopedie, fysiotherapie en 

speltherapie behoren tot de mogelijkheden. Ouders kunnen– als ze dat willen – thuis ondersteuning krijgen. Het 

uiteindelijke doel is doorstroming naar een soort onderwijs dat het beste bij het kind past. Kinderen kunnen 

naar het IKC doorverwezen worden door de Centra voor Jeugd & Gezin, huisarts of school van het kind. 

 

Integrale vroeghulp Kennemerland (samenwerking van Kenter, JGZ Kennemerland, CJG en 

MEE)  

https://integralevroeghulp.nl 
Vroegsignalering van problematiek bij zeer jonge kinderen en afstemming. 
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Jeugd & Gezinsbeschermers Noord Holland 

https://dejeugdengezinsbeschermers.nl/ 
In afstemming uitvoeren van specialistische jeugdhulp door Kenter. 

 

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland 

https://jgzkennemerland.nl/ 
(Vroeg)diagnostiek en Triple P trainingen.  

 

Kennemerhart 

https://www.kennemerhart.nl/  
Co-wonen project Kenter jeugdhulp en Kennemerhart. Ontwikkelen nieuw begeleidings- en 

ondersteuningsaanbod in wonen, werken en sociaal netwerk voor kwetsbare jongeren. 

 

Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland 

Werkplaats Sociaal Domein, Hogeschool InHolland, de gemeentelijke Kennisnetwerken Regio’s aan 

Zet en Wijk, Teams en Toegang en de AWK en AWTJ. 
Samenwerking aan het antwoord op de vraag: doen we het goede in het sociaal domein, en doen we dat goed 

genoeg. 

 

Lorentzhuis 

https://www.lorentzhuis.nl/ 
Samenwerking in de aanpak van scheidingen met een hoog conflictgehalte (programma Kinderen uit 

de Knel). 

 

Lucertis, Dijk en Duin, Parnassia Bavo groep 

https://www.parnassiagroep.nl/ 
Samenwerking in FACT en crisishulp, onderwijs/zorg en jonge kinderen. 

 

MDCK: Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland 

Samenwerking van Kenter Jeugdhulp, Veilig Thuis, Jeugd- en Gezinsbeschermers, William 

Schrikkergroep, St. MEE NoordwestHolland, Lijn 5, Raad voor de Kinderbescherming, St. Kontext, St. 

De Waag, Politie Noord-Holland, GGZ inGeest, Spaarne Gasthuis, Openbaar Ministerie, Vrije 

Universiteit Amsterdam, CJG Zuid en Midden Kennemerland. 

http://mdck.nl/ 
Snelle en zorgvuldige hulp bij kindermishandeling. Eén team van professionals, samen op één plek. 

Voor slachtoffers, voor opvoeders, voor plegers. 

 

Ondersteuningsproject bij echtscheidingen Haarlemmermeer, Zuid- en Midden-Kennemerland 

Gemeenten in genoemde regio’s, Humanitas, Jeugd- en Gezinsbeschermers, Spirit, Altra, DOCK, 

Kontext, Socius, Meerwaarde, CHG’s, Passend Onderwijs en Samenwerkingsverband Voortgezet 

Onderwijs, Raad voor de Kinderbescherming, Rechtbank Noord Holland, enkele advocaten en 

mediationpraktijken. 

 

Opvoedpoli Heemstede/Haarlem 

https://www.haarlem.opvoedpoli.nl/ 
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Inhoudelijke uitwisseling en samenwerking rond bemoeizorg 18-/18+. 

 

Parlan 

https://www.parlan.nl/ 
Overleg en consultatie bij moeilijk plaatsbare jeugdigen en realiseren gepaste jeugdhulp. 

Hoofd-/onderaannemerschap inzake uitvoering specialistische jeugdhulp. 

Beperkte gezamenlijke wervingsactiviteiten pleegouders 

 

Perspectief 

https://www.perspectief-leerwerkbedrijven.nl/ 
In het kader van het 200-banenplan samenwerking in begeleiding jongeren. 

 

Regionaal Autisme Centrum Zuid-Kennemerland (samenwerking van MEE Noordwest Holland, 

Voorzet, Hartekampgroep, RIBW Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden, GGZ inGeest en 

Kenter) 

http://www.rac-zk.nl/ 
Doel: consultatie en detachering, trainingen 

 

Samenwerkingsverband Autisme Spectrum Stoornissen Kennemerland en Amstelland en de 

Meerlanden 

https://www.autismenh.nl/  

Hartekamp, Ons Tweede Thuis, RIBW KAM, GGZ inGeest, MEE, Megakids, Carehouse, Voorzet 
Doel: Afstemming en verbetering ketensamenwerking rond doelgroep mensen met een vorm van 

Autisme. 

 

Sensa Zorg 

https://www.sensazorg.nl/ggz-sensa/ 
Gezamenlijke diagnostiek bij allochtone kinderen en toeleiding naar hul. 

 

Spaarne Gasthuis Haarlem, kinderafdeling/PAAZ, samen met GGZ Ingeest 

https://spaarnegasthuis.nl/ 
Crisisdienst/consultatie 

 

Spirit 

https://www.spirit.nl/ 

Taskforce Effectieve Traumabehandeling: Samenwerking tussen de topreferente 

traumabehandelcentra voor jeugdigen: Centrum 45, Rivierduinen, Bascule, Wilhelmina 

Kinderziekenhuis, Fier Fryslan, KJTC. 
Hoofd-/onderaannemerschap inzake uitvoering specialistische jeugdhulp. 

Beperkte gezamenlijke wervingsactiviteiten pleegouders 

 

William Schrikker Groep Noord-Holland 

https://www.williamschrikker.nl/ 
In afstemming uitvoeren van De Bascule jeugdhulp door Kenter 
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