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I. Beschrijving OKIDO
Doelstelling en doelgroep
De naam OKIDO staat voor Ondersteuning Kinderen In DagOpvang.
OKIDO is een voorziening die de reguliere kinderopvang en de peuterspeelzalen/voorscholen
ondersteunt bij de begeleiding van kinderen met een beperking of andersoortig
ontwikkelingsprobleem. Wij willen het voor deze groep jonge kinderen mogelijk maken dicht bij huis,
samen met leeftijdgenootjes te kunnen spelen en op te groeien. Ook willen we ze laten profiteren
van de ontwikkelingsmogelijkheden die deze kindercentra hen te bieden hebben.
OKIDO biedt tevens de mogelijkheid om op laagdrempelige wijze een bijdrage te leveren aan de
vroeg-signalering van ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen.
Samenwerkingspartners
OKIDO is een collectief. Zij levert haar diensten vanuit een samenwerkingsverband van instellingen
uit de gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening, welzijnswerk en de gemeentelijke overheden.
De partners zijn:
Gemeente Amsterdam
MEE Amstel en Zaan
M.O.C. ’t Kabouterhuis
Cordaan (Ondersteuning met Zorg)
Stichting Opvang Meervoudig Gehandicapten Groot Amsterdam (Omega)
Ons Tweede Thuis (OTT)
Stichting Combiwel Amsterdam
OKIDO is ketenpartner in de hulpverlening aan jonge kinderen en uitgegroeid tot een gevestigde
voorziening binnen de totale zorg aan jonge kinderen in Amsterdam. Behalve dat OKIDO bestaat uit
een samenwerkingsverband van instellingen die een belangrijke bijdrage leveren aan de
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hulpverlening aan jonge kinderen, werkt OKIDO in Amsterdam ook nauw samen met het Ouder- en
Kindteam (OKT)) en met het Expertisenetwerk Jonge Kind (EJK).
Stuurgroep en Centraal Meld- en Coördinatiepunt (CMC)
De Gemeente Amsterdam fungeert als opdrachtgever en eindverantwoordelijke van OKIDO.
Zij delegeert deze verantwoordelijkheid aan een stuurgroep. Deze stuurgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van het management van de samenwerkende instellingen.
De coördinatie van de OKIDO-diensten is ondergebracht bij Combiwel voor Kinderen, een organisatie
voor welzijnswerk waaronder kinderopvang en voorscholen in Amsterdam.
Werkgebied
Het werkgebied van OKIDO betreft de Gemeente Amsterdam.
Financiering
De Gemeente Amsterdam stelt financiële middelen ter beschikking.
Deze subsidie wordt voor twee verschillende doeleinden ingezet, namelijk ten behoeve van de
bedrijfsvoering van het Centraal Meld- en Coördinatiepunt enerzijds en ten behoeve van de inzet van
extra personeelsformatie op de kindercentra anderzijds.
De gespecialiseerde zorg wordt geboden door de OKIDO-partners uit de gehandicaptenzorg en
jeugdhulpverlening. Zij leveren hun gespecialiseerde diensten in natura. Ook deze diensten worden
gefinancierd door de gemeente Amsterdam.
Voor een van de ondersteuningsactiviteiten van Cordaan, de kindgerichte begeleiding, wordt een
indicatie afgegeven via het OKT of de huisarts.
Ondersteuningsaanbod
Het ondersteuningsaanbod waarmee OKIDO het de reguliere kindercentra mogelijk maakt kinderen
met een beperking/ontwikkelingsprobleem op een passende manier te kunnen begeleiden,
stimuleren en verzorgen bestaat uit:
a.
het inzetten van de zogenaamde gespecialiseerde OKIDO-begeleiders met een pedagogische
opleidingsachtergrond op HBO- of academisch niveau. Zij bieden in samenwerking met een
orthopedagogisch specialist (coach) ondersteuning aan kinderen en groepsleiding.
b.
het beschikbaar stellen van financiële middelen ten behoeve van extra (reguliere)
personeelsformatie op de groep.
c.
het beschikbaar stellen van specialistische kennis en expertise van de medewerkers van
onze samenwerkingspartners uit de gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening.
a. gespecialiseerde OKIDO-begeleiders:
De gespecialiseerde OKIDO-begeleider biedt kindgerichte begeleiding en werkt hierbij nauw samen
met een van de gespecialiseerde medewerkers van Cordaan, M.O.C.’t Kabouterhuis, Ons Tweede
Thuis, Omega en MEE. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de kwaliteit van de begeleiding. Zij
worden gecoacht en getraind door de specialisten. De gespecialiseerde OKIDO-begeleiders werken in
tegenstelling tot de extra leidsters (zie onder b. extra personeelsformatie) onder leiding van de
coördinator van OKIDO (met een dienstverband bij Combiwel). Behalve dat we deze begeleiders
uitzoeken op hun specifieke kennis en expertise hebben ze het voordeel dat wij de zekerheid
(controle) hebben dat hun hulp ook daadwerkelijk ingezet zal worden.
b. Extra personeelsformatie:
Met de subsidie van de gemeente Amsterdam kunnen wij de kindercentra faciliteren met extra
formatie op de groep (voor enkele uren per week) met het doel om zowel extra aandacht en
ontwikkelingsstimulering voor het kind als lastenverlichting van de groepsleiding te realiseren.
Een extra groepsleid(st)er blijkt in vele gevallen een voorwaarde te zijn om het betreffende kind die
aandacht en begeleiding te kunnen geven waardoor het binnen zijn/haar mogelijkheden zo optimaal
mogelijk kan profiteren van het verblijf op en de ontwikkelingsmogelijkheden van een regulier
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kindercentrum. Door de extra personeelsformatie ontstaat er meer ruimte om gericht te werken aan
de door de specialist opgestelde werkdoelen.
c. Gespecialiseerde ondersteuning partnerorganisaties:
De partnerorganisaties leveren gespecialiseerde orthopedagogisch geschoolde medewerkers. Deze
gespecialiseerde OKIDO-medewerkers hebben een methodiek ontwikkeld die aansluit bij de
specifieke begeleidingsvragen die men heeft bij de opvang en begeleiding van kinderen met een
beperking/ontwikkelingsprobleem binnen een reguliere setting. Hun begeleiding bestaat zowel uit de
directe begeleiding/ontwikkelingsstimulering van het betreffende kind, als ook uit het deskundig
maken van de groepsleiding. Daar de doelgroep van OKIDO heel breed is, is het team qua kennis en
expertise ook breed samengesteld.
Kortdurende ondersteuning
OKIDO heeft naast het reguliere ondersteuningsaanbod ook nog een kortdurende variant (bekend
onder de naam OKIDO1). Hierbij ligt de nadruk op het consulteren van een orthopedagogisch
professional door de groepsleiding wanneer zij vragen of zorgen heeft omtrent de ontwikkeling van
een kind of meerdere kinderen in de groep. De professional heeft hierbij een informatieve en
coachende rol richting de groepsleiding. De relatie tussen OKIDO en het kindercentrum is bij deze
trajecten over het algemeen kortdurend.
Verdere hulpverlening
Hoewel de primaire taak van OKIDO is de integratie van kinderen met een beperking of specifieke
zorgbehoefte binnen een reguliere setting te bevorderen en daarbij hun ontwikkelingskansen te
vergroten, in de praktijk blijkt echter dat ouders en kindercentra daarnaast soms ook behoefte
hebben aan iemand die met ze meedenkt over eventuele verdere hulpverlening en toekomstplannen
voor het kind. De OKIDO-specialist neemt contact op met de ouder-en kindadviseur zodra een
OKIDO-traject is gestart (informeren) en schakelt, in samenspraak met de ouders, de ouder-en
kindadviseur in zodra de problematiek verder reikt dan ondersteuning voor leidsters. OKIDO richt
zich op de ondersteuning aan het kind en de groepsleiding binnen het kindercentrum, de ouder-en
kindadviseur is gericht op ondersteuning aan ouders/ gezin van het kind en heeft een regiefunctie
voor de vervolghulp.
Contact met de kindercentra
OKIDO neemt regelmatig deel aan de bijeenkomsten met de zorgcoördinatoren/intern begeleiders
van de voorscholen.
Positionering OKIDO
De positionering van OKIDO in het jeugdzorgstelsel blijft een aandachtspunt, ook voor 2018.
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II Activiteiten 2017
OKIDO
Kortdurende ondersteuning: Indien de groepsleiding zorgen heeft over de ontwikkeling van een kind
of meerdere kinderen in de groep, of vragen heeft hoe deze zorgen met ouders gedeeld kunnen
worden kan een ervaren orthopedagogisch medewerker van MOC ’t Kabouterhuis groepsleiding
hierbij ondersteunen. Een deel van deze aanvragen komen op een Centraal Meldpunt binnen, een
ander deel van de aanvragen komt binnen via de al bekende route, via de medewerkers van MOC ’t
Kabouterhuis. Zij hebben direct contact met de kinderdagverblijven en bieden hun diensten aan.
Vanuit het werkveld is aangegeven dat het prettig is dat men op één punt terecht kan met meerdere
zorgvragen.
Informatie OKIDO
De website van OKIDO wordt regelmatig up-to-date gehouden. De grote welzijnsorganisaties (met
voorscholen) worden regelmatig geïnformeerd over de werkwijze van OKIDO, of aanpassingen
daarin, tijdens het overleg met de zorgcoördinatoren/ intern begeleiders.
Werkwijze OKIDO
De samenwerking met de ouder-en kindadviseur is versterkt, de ouder-en kindadviseur heeft de
regierol binnen het gezin. De medewerkers van OKIDO zoeken met regelmaat contact met de ouderen kindadviseur bij de aanvang of gedurende een traject. De werkwijze van OKIDO is opnieuw onder
de aandacht geweest en op kleine onderdelen aangepast.
Gespecialiseerde OKIDO-begeleider/ coach
In 2017 is het hulpaanbod ‘gespecialiseerde OKIDO-begeleider/coach’ verder voortgezet.
Dit is het aanbod waarbij een gespecialiseerd begeleidster in nauwe samenwerking met een coach
(specialist partnerorganisatie) het zorgkind gerichte ontwikkelingsstimulering biedt.
In 2017 bestond dit team uit acht gespecialiseerde OKIDO-begeleiders. De leiding van de
kindercentra voelt zich gesteund met de gespecialiseerde aandacht voor kind en groepsleiding.
Er is regelmatig vraag naar deze vorm van ondersteuning doordat de problematiek bij het kind soms
meer begeleiding vraagt dan inzet van reguliere groepsleiding. Daarnaast is het soms moeilijk voor
kindercentra om een om een geschikte extra leidster te vinden.
Het team gespecialiseerde OKIDO-begeleiders heeft zich het afgelopen jaar inhoudelijk verder
versterkt door opgedane ervaring, coaching van de specialisten en door deel te nemen aan intervisie
bijeenkomsten. Voor OKIDO betekent het dat er goede controle is op de kwaliteit en continuïteit van
de zorg. Deze hulpvorm vraagt veel regie van het Centraal Meld en Coördinatiepunt.
Groei en bekendheid van OKIDO
OKIDO geniet nog steeds bekendheid in Amsterdam. Doorverwijzingen komen regelmatig voor: VTOvroeghulp, logopedie, fysiotherapie, ouder-en kindadviseur, kinderarts of behandelend specialist.
Zowel grote als kleine kinderopvangorganisaties weten OKIDO te vinden.
De medewerkers van MOC ’t Kabouterhuis hebben de kindercentra actief benaderd en kortdurende
ondersteuning geboden (OKIDO1). Hierdoor zijn er kinderen doorverwezen voor een langdurig
OKIDO-traject.
De trainingen ‘Kinderen die Opvallen’ maakt dat de expertise van de groepsleiding versterkt wordt en
dat deze ontwikkelingsproblemen bij kinderen veel sneller signaleert en daarmee tijdig extra
ondersteuning bij de begeleiding van deze kinderen noodzakelijk acht.
De cijfers
Het totale aantal kinderen dat in 2017 gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening van OKIDO voor
langdurige begeleiding is 419.
Bij het Centraal Meldpunt zijn in 2017 voor de kortdurende ondersteuning (OKIDO1) totaal 30
aanmeldingen binnengekomen. Andere aanmeldingen voor deze kortdurende ondersteuning
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kwamen via de bekende route via MOC ‘t Kabouterhuis. Voor de verdere ondersteuning en cijfers
van de kortdurende ondersteuning (OKIDO1) zie verantwoording van MOC ’t Kabouterhuis.
De stijgende lijn zet zich voort ten opzichte van voorgaande jaren.
Het aantal kinderen is dit jaar hoger dan waarvoor de subsidie is aangevraagd. De wachttijd bij de
specialisten is met name rond de zomerperiode toegenomen, waardoor de kindercentra langer op de
ondersteuning moesten wachten.
Een aantal toewijzingen is in het jaar 2018 van start gegaan en worden niet meegeteld in de telling
van 2017.
Hieronder volgen de overzichten en grafieken.
➢ Aantal kinderen per stadsdeel en opvangsoort
Bij alle stadsdelen is een stijging te zien ten opzichte van 2016 met uitzondering van de stadsdelen
West, Nieuw West en Oost (gelijk, of kleine stijging). Opvallend zijn de stijgingen bij de stadsdelen
Noord en Centrum.
Er is één peuterspeelzaal bij de voorscholen geteld (deze is niet apart vermeld in dit overzicht)

Aantal kinderen per stadsdeel per kinderopvangsoort

Centrum
Noord
West
Nieuw-West
Zuid
Zuidoost
Oost
TOTAAL

KDV

VS

NSO

Totaal* Totaal per
stadsdeel
2017

Totaal per
stadsdeel
2016

10
12
23
31
32
14
23
145

12
37
62
93
27
22
20
273

1
1
2
1
5

23
50*
85
126*
60
36
43*
423*

15
25
85
120
51
31
45
372

23
49
85
125
59
36
42
419

*Sommige kinderen hebben op meerdere vormen van opvang gezeten (overplaatsing, verhuisd)
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Aantal kinderen per soort kinderopvang
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Er is een stijging te zien van het aantal kinderdagverblijven ten opzichte van 2016.
In 2016 was van het totale aantal 29% van kinderen van kinderdagverblijven en 69 % van
voorscholen. In 2017 is van het totale aantal dit 34 % van de kinderdagverblijven en 65 % van de
voorscholen. De Naschoolse Opvang heeft in 2017 één kind minder dan 2016.

➢ OKIDO door de jaren heen
De stijging van het aantal kinderen dat gebruik heeft gemaakt van OKIDO heeft zich ook in 2017
voortgezet (zie hieronder).

Aantal kinderen OKIDO door de jaren heen
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➢ Overzicht van de verdeling onder de diverse partnerorganisaties.
In 2017 zijn een aantal intakes gedaan t.b.v. ondersteuning in 2018. Deze zijn niet meegeteld bij deze
telling.
Het begeleidingsaanbod van de kinderen is veelal aangevuld met een budget voor een extra
leid(st)er.
Bij een aantal trajecten kan er bij een nieuw vervolgtraject voor een andere vorm van ondersteuning
gekozen zijn (bijvoorbeeld bij trajecten is het budget voor extra uren groepsleiding naar inzet van een
gespecialiseerde OKIDO-begeleiding gezet, of naar kindgerichte begeleiding vanuit Cordaan).
In dit overzicht is de periode waarin de ondersteuning plaatsgevonden heeft vermeld. Hierbij moet
rekening gehouden worden met dat er al een aantal kinderen actief waren in het voorafgaande jaar
en het daaropvolgende jaar (aangezien alleen de kinderen zijn geteld die in het jaar actief waren).
De trajecten worden geteld vanaf het moment dat het ondersteuningsaanbod start, dus de datum
van aanmelding en de datum van de intake zijn hierin niet meegeteld.

Het ondersteuningsaanbod over de instellingen verdeeld
2017
2016
Totaal van de ondersteuning
MOC ’t Kabouterhuis
271
220
MEE Amstel en Zaan
90
111
Cordaan
60
45
Ons Tweede Thuis
8
7
Omega
2
Pedagogische ondersteuning van de groepsleiding
MOC ’t Kabouterhuis
257
187
MEE Amstel en Zaan
76
83
MEE Amstel en Zaan (alleen intake)
4
16
Ons Tweede Thuis
5
5
Cordaan
30
20
Omega
1
Kindgerichte begeleiding (op indicatie)
Cordaan
20
15
Kindgerichte begeleiding door gespecialiseerd OKIDO-begeleider in samenwerking met
consulent
MOC ’t Kabouterhuis
23
33
Cordaan
19
10
MEE Amstel en Zaan
14
12
Ons Tweede Thuis
3
2
Omega
1
Totaal kindgerichte begeleiding
59
58
Periode van ondersteuning
Tot 3 maanden
2017
2016
MOC ’t Kabouterhuis
86
41
MEE Amstel en Zaan
18
19
Cordaan
15
8
Ons Tweede Thuis
Totaal
119
68
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Tot 6 maanden
MOC ’t Kabouterhuis
MEE Amstel en Zaan
Cordaan
Ons Tweede Thuis
Omega
Totaal
Langer dan 6 maanden
MOC ’t Kabouterhuis
MEE Amstel en Zaan
Cordaan
Ons Tweede Thuis
Totaal
Trajecten met budget zonder betrokken specialist

90
21
20
4
135

86
20
8
1
2
117

93
39
24
4
160

95
54
28
6
183

Trajecten waarvan alleen de intake is gedaan en geen ondersteuning is ingezet
MOC ’t Kabouterhuis
2
MEE Amstel en Zaan
3
Okidobegeleider
1
Totaal
6
Door een wachttijd zijn een aantal intakes opgepakt vanuit CMC
Intakes door Okido begeleiders
7
Extra personeelsformatie (reguliere groepsleiding) toegewezen
Totaal kinderen
369

7

22
323

➢ Een overzicht van de uitstroom in 2017 van de kinderen na een afgerond traject.
Alle trajecten worden afgerond met een (eind)evaluatie. De consulent registreert de resultaten
tijdens het gesprek. Er wordt o.a. navraag gedaan of de doelen zijn behaald, of het kind een
vooruitgang laat zien, of de leiding tevreden is, of de ouders tevreden zijn met de ondersteuning en
waar het kind naar doorstroomt na afronding van een traject. Uit de gesprekken waar de
ondersteuning is afgerond bleek over het algemeen genomen een grote tevredenheid bij zowel de
leiding van het kindercentrum als bij de ouders.
Hieronder volgen enkele citaten uit de verslagen:
‘Ouders en leidsters zijn erg tevreden, er zijn tips door de consulent meegegeven aan school’
‘Het was wel pittig voor de groepsleiding, zonder ondersteuning kon hij niet komen’
‘Fijn dat het kind op deze manier in de reguliere opvang kon blijven’
‘In het begin waren er grote zorgen bij de groepsleiding. Er zijn sprongen in de ontwikkeling te zien.
De leiding heeft meer inzicht gekregen en voelt zich gesteund door de adviezen van de consulent.
Ook moeder is erg blij met de begeleiding’.
‘Het traject was laat gestart, maar ondanks de korte periode was er wel een goede groei te zien’.
Bij zes kinderen is er geen ondersteuning ingezet na de intake. De redenen hiervoor zijn verschillend:
o.a. het kind is verhuisd, na beoordeling is er geen ondersteuning toegewezen, het kind is plotseling
geplaatst bij een specialistische opvang.
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Aantal kinderen in 2017 afgerond totaal 279
Aantal aanmeldingen ingetrokken
Alleen intake
Voldoende 23
Voldoende voor 4e jaar afgerond
Regulier onderwijs 109
Regulier onderwijs
Regulier onderwijs in combinatie met gespecialiseerde opvang
Doorstroom naar gespecialiseerde opvang 78
Opvang de Schuit
MOC ‘t Kabouterhuis
Raeger
NSDSK of Kentalis
Overig
Speciaal onderwijs 30
MOC ’t Kabouterhuis (combinatie met school)
Professor Waterinkschool
De Alexander Roozendaalschool
Alphons Laudyschool
Van Koetsveldschool
Overig
Overig 39
Verhuizing
Voorschool plus
Overig

33*
6
23
106
3
8
44
4
18
4
4
5
3
3
3
12
13
4
22

*Bij 33 kinderen is een aanmelding bij het coördinatiepunt gedaan, maar is het uiteindelijk weer
ingetrokken. Deze zijn in het overzicht niet meegeteld omdat zij niet bij de totalen zijn meegerekend.
De redenen hiervoor variëren: bij 13 kinderen was er plotseling plek bij specialistische opvang.
Andere redenen lopen uiteen: verhuizing, het ging beter met het kind, OKIDO1 bleek voldoende.

Kosten OKIDO 2017
➢ Kosten CMC en het Activiteitenaanbod ‘Extra uren reguliere groepsleiding’ en
‘Gespecialiseerde begeleiding’.
De totale kosten van de diensten die het CMC heeft uitgevoerd tijdens 2017 bedraagt € 670.065,-.
Daarvan was 73% bestemd voor de inzet van extra begeleiding op de groep, ofwel door een
gespecialiseerde OKIDO-begeleider ofwel door een extra leidster. Van dit totale bedrag was 27%
bestemd voor de kosten van het CMC zelf (zie verder bijlage 2).

➢ Kosten gespecialiseerde partnerorganisaties:
De totale kosten die de gezamenlijke partnerorganisaties ten gunste van de OKIDO-trajecten hebben
ingezet bedraagt € 591.249,- (exclusief OKIDO 1) en € 865.719,- (inclusief OKIDO 1).
De kostenverdeling tussen de verschillende organisaties is als volgt:
Ons Tweede Thuis: € 3.168,MEE Amstel en Zaan: € 105.977,MOC ‘t Kabouterhuis: € 457.325,- (OKIDO 2) en € 274.470,- (OKIDO 1)
Cordaan: € 24.779,Omega: € 0,-
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III Ten slotte
Van de uitgezette budgetten (voor de inzet van extra uren groepsleiding) aan de kindercentra is niet
alles gebruikt. Een onzekere factor bij het budgetteren blijft de onregelmatigheid waarmee de
kindercentra gebruik maken van de budgetten die zij krijgen toegewezen voor de inzet van extra
personeel.
Instellingen zijn soms later gestart met het zoeken naar extra personeel en hadden een tekort aan
extra personeel waardoor het budget deels niet is ingezet. Daarnaast is er een krapte op de
arbeidsmarkt ontstaan in deze sector waardoor het zoeken naar extra begeleiding moeilijker is
geworden voor de instellingen. Regelmatig kregen we verzoeken om onze gespecialiseerde mensen
in te zetten of mee te denken naar oplossingen. Voor 2018 is de verwachting dat deze ontwikkeling
zich voortzet.
Daarbij speelt mee dat het altijd om kwetsbare kinderen gaat, wat maakt dat de aanwezigheid van
het kind op het kindercentrum enigszins onvoorspelbaar is
(ziekenhuisopnames/hulpverleningstrajecten elders).
De afgelopen jaren was er een stijgende lijn te zien bij het declareren, maar het afgelopen jaar is dat
nauwelijks toegenomen (3% meer dan in 2016). Met de harmonisatie in de kinderopvang in 2018 is
het nog moeilijk te voorspellen, enerzijds zullen instellingen waarschijnlijk alert zijn op tijd te
declareren anderzijds weten we nog niet wat de effecten van de harmonisatie op de uiteindelijke
groepsbezetting zal zijn.
Zie voor de financiële onderbouwing bijlage 1 van de jaarrekening 2017.
OKIDO zorgt voor inclusieve kinderopvang
OKIDO brengt het specialisme naar het kind en kindercentrum. De vanuit het samenwerkingsverband
brengen met een brede kennis en expertise op het terrein van begeleiding en zorg aan jonge
kwetsbare kinderen passende ondersteuning aan de reguliere kindercentra. Hierdoor kunnen
kinderen met een beperking of een specifieke zorgbehoefte blijven integreren binnen deze setting.
Amsterdam loopt voorop als het gaat om inclusieve kinderopvang.
Het kindercentrum is vaak de eerste plek waar groepsleiding, door hun eigen expertise, de al eerder
opgedane ervaring of extra aanvullende trainingen een eerste signalering doet bij een kind dat
opvalt. Zij zullen al vroegtijdig hulp aanvragen en OKIDO kan de ondersteuning vroegtijdig starten.
Hierdoor kan het kind al op jonge leeftijd extra stimulans en begeleiding genieten in zijn/haar
ontwikkeling.
Veel trajecten worden daarna met succes afgerond en vervolgens kunnen kinderen instromen in het
reguliere onderwijs of anders worden zij doorverwezen naar specialistische zorg/specialistisch
onderwijs.
Er is sprake van jarenlange ervaring bij de experts van OKIDO in het overbrengen van kennis aan
groepsleiding en op welke wijze de ondersteuning kan passen binnen het bestaande
aanbod/programma. Dat een merendeel van deze kinderen blijkt geen gebruik te maken van
specialistische opvang en dat er al op vroege leeftijd extra begeleiding wordt gegeven aan de
ontwikkeling kan de Gemeente Amsterdam een financieel voordeel geven.
OKIDO is een laagdrempelige voorziening (o.a.: korte lijnen, direct contact/lichte zorgvorm,
georganiseerd vanuit welzijnsorganisatie). Dit wordt door de betrokkenen (ouders en leiding van
kindercentra) als prettig ervaren. Door het centrale loket zijn de bereikbaarheid en bekendheid van
OKIDO groot onder de kindercentra.
De diverse hulpvormen die de gemeente Amsterdam te bieden heeft aan de kindercentra geven door
de samenwerking meer duidelijkheid aan de kinderopvang waardoor er, mede door korte lijnen,
slagvaardiger wordt gewerkt en de juiste ondersteuning gekozen kan worden.
Zoals de cijfers van het afgelopen jaar uitwijzen zien we dat de vraag voor ondersteuning nog steeds
groot is.
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Samenvattend
OKIDO is een laagdrempelige voorziening voor jonge kinderen die extra stimulering en begeleiding
behoeven. Voor ouders en het kindercentrum is deze vorm van ondersteuning makkelijk
toegankelijk. Doordat de specialist al vroegtijdig betrokken wordt bij de begeleiding kan er goede
gerichte ondersteuning worden geboden. Uitkomst kan zijn dat kinderen al op jonge leeftijd een
grote groei laten zien in hun ontwikkeling waardoor de ondersteuning kan worden beëindigd en/of
dat zij hierdoor makkelijker naar het reguliere onderwijs kunnen doorstromen. Anderzijds kan het
een (eerste) stap zijn naar verdere specialistische hulp. Ouders krijgen de tijd om te zien wat het
meest passend zou kunnen zijn voor hun kind. Door goede samenwerking en doorverwijzing naar
andere instanties kan het kind verder geholpen worden.
OKIDO heeft een belangrijke plaats binnen het geheel van bestaande hulpverleningsvoorzieningen
voor deze doelgroep.
OKIDO neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door de voorwaarden voor de integratie
van deze kinderen binnen een reguliere setting te versterken en hun kansen voor de toekomst te
vergroten.

Mirjam Vermond
Coördinator OKIDO
Maart 2017
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