
Wat doet het 

Jeugdteam 

Zaanstad?
Informatie voor huisartsen 

Wanneer verwijst u naar het 

Jeugdteam?

 Bij complexe opvoedings-en gezinsproblemen  

 (als hulp van Centrum Jong niet voldoende is).

 Bij opvoedingsproblematiek van ouders   

 met LVB/LVG.

 Bij complexe echtscheidingsproblematiek met  

 kindproblemen of omgangsproblemen.

 Voor Basis-JGGZ, diagnostiek en behandeling   

 (bv vermoedens van autisme).

 Bij somberheid en depressie bij jongeren   

 (diagnostiek en behandeling).

 Bij genderproblematiek     

 (diagnostiek en begeleiding).

 Bij problematiek binnen een eenoudergezin.

 Bij dreigende schooluitval of andere problemen in  

 de klas (soms ook via school of jeugdarts).

 Voor een indicatie voor specialistische jeugdhulp  

 (JT maakt ook perspectiefplan).

 Voor het aanvragen van een persoonsgebonden  

 budget (PGB).

 Voor interventies zoals EMDR, systeem-  

 behandeling,  speltherapie, intensief ambulante  

 gezinsbehandeling (IAG), groepsbehandeling, etc. 

Contactpersoon Jeugdteam 

Zaanstad

U kunt altijd bellen en consult aan het Jeugdteam 

vragen. Dat doet u het beste met uw vaste 

contactpersoon. Die kent het veld van de lichte én 

de specialistische hulp (inclusief wachttijden) goed. 

Contactgegevens vindt u bij deze kaart. Ook als u 

wilt aanmelden bij specialistische jeugdzorg is het 

raadzaam eerst met uw contactpersoon bij het 

Jeugdteam te overleggen. 

www.jeugdteamzaanstad.nl

Het Jeugdteam

Het team bestaat uit SKJ-geregistreerde ambulant 

jeugdhulpverleners, (basis- en GZ) psychologen, 

orthopedagogen(- generalisten), systeemtherapeuten, 

speltherapeuten. Binnen het Jeugdteam is brede 

kennis en deskundigheid aanwezig over leeftijds-

gebonden ontwikkeling en daarmee samenhangende 

problematiek.    

Brede verkenning

Het Jeugdteam verkent altijd met het gezin alle 

leefgebieden (thuis, school, vrije tijd), dus niet alleen 

voor de specifieke verwijzing. Vervolgens stellen we 

samen met het gezin doelen van begeleiding en 

behandeling vast. Ook bij inzet van GGZ-expertise 

wordt een brede verkenning van voornoemde leef-

gebieden gedaan, naast diagnostiek en behandeling. 

Psycho-educatie kan onderdeel van dit traject zijn. We 

schakelen, waar nodig, specialistische jeugdhulp in, 

naast de hulp en regie van het Jeugdteam. De hulp is 

altijd gericht op herstel van eigen regie en waar 

mogelijk normalisatie van problematiek.

Hoe kunt u aanmelden? 

Via jeugdteamzaanstad.nl/voor-verwijzers 

vindt u het voor huisartsen verkorte 

intakeformulier. Dat mailt u vervolgens 

naar aanmeldingen@jt.zaanstad.nl. 

Het intakeformulier is nodig om een iets 

breder beeld van het gezin te krijgen. 

Liever telefonisch contact? U kunt ook bellen 

met ons aanmeldteam 075-2050888.

Vanaf najaar 2022 wordt het mogelijk direct vanuit 

VIP-live te verwijzen naar het Jeugdteam.



www.jeugdteamzaanstad.nl

Het perspectiefplan

Het Jeugdteam werkt met een perspectiefplan, 

een vereiste uit de Jeugdwet. Dit beschrijft de 

situatie van het gezin en welke doelen het gezin 

wil behalen. Het plan helpt het gezin, samen 

met het Jeugdteam, regie te voeren. Voor 

specialistische jeugdhulp is in veel gevallen 

een perspectiefplan vereist. We kunnen ook 

naar de specialisten verwijzen. 

De teams in de wijk

•  Jeugdteam 1: Wormerveer, Krommenie en 

 Westknollendam: Vinkenstraat 14A,    

 1521  XM Wormerveer

•  Jeugdteam 2: Nieuw West, Oud Koog,   

Oud Zaandijk, Rooswijk en Westerkoog:   

Ebbehout 31B, 1507 EA Zaandam

•  Jeugdteam 3: Kogerveld, Zaandam Noord,  

Zaandam West en Oude Haven:    

Heijermansstraat 78, 1502 DR ZAANDAM

•  Jeugdteam 4: Rosmolenwijk en Zaandam Zuid: 

L.T.Roggeplein 3-5, 1502 VL Zaandam

•  Jeugdteam 5: Pelderseveld, Hoornseveld en 

Poelenburg: Buurtcentrum Poelenburcht,  

Weerpad 1A, 1504 NX Zaandam

•  Jeugdteam 6: Assendelft en Westzaan:   

Parkrijklaan 121B, 1567 HD Assendelft

Samenwerking

Het Jeugdteam werkt samen met andere organisaties 

in het werkveld. Zoals het onderwijs en sociaal 

wijkteams. Wij werken intensief samen met 

organisaties als Veilig Thuis, de jeugdbescherming, 

specialistische zorgaanbieders of organisaties als 

Buurtgezinnen.
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