


AMSTERDAM EXTRA DENKT EN KIJKT MEE
Als je te maken hebt met een cliënt vanuit de OGGZ-doelgroep kun je altijd een 
van partijen binnen Amsterdam Extra benaderen om mee te overleggen. Indien 
nodig verwijzen zij naar elkaar door. 
Vanuit de MO/BW partijen zijn er na dit telefonisch advies 4 routes mogelijk: 
 1.   cliënt wordt ondersteund vanuit buurtteam, OKT en/of de sociale basis;
 2.  professional van Amsterdam Extra gaat 1 keer mee op huisbezoek;
 3.   duo-begeleiding: professional van Amsterdam Extra gaat maximaal 5 keer 

(mee) naar de cliënt; 
 4.   aanbieder van Amsterdam Extra neemt cliënt over (hiervoor wordt een 

beschikking afgegeven door het buurtteam).

Arkin en GGZInGeest bieden ook mogelijkheden voor consultatie en advies via 
preventie, de GGZ coaches en zorgtoeleiding in de wijk. Deze partijen geven vrijblijvend 
en laagdrempelig consultatie en advies telefonisch of bij aanwezigheid bij casuïstiek 
besprekingen. Voor contact met een van de Arkin partijen zie: arkin.nl/over-ons/
samen-sterker/arkin-in-de-wijk, voor contact met GGZInGeest www.ggzingeest.
nl. Kijk voor het aanbod van Amsterdam Extra ook op: mijn.koppl.nl/#/help/
amsterdamextra/start   

 
HET OVERIGE AANBOD VANUIT AMSTERDAM EXTRA
Behalve consultatie en advies bieden de partijen binnen Amsterdam Extra 
gespecialiseerde zorg aan Amsterdammers. Hieronder vind je een beknopt 
overzicht van de aangesloten organisaties, het belangrijkste aanbod dat zij 
te bieden hebben en een link naar hun website met nadere informatie en 
contactgegevens.

 

WAT IS AMSTERDAM EXTRA?
Amsterdam Extra is een netwerk van specialistische aanbieders van OGGZ-zorg in 
Amsterdam. Buurtteams, Ouder- en Kind-teams en Sociale Basis kunnen Amsterdam 
Extra benaderen voor consultatie en advies, begeleiding en deskundigheidsbevordering.
De professionals binnen Amsterdam Extra:
 • Denken mee
 • Geven advies
 • Kennen de doelgroep
 • Kennen het beschikbare aanbod
 • Kunnen mee op huisbezoek vanuit de MOBW partners
 •  Kunnen vanuit de MOBW partner samen optrekken (max. 5 keer) in DUO-

begeleiding
 • Kijken samen met jou of aanvullende ondersteuning nodig is
 • Deskundigheidsbevordering op gebied van (O)GGZ
 

WAT IS DE OGGZ-DOELGROEP?
De OGGZ-doelgroep is een bredere groep waarbij verschillende doelgroepen te 
onderscheiden zijn.  De volgende vijf criteria typeren deze heterogene doelgroep:
 •  Aanwezigheid/vermoeden van een psychiatrische stoornis (waaronder 

verslavingsproblemen), of ernstige psychosociale problemen;
 •  tegelijkertijd, aanwezigheid van meerdere problemen op andere 

leefgebieden;
 •  leidend tot het niet voldoende in staat zijn om in de eigen 

bestaansvoorwaarden te voorzien (huisvesting, inkomen, sociale contacten, 
zelfverzorging, etc.);

 • gebrek aan mogelijkheden om de problemen op te lossen;
 • afwezigheid van een adequate hulpvraag.
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Cordaan (088-267 3226, www.cordaan.nl)
•  Ambulante ondersteuning OGGZ en bijzondere schoonmaak (HBH OGGZ).
•  Ambulante ondersteuning voor mensen met een LVB, ouderen, mensen met een 

autisme spectrum stoornis en mensen met NAH.
•  Beschermd en begeleid wonen voor mensen met GGZ en/of LVB problematiek.
•  Betaald werk, vrijwilligerswerk en dagbesteding voor mensen met GGZ problematiek, 

mensen met een verstandelijke beperking, ouderen, mensen met een autisme 
spectrum stoornis en mensen met NAH.

•  Zorg in de wijk (wijkverpleging en hulp bij 
huishouden), geriatrische revalidatie en 
verpleging en verzorging in verpleeg- en 
verzorgingshuizen.

    

HVO-Querido (020 – 5619090, www.hvoquerido.nl)
•  Ambulante ondersteuning voor jongvolwassenen, volwassenen, gezinnen (ook 

intermediaire verhuur, omklapwoningen, ook in eigen woning).
•  Maatschappelijke opvang voor volwassenen, gezinnen, ongedocumenteerden, en 

voor slachtoffers mensenhandel. Passantenpensions voor economisch daklozen.
•  Beschermd wonen voor jongvolwassen en volwassenen, ook voor cliënten met 

forensische problematiek en cliënten met een WLZ indicatie.
•  Werk en Participatie (ook dagbesteding, leer-werk 

trajecten).
•  Respijthuis en Herstelbureau waar mensen aan eigen 

herstel kunnen werken met ervaringsdeskundigen.
•  P&G 292: prostitutie en gezondheidscentrum.
    

Timon (aanmeldingwmoamsterdam@timon.nl, www.timon.nl)
Expertise Timon is het begeleiden van jongvolwassenen, meiden, vrouwen en gezinnen 
naar zelfstandigheid. We hebben veel kennis van sekse specifieke problematiek & 
hechting en opvoedproblematiek.
•  Ambulante ondersteuning (ook intermediaire verhuur, omklapwoningen, alsook in 

eigen woning).
•  Maatschappelijke opvang in kleinschalige 

voorzieningen, waar ook vrijwilligers (gezinnen, stellen 
en singles) wonen als brug naar het gewone leven.

•  Noodopvang voor gezinnen in kleinschalige 
voorzieningen, waar ook vrijwilligers wonen.

GGZInGeest (www.ggzingeest.nl)
•  Gespecialiseerde psychiatrische zorg aan jongeren, volwassenen en ouderen.
• Zorgtoeleiding verzorgingsgebied Zuid en Nieuw West bij:  
 o crisissen  
 o zorgwekkende zorgmijders. 
•  GGZ in de wijk. Met GGZ in de Wijk brengt GGZInGeest  

specialistische kennis in over mensen met een GGZ-achtergrond. 

Leger des Heils (088-0654825, www.legerdesheils.nl)
•  Ambulante ondersteuning OGGZ (Verpleging, Verzorging, Thuiszorg, Bijzondere 

Schoonmaak/Hoardingproblematiek, Intermediaire verhuur en eigen woning).
•  Beschermd en begeleid wonen volwassenen en jongeren (multiproblematiek, LVB).
•  Maatschappelijke opvang volwassenen, gezinnen en 

ongedocumenteerden.
•  Jeugdzorg (24 uurs, dagbehandeling, ambulante  

begeleiding, LVB).
•  Dagbesteding & arbeidsreintegratie.
    

PerMens (088-4454000, www.permens.nl)
•  Straathoekwerk voor de groep jongvolwassenen 12 tot 27 jaar met complexe 

problematiek op verschillende levensgebieden in het kader van Jeugd en Veiligheid 
en/of dak- en thuisloosheid.

•  Verbindende integrale aanpak (VIA) voor jongvolwassenen die door een veelvoud aan 
problematiek niet meer naar school of werk gaan, of dreigen uit te vallen. Specifieke 
risicogroepen waar we ons o.a. mee bezighouden: spookjongeren, VSV’ers, jonge 
moeders in een kwetsbare positie, statushouders, jongeren die vastlopen / dreigen 
vast te lopen door GGZ problematiek.

•  Juridisch Jongeren Coach voor jongvolwassenen bestaande uit laagdrempelige 
praktische sociaaljuridische ondersteuning en (preventieve) voorlichting voor groepen 
en professionals.

•  Straathoekwerk volwassenen / Veldwerk Amsterdam gericht op volwassenen met 
OGGZ problematiek waarvan een deel overlast vertoont en vaak zorgmijdend is.

•  Ambulante ondersteuning  voor jongvolwassenen, volwassenen en gezinnen 
(intermediaire verhuur, omslagwoning, eigen woning).

•  Maatschappelijke opvang / beschermd wonen voor jongvolwassenen en 
volwassenen, ook voor cliënten met een WLZ indicatie.

• Noodopvang voor dakloze gezinnen.
•  Dagbesteding en inloopvoorzieningen  

(ontmoeten en werk).
• Nachtopvang voor jongvolwassenen 18-23 jaar.
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De Regenboog Groep (020-5317600, www.deregenboog.org)
• Maatschappelijk werk en tijdelijk wonen voor economisch daklozen.
•  Informele zorg (maatjes) voor mensen met psychiatrie, verslaving, dakloosheid, 

LHBT’ers, nieuwkomers, jeugd en jongeren en slachtoffers mensenhandel.
•  Werk & Activeringsprojecten voor mensen met psychiatrie, verslaving, (ex)-daklozen. 
• Respijtzorg en logeeropvang in Villa Buitenlust.
•  Partner- en familieondersteuning voor naasten van mensen met 

psychiatrie en verslaving.
•  Maatschappelijk werk voor verslaafden, daklozen, 

ongedocumenteerden en EU-burgers (tevens repatriëring). 
    

Arkin arkin.nl/over-ons/samen-sterker/arkin-in-de-wijk
•  Gespecialiseerde geestelijke zorg aan jongeren, volwassenen en ouderen in een 

grootstedelijke omgeving.
•  Zorgtoeleiding: gaat met mensen in gesprek over hun psychisch wel bevinden, denkt 

mee en leidt, zo nodig, toe naar behandeling. Consultatie aan collega professionals. In 
iedere wijk is een sociaal verpleegkundige actief. 

•  Wijk spreekuur en consultatie en advies: zorgtoeleiding biedt ook een wijkconsult, 
waarbij professional met bewoner een afspraak kan krijgen met zorgtoeleiding in 
de wijk. Dit consult is altijd op vrijwillige basis, bewoner heeft nog 
geen behandelaar, begeleider komt mee en de huisarts word na het 
consult ingelicht. 

•  Preventie: Arkin richt zich op (vroeg)signalering en preventie van 
psychische klachten en leidt bewoners toe naar preventie en zorg. 
Adviesgesprekken, voorlichting en cursussen. 

    

Roads arkin.nl/over-ons/samen-sterker/arkin-in-de-wijk
•  Pit&Co: herstelwerkplaatsen met en door ervaringswerkers voor laagdrempelige 

herstel. Beschikbaar in de nabije woonomgeving van cliënt.
•  Roads Dagbesteding GGZ: arbeidsmatige en recreatieve dagbesteding dat aansluit 

op de interesses en ontwikkeldoelen van de cliënt.  
•  Roads Inloop: toegankelijk aanbod van activiteiten op het gebied van (re)creëren, 

bewegen, leren en eten. Iedereen is welkom zonder afspraak op een inloop.
•  De GGZ Coaches in de Wijk: de GGZ-coach maakt nieuwe verbindingen tussen 

de domeinen zorg, participatie en welzijn gericht op bewoners in kwetsbare 
omstandigheden. 

•  Het Roads Vriendenhuis Amsterdam is een woonomgeving 
specifiek ontwikkeld en ingericht voor mensen met een GGZ 
en/of verslavingsachtergrond. Binnen een Vriendenhuis kun je 
onder eigen regie in een veilige omgeving werken aan duurzaam 
herstel.
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