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Integrale Vroeghulp in de praktijk
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Voorwoord
Deze uitgave als inspiratie
We zijn trots op wat we als Loket Vroeghulp in Midden-Brabant al sinds 2002 hebben 

bereikt en op het verschil dat we sámen weten te maken, voor het kind en het gezin. 

Met deze uitgave - inclusief DVD met verhalen van ouders en partners - willen we 

daarom andere regio’s inspireren en gebruik laten maken van onze ervaringen. 

We hebben ervaren dat ons - en dus ook jullie - succes staat of valt bij een goede 

samenwerking tussen de verschillende partners. Deze uitgave is daarom bedoeld voor 

alle zorgverleners, opvoeders, projectleiders, deskundigen en specialisten die betrokken 

zijn bij de zorg en de opvoeding van kinderen met meervoudige ontwikkelingsproblemen.

We hopen dat we jullie kunnen prikkelen, uitdagen en enthousiasmeren om samen te 

werken vanuit de basis: het kind en het gezin!

Anne-Riet van Haaren 
coördinator Loket Vroeghulp Kind en Jeugd

projectleider Vroeg Voortdurend Integraal regio Midden-Brabant

Anne Willems
manager Loket Vroeghulp Kind en Jeugd

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen, unieke manier. De een wat sneller, de 

ander wat langzamer. Maar wat als er echt iets aan de hand is?

De meeste kinderen ontwikkelen zich gelukkig prima. In Nederland zijn er echter ook 

gezinnen waar ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind. De zorg 

en ondersteuning voor deze kinderen en gezinnen kan beter en het is belangrijk de 

ontwikkelingsproblemen van kinderen zo vroeg mogelijk te signaleren.

het is belangrijk dat er één gezin, 

één plan is.

Om dat te realiseren moeten betrokken organisaties, hulpverleners en specialisten 

beter, intensief en in samenspraak met ouders gaan samenwerken: 1 gezin - 1 plan! 

Hierbij spelen drie aandachtspunten een centrale rol: vroegsignalering, voortdurende 

zorg en een integrale aanpak.

VVI pilots bij Loket Vroeghulp Kind en Jeugd in Midden-Brabant
Om de hulp aan kinderen tussen de 0 en 7 jaar met met meervoudige ontwikkelings-

problemen te verbeteren, is het landelijk project Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI) 

gestart in 2008. In pilots met bijbehorende bouwstenen voor innovatie zijn elf regio’s 

actief aan de slag gegaan. Ook regio Midden-Brabant heeft - onder de vlag van Loket 

Vroeghulp Kind en Jeugd - met veel enthousiasme meegedaan aan deze pilot. In 

uitstekende samenwerking met het landelijk projectteam VVI en onze collega’s Integrale 

Vroeghulp uit andere regio’s is veel kennis en ervaring al gedeeld. Daarnaast zijn de 

VVI bouwstenen geconcretiseerd tot methodieken en ‘good practices’ om ouders en 

kinderen nog eerder, sneller en beter van dienst te zijn. De pilotperiode wordt in juni 

2011 afgesloten en het is nu het moment om de opgedane kennis en ‘good practices’ 

te delen met collega’s in het land.
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Inleiding en achtergrond: 

Vroeg Voortdurend Integraal

Sommige kinderen hebben een achterstand of bijzonderheden in de motorische, 

sociale, emotionele, verstandelijke of zintuiglijke ontwikkeling. Wanneer de ont-

wikkeling van een kind anders verloopt dan die van leeftijdgenootjes, is het niet 

altijd meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms merken ouders of specialisten 

direct na de geboorte dat er iets is. Soms valt het pas op als het kind gaat spelen, 

leert praten, gaat lopen en omgaat met andere kinderen. Het is in ieder geval 

belangrijk er zo vroeg mogelijk bij te zijn.

De hersenen van jonge kinderen zijn nog erg ontvankelijk voor beïnvloeding. Vroege 

interventie en stimuleren van de ontwikkeling is daarom effectief en kan veel problemen 

voorkomen. Vroeghulp is dus waardevol, maar tegelijkertijd is het in de dagelijkse praktijk 

soms lastig te realiseren en organiseren. Het moet én kan nog beter… en daarin speelt 

binnen Midden-Brabant Loket Vroeghulp Kind en Jeugd een centrale rol. Door deel-

name aan het landelijk project VVI heeft Loket Vroeghulp de kans gekregen om een 

aantal bouwstenen verder te ontwikkelen. Daarnaast wil Loket Vroeghulp de in de 

afgelopen jaren ontwikkelde ‘good practices’ graag delen met collega’s in het land.

Iedereen is gemotiveerd 
Bij de zorg rond kinderen en gezinnen zijn veel verschillende specialisten en organisaties 

betrokken. Het is daarom niet altijd gemakkelijk om de gewenste afstemming en 

samenwerking voor elkaar te krijgen. Aan de andere kant zijn alle betrokkenen wel 

gemotiveerd om mee te doen; iedereen wil immers het beste voor het kind en het gezin. 

Het uitgangspunt van Vroeg Voortdurend Integraal (VVI) is dan ook dat ouders recht 

hebben op een landelijk dekkend netwerk gericht op preventie, vroegtijdige signalering 

en ondersteuning. En dit is het meest effectief als dit netwerk nauw aansluit bij eerder 

uitgevoerde multidisciplinaire vroegdiagnostiek.

Plan voor verbetering
Kinderen met een ontwikkelingsprobleem worden (te) laat gesignaleerd en gediagnos-

ticeerd. Door gebrekkige verwijzing en onbekendheid met het aanbod van Integrale 

Vroeghulp. Door onzekerheid bij ouders en het ontbreken van langdurige trajectbege-

leiding. En door beperkte samenhang en afstemming van zorg en onderwijs. Gezinnen 

worden hierdoor zwaar belast en pas na een lange zoektocht kunnen ze op passende 

zorg en ondersteuning rekenen. Om hier verbetering in aan te brengen is het programma 

VVI in het leven geroepen.

een verhaal uit de praktijk

De ouders van Alex (syndroom van Asperger):
“Onze huisarts had wel eens van een medisch kinderdagverblijf gehoord, 

waar kinderen met gedragsproblemen terecht kunnen. Hij wist alleen niet 

hoe hij daar naartoe kon verwijzen. Gelukkig kon de arts van het consultatie-

bureau ons naar Loket Vroeghulp verwijzen en daarna ging de bal rollen.”



1110

DVD

Ketennetwerk voor elke regio
VVI staat voor Vroeg Voortdurend Integraal. VVI is een programma met als basis de 

samenwerkingsverbanden Integrale Vroeghulp.

In elke regio moet er een goed werkend ketennetwerk komen dat zorgt voor:

  op preventie gerichte vroege gezinsondersteuning;

  structurele afstemming tussen zorg, voorschoolse opvang en onderwijs  

(één integrale benadering);

  één visie, vertaald naar wet- en regelgeving en adequate financiering, waarin de 

rechten voor de positie van het kind en de ouders zijn verankerd.

Innovatie in Vroeghulp
Het gaat dus niet alleen om vroege signalering en integrale diagnosticering maar ook om 

een innovatieve ketenaanpak. De kern van de innovatie die op dit moment nodig is – en 

die Midden-Brabant al heeft opgepakt – richt zich op de multidisciplinaire diagnostiek én 

het daarop afgestemde integrale aanbod aan kinderen met een ontwikkelingsprobleem en 

hun ouders. Met als kernwoorden: vroeg, voortdurend en integraal.

Vroeg: hoe eerder, hoe beter
Hoe eerder je een ontwikkelingsprobleem opmerkt, des te beter je erop in kunt spelen. Het 

is bij heel jonge kinderen vaak nog niet duidelijk welke problemen er in de ontwikkeling zijn. 

Ouders signaleren de ontwikkelingsachterstand soms niet of te laat of schatten het 

verkeerd in. Of ze vinden geen gehoor bij professionals als zij zich zorgen maken.

Bij de kinderdagopvang neemt de leidster aan dat het inmiddels wel opgemerkt zal 

zijn door het consultatiebureau. Zonder medewerking van de ouders kan een ‘buiten-

staander’ ook niet veel doen… Zo kunnen er maanden en soms zelf jaren verstrijken 

zonder dat het probleem werkelijk aangepakt en gediagnosticeerd wordt. Met alle 

gevolgen van dien. Vroege signalering is dan ook de eerste bouwsteen van VVI.

bij Loket Vroeghulp kind en Jeugd
Als je vroeg signaleert, betekent dit dat je vroeg hulp kunt inzetten waardoor je gedrag 

kunt verbeteren of kunt veranderen. De vroege signalering is daarom één van de 

speerpunten van Loket Vroeghulp. Dit krijgt onder andere vorm door structurele 

contacten met:

  JGZ medewerkers (consultatiebureau artsen en verpleegkundigen, schoolartsen en 

sociaal verpleegkundigen).

  Intern begeleiders van de basisscholen.

  Kinderfysiotherapeuten en logopedisten (via vakverenigingen in de regio).

  Huisartsen ( scholingsactiviteiten georganiseerd in samenwerking met de Centra 

Jeugd en Gezin in Midden-Brabant).

  Teamleiders kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in het werkgebied.

Voortdurend: samen aan de slag
Na de signalering, het doen van onderzoek en het eventueel stellen van de diagnose 

begint het vaak pas echt. Want welke voorzieningen en hulpmiddelen heeft het kind 

nodig als het gaat om zorg, ondersteuning en onderwijs? Door een goede, maar vooral 

voortdurende samenwerking tussen coördinator van Loket Vroeghulp, zorg, ondersteu-

ning, onderwijs en ouders komt er een eenduidige en constructieve aanpak tot stand.

bij Loket Vroeghulp kind en Jeugd
Loket Vroeghulp kan ouders adviseren en ondersteunen bij de keuzes die gemaakt 

moeten worden. Bijvoorbeeld als het gaat om het zoeken en het regelen van geschikt 

onderwijs. Wanneer gaat het kind vanuit de zorg naar het onderwijs? Hoe zorgen we 

voor een warme overdracht? Welke faciliteiten zijn er nodig vanuit het perspectief van 

de zorg, ondersteuning en het onderwijs? Hoe kunnen scholen op verantwoorde wijze 

onderwijs verlenen aan kinderen met een beperking en welke voorzieningen en extra 

middelen zijn daarvoor nodig? 

“Ik twijfelde over de ontwikkeling van 

Ryan.Uit onderzoek kwam toen dat hij 

PDD-NOS heeft. Alle dromen gaan dan 

ineens weg; veel dingen zal hij niet kunnen. 

Niet net als een normaal kind.

Tegen andere ouders zou ik willen zeggen: 

aarzel niet, je moet niet te lang wachten. 

Als er iets aan de hand is, kun je geholpen 

worden. Als je te lang wacht is het te laat.”

anIta
moeder van Ryan (5)
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LouIs nouws
intern begeleider basisschool en voorzitter per-
permanente commissie leerlingenzorg
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anne-rIet Van haaren
coördinator Loket Vroeghulp
Kind en Jeugd

“ Het specifieke is dat er zo breed gekeken 

wordt; Loket Vroeghulp schakelt diverse 

disciplines in. Coördinatoren gaan ook op 

een gegeven moment naar MEE toe of 

een andere instantie om hulp thuis te 

krijgen in een gezin als dat nodig is. Er is 

dus niet alleen hulp voor school, maar ook 

voor de begeleiding van de ouders thuis 

bij de opvoeding.”

“Onder voortdurende zorg verstaan we 

dat ouders bij ons geweest zijn op een 

intakegesprek, we verzamelen gegevens 

over het kind en het gezin. Vervolgens 

brengen we dat in het kernteam en maken 

een hulpverleningsplan. Daarbij blijven we 

telkens contact houden met de ouders. 

Zodat het nog steeds klopt wat we doen 

en zodat we hun vraag nog steeds helder 

voor de geest hebben. En op het moment 

dat kinderen op de juiste plek zitten en 

ouders tevreden zijn, dan houdt op dat 

moment onze zorg op en dragen wij het 

warm over aan de vervolginstelling waar 

het kind naartoe gaat.”

Integraal: intensief en in samenhang
Integraal wil zeggen: intensief en in samenhang. De verschillende specialisten werken 

nauw samen, overleggen, vullen elkaar aan en koppelen terug… een goed op elkaar 

ingespeeld team is dus een belangrijke voorwaarde. Ook hier geldt weer: één kind, 

één gezin - één plan. Daarnaast staat integraal ook voor: de aandacht voor de omgeving 

en het gezin van het kind. Een kind staat niet op zichzelf; ook de mensen er om heen 

kunnen hulp nodig hebben.

bij Loket Vroeghulp kind en Jeugd
Een integrale aanpak loont, zo blijkt in Midden-Brabant uit de praktijk. Het werken met 

een multidisciplinair team en hulpverleningsplan is en blijft dan ook een belangrijke 

pijler van Loket Vroeghulp. Alle deskundigen met de benodigde specialisaties doen in 

het kernteam mee. Er zijn namelijk tal van complexe factoren die van invloed zijn op de 

ontwikkeling van het kind en het aanbrengen van de samenhang daartussen heeft een 

grote meerwaarde. 

Naast de besprekingen van de kinderen in het kernteam investeert Loket Vroeghulp 

ook regelmatig in de persoonlijke contacten tussen de teamleden. Zo is er jaarlijks een 

loket-etentje om elkaar informeel te leren kennen en te spreken. Ook is er regelmatig 

een themabijeenkomst rond een onderwerp dat multidisciplinaire aandacht verdient.

 

In het volgende hoofdstuk kun je lezen hoe Loket Vroeghulp Kind 
en Jeugd werkt 

  Hulp aan gezinnen met een kind met meervoudige ontwikkelingsproblemen kan 

beter. Eerder opgemerkt, minder ad hoc, intensiever en met meer samenhang. 

  Het doel van Loket Vroeghulp is dat er vanuit een totale context (kind-ouders-om-

geving) gekeken wordt naar de vragen en problemen die er zijn rond de ontwik-

keling van kinderen. 

   Loket Vroeghulp is een goed op elkaar ingespeeld team van specialisten vanuit diverse 

samenwerkingspartners, de drie coördinatoren, de manager en de secretaresse. 

   Hoe eerder een ontwikkelingsprobleem wordt opgemerkt hoe beter: de tijd moet 

besteedt worden aan ontwikkelingsstimulering van het kind en niet aan het wachten 

op hulp!

  Door een goede, maar vooral voortdurende samenwerking tussen zorg, ondersteuning 

en onderwijs en ouders komt een eenduidige en constructieve aanpak tot stand.

   Er zijn tal van complexe factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het 

kind en het aanbrengen van de samenhang daartussen heeft een grote meerwaarde. 
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Jaap Van LIer
één van de zeven kinderartsen van het 
TweeSteden Ziekenhuis 
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En jullie regio?
Wat zijn de drijfveren voor het starten van een ‘Loket Vroeghulp’ in jullie regio? Wat 

willen jullie bereiken? In hoeveel tijd? Welke partijen willen jullie erbij betrekken? Een 

goedlopende samenwerking rond kind en gezin staat of valt bij een sterke, inspirerende 

coördinatie. Er zijn veel verschillende partijen, deskundigen, visies en belangen bij de 

zorg en ontwikkeling van jonge kinderen betrokken. En wanneer een groep mensen 

met verschillende perspectieven gaat samenwerken is er aandacht nodig voor de 

gezamenlijkheid. Vraag je af: wat bindt ons, wat is onze gezamenlijke visie, ons gemeen-

schappelijk belang? Hoe creëren we een klimaat waarin het plezierig, vertrouwd, integer 

en effectief met elkaar samenwerken is? Als je eerst samen die stip op de horizon zet, 

dan weet je: daar gaan we voor!

“Als kinderarts werk ik ook in het kern-

team van Loket Vroeghulp. Iedereen uit 

het team is gemotiveerd om het beste 

advies te geven. Daar zit wel een valkuil 

in; elke hulpverlener en instantie denkt 

dat die zelf de beste hulp geeft aan het 

kind. Het is daarom belangrijk met elkaar in 

gesprek te blijven en te beseffen dat het 

meerwaarde heeft wat je als team doet. 

Dat moet je ook communiceren naar je 

eigen organisatie toe. Aantonen dat je het 

graag wilt en dat het ook meerwaarde 

heeft voor de kinderen. 

Iedereen is gewend op een bepaalde 

manier te werken. Wij hulpverleners 

denken altijd dat we het op de beste 

manier doen. Door met anderen te wer-

ken, moet je ook iets inleveren. Van jezelf, 

maar ook van je eigen werkwijze. Dat is 

een proces en dat kan best lastig zijn.”

Ieder vanuit een eigen

expertise maar altijd samen

voor de beste hulp

Optimale samenwerking:

kernteam en partners

Loket Vroeghulp Kind en Jeugd is het samenwerkingsverband van een breed 

scala aan instellingen die in de regio actief zijn. Het loket kan rekenen op twee 

kernteams en samenwerkende partners. De drie coördinatoren spelen een centrale, 

verbindende rol. Zij blijven de vaste contactpersonen voor ouders gedurende het 

hele traject, van aanmelding tot afsluiting.

Loket Vroeghulp Kind en Jeugd is er voor informatie, onderzoek en hulp bij meervoudige 

ontwikkelingsproblemen van kinderen van 0-7 jaar. Ouders en hulpverleners kunnen er 

rechtstreeks terecht. Bij het loket zetten drie coördinatoren zich in om met advies, 

onderzoek en begeleiding het kind en het gezin naar de juiste zorg te begeleiden. 

Daarbij krijgen zij ondersteuning van twee kernteams van deskundigen.

Het dagelijks team van Loket Vroeghulp bestaat uit een manager, drie coördinatoren 

en een secretaresse. De kernteams van deskundigen bestaan uit:

 een kinderarts;

 een psycholoog;

 een jeugdarts;

 een fysiotherapeut;

 een logopedist;

 een orthopedagoog;

 een revalidatiearts;

 een gedragswetenschapper van Bureau Jeugdzorg;

 een (school)maatschappelijk werker;

 en een consulent van MEE.
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Jaap Van LIer
kinderarts in het kernteam 
van Loket Vroeghulp

“In ons team heb je vertegenwoordigers 

van heel veel groepen en die proberen 

natuurlijk hun stem in de verschillende 

organisaties door te laten klinken. Dat 

moet je in stand houden. Dat je die 

organisaties nog meer op elkaar afstemt.”

Andere partners die betrokken zijn bij Loket Vroeghulp Kind en Jeugd:
 Zorgbelang Midden-Brabant (ouderverenigingen);

 Peuterspeelzalen en kinderopvang;

 Huisartsen in het werkgebied van Midden-Brabant;

 Stichting Onderwijsbegeleiding Midden-Brabant (SOM);

 Instituut Maatschappelijk Werk;

 Audiologisch Centrum;

 Centrum Buitenlandse Vrouwen 

 en de acht gemeenten van Midden-Brabant.

Regisseur: MEE regio Tilburg en MEE Brabant Noord
De regie van Loket Vroeghulp ligt bij de MEE organisaties in de regio Midden-Brabant, 

want in de subsidie is de voorwaarde van samenwerking met revalidatie en gehandi-

captenzorg geborgd. MEE ontvangt landelijke subsidie Integrale Vroeghulp vanuit het 

College voor Zorgverzekeringen en betaalt hiermee de kosten voor coördinatie, 

secretariaat en huisvesting. De kindgerelateerde uren worden betaald vanuit de MEE 

diensten. Alle hulp en advies vanuit het loket is gratis voor de ouders.

Meerwaarde van meerdere disciplines
Een aantal samenwerkingspartners vaardigt een kernteamlid af voor Loket Vroeghulp. 

Zo ontstaat een team van deskundige partners, ieder met een eigen expertise. De 

aanwezigheid van verschillende disciplines levert een breder blikveld op. En het samen-

werken in een team moet leiden tot korte lijnen en een integrale aanpak.

Waar voorheen de verschillende deskundigen er alleen voor stonden, kunnen ze nu 

hun bevindingen, twijfels, aandachtspunten delen met een collega-teamlid. Bedenk 

ook eens voor jullie regio welke partners cruciaal zijn en zoek actief de samenwerking op.

Samenwerkende partners in Loket Vroeghulp Kind en Jeugd
Loket Vroeghulp heeft in totaal zeventien samenwerkende partners:

 MEE regio Tilburg;

 MEE Brabant Noord;

 Stichting Amarant (zorgaanbieder mensen met een beperking);

 Revalidatiecentrum Leijpark;

 Stichting Prisma (zorgaanbieder mensen met een handicap);

 St. Elisabeth Ziekenhuis;

 TweeSteden Ziekenhuis;

 Thebe jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar);

 Bureau Jeugdzorg Midden-Brabant;

 GGz Breburg;

  ASVZ Zuid-West, locatie Vincentius (zorgaanbieder mensen met een verstandelijke 

beperking);

 Zorgkantoor Midden-Brabant;

 GGD Hart voor Brabant (jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar);

 Stichting Kompaan en de Bocht (aanbieder jeugdzorg en vrouwenhulpverlening);

 De Hondsberg (kinder- en jeugdpsychiatrie);

 Orthopedagogisch Centrum Brabant;

 Koninklijke Kentalis (zorgaanbieder autisme, spraak- en gehoorproblemen).
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de werkwijze van Loket Vroeghulp kind en Jeugd
Loket Vroeghulp Kind en Jeugd heeft een vaste aanpak ontwikkeld. Deze werkwijze 

werkt goed in de praktijk en is goed te complementeren met de bouwstenen van VVI. 

Een uitstekend voorbeeld dus voor andere regio’s:

1  Wanneer ouders of opvoeders hun kind aanmelden of als ze worden verwezen, dan 

komen ze eerst persoonlijk in (intake) gesprek met een coördinator. Die kijkt dan 

samen met ze naar de wensen en vragen die er zijn. Soms zijn de ouders dan al 

meteen geholpen met informatie over organisaties of instellingen die direct 

ondersteuning kunnen bieden.

2  Vaak is nog niet meteen duidelijk wat er aan de hand is. De coördinator verzamelt dan 

- met goedkeuring van de ouders - eerst meer informatie bij het consultatiebureau, 

de huisarts, de kinderarts, de kinderopvang en/of de school. Daarna wordt het kind, 

onder voorzitterschap van de coördinator, besproken in een van de kernteams.

 De intake rust op drie belangrijke pijlers. De coördinator praat met de ouders over: 

(1) de ontwikkelingsanamnese van het kind, (2) draagkracht en draaglast van ouders, 

(3) het gezin, hun geschiedenis en omgeving.

Als het nodig is, kan Loket Vroeghulp na de intake snel preventieve gezinsonder-

steuning inzetten. Dit is een van de zeven bouwstenen van Vroeg Voortdurend Integraal 

(VVI). Na afsluiting kan Loket Vroeghulp ook langdurige trajectbegeleiding inzetten. Dit 

is ook een innovatie van VVI. Hierover leest u verderop in het inspiratieboek meer.

3  Het kernteam komt twee keer per maand bij elkaar onder voorzitterschap van een 

van de coördinatoren. Een week voor de vergadering ontvangen alle kernteamleden 

relevante informatie over de kinderen die op de agenda staan. Hierbij zit het 

hulpverleningsplan dat gemaakt is door de coördinator. Het hulpverleningsplan is 

een samenvatting van de intake en alle relevante gegevens met als uitgangspunt 

de vraag van ouders. Als het nodig is, kunnen één of meerdere specialisten uit het 

kernteam het kind onderzoeken om erachter te komen wat er precies aan de hand 

is. Het team kijkt dan vanuit de verschillende invalshoeken naar de ontwikkeling 

en/of het gedrag van het kind.

4  Vervolgens bespreekt de coördinator het advies van het kernteam met de ouders. 

De ouders kunnen dan ook aangeven wat hun wensen zijn voor eventuele vervolg-

stappen.

5  De resultaten van de (verschillende) onderzoeken worden teruggekoppeld in een 

volgende kernteambespreking, aan de hand van het hulpverleningsplan. Als 

bekend is wat er met een kind aan de hand is, is het tijd voor de volgende stap: er 

komt een advies voor passende zorg of hulp. Het kan daarbij gaan om:

  ontwikkelingsstimulering;

  begeleiding van het gezin;

   opvang en gespecialiseerde begeleiding van het kind op kinderdagverblijf, 

peuterspeelzaal of basisschool;

  opvang van het kind in een speciale voorziening.

6  De onderzoeker die het meest betrokken is geweest bij het kind, voert in aanwezig-

heid van de coördinator, het gesprek waarin uitslagen van onderzoeken worden 

toegelicht. De ouders kunnen dan ook rechtstreeks vragen stellen.

7  Na het eindgesprek heeft de coördinator nog contact met ouders. Hij of zij zorgt 

ervoor dat alle acties voor kind en gezin in samenspraak met de ouders in gang 

worden gezet. Afstemmen op tempo en wensen van ouders is daarbij een vereiste.

Loket Vroeghulp Kind en Jeugd vindt het erg belangrijk dat ook ouders vanuit andere 

culturen of achtergronden goed hun verhaal kunnen doen. Het hebben van een kind 

met ontwikkelingsproblemen en alles wat hiervoor in Nederland geregeld moet worden, 

is voor veel anderstalige ouders een flinke zoektocht. Ook zijn er cultureel bepaalde 
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waarden en normen die hierbij een rol spelen.

De coördinatoren van Loket Vroeghulp kunnen bij de gesprekken met ouders gebruik-

maken van de Voorlichters Eigen Taal en Cultuur (VET-C) van het Centrum Buitenlandse 

Vrouwen. Die voorlichters vormen zo vaak een brugfunctie in de vertaalslag van het 

land van herkomst (en tradities en inzichten) naar de Nederlandse samenleving.

De coördinator blijft tijdens het hele traject het aanspreekpunt van de ouders. Ook houdt 

de coördinator de verwijzers op de hoogte van de bijzonderheden en zorgt na afsluiting 

van de zorg door Loket Vroeghulp voor het eindverslag voor ouders en verwijzers.

“Delano is een heel spontaan manneke. 

Hij is aangemeld omdat hij onverstaan-

baar sprak. Gedurende de behandeling 

begon ik steeds meer zorgen te krijgen, 

vooral op het gebied van gedrag en 

intelligentie. In overleg met de moeder 

hebben we Delano toen aangemeld bij 

Loket Vroeghulp.

In het verleden hoorde ik zelden wat terug, 

als ik een kind verwees. De logopediste 

stond niet op de lijst van de mensen 

waaraan informatie werd teruggekoppeld. 

Inmiddels hoor ik dus wel wat terug en 

dat vind ik heel prettig.

Ik vind het belangrijk om het kind te 

volgen; krijgt het kind de zorg en de 

onderzoeken die het nodig heeft? Ik vind 

het ook belangrijk om het terug te horen 

voor mijn therapie.”

Irma sparIdans
logopediste van Delano (5)

wat bieden we aan

en hoe

pakken we dat aan?

Basis voor innovatie:

Integrale aanpak met bouwstenen

Vroeg Voortdurend Integraal (VVI) gaat uit van zeven, richtinggevende bouwstenen. 

De bouwstenen leiden tot een samenhangend kader van vroeg signaleren, multi-

disciplinaire diagnostiek, trajectbegeleiding, preventieve gezinsondersteuning, 

samenhangend aanbod van zorg en onderwijs. Deze manier van werken aan 

ketenzorg is vernieuwend voor Integrale Vroeghulp netwerken in Nederland. 

Loket Vroeghulp heeft het werken met deze bouwstenen  tijdens de pilotfase al  

in de praktijk gebracht.

Voordat een regio aan de slag gaat met de zeven bouwstenen, is het belangrijk dat alle 

samenwerkingspartners het fundament leggen. Een voorwaarde voor het innoveren 

van de Integrale Vroeghulp is een eensgezinde visie op de doelen, de doelgroep en 

de uitgangspunten. 
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sandra
moeder van Marijn (6)

“Ik merkte dat hij anders was dan andere 

kinderen. Als ouder probeer je dan ver-

schillende dingen, soms werkt het wel en 

soms niet. We hebben ook een oudere 

dochter en die gaf ook wat problemen. 

Om het gezin een beetje bij elkaar te 

houden, had ik zoiets van: we moeten 

echt iets gaan doen. Vandaar dat we actie 

hebben ondernomen om Loket Vroeghulp 

in te schakelen. En dat bevalt goed.”

bij Loket Vroeghulp kind en Jeugd
Bij de oprichting van het samenwerkingsverband Loket Vroeghulp Kind en Jeugd 

(2002) hebben de samenwerkingspartners in een convenant afgesproken op welke 

manier zij hun bijdrage eraan leveren. 

Loket Vroeghulp Kind en Jeugd richt zich op kinderen van 0-7 jaar met meervoudige 

ontwikkelingsproblemen en het gezin waarin zij opgroeien. Het samenwerkingsverband 

heeft zichzelf de - in het kort - volgende doelen gesteld:

  één toegang (Loket) in de regio, waar onderzoek (diagnostiek) en trajectbegeleiding 

vorm krijgt vanuit een breed samenwerkingsverband (van 17 partners) en waar 

ouders contact hebben met één aanspreekpunt (coördinator);

  informatie, advies en hulp bieden waardoor het traject van aanmelding, diagnostiek 

en ondersteuning efficiënter en transparanter verloopt voor de ouders;

  vroegtijdige signalering en onderkenning van ontwikkelingsstoornissen bevorderen;

  de integrale vroeghulp erop richten om de ontwikkeling van het kind te bevorderen;

  de hulp vergroten door een transmuraal, gezamenlijk aanbod van verschillende 

instellingen en hulpverleners.

De gezamenlijke uitgangspunten, waar alle partners van Loket Vroeghulp achter staan, zijn:

De hulpverlening is vraaggestuurd
De vraag van de ouders en het kind is dus het uitgangspunt voor het uitvoeren van de 

diagnostiek en voor het organiseren van de hulp.

Hulp op tijd en op de juiste plaats
Een tijdige signalering, snelle diagnostiek en verwijzingsmogelijkheden, geen wacht-

lijsten en een makkelijk toegankelijk en laagdrempelig aanmeldpunt.

Geïntegreerde hulp
Loket Vroeghulp benadert de vraag om hulp en de situatie van het kind vanuit verschillende 

invalshoeken (kind-ouders-omgeving) en combineert die met elkaar tot een samenhangend 

geheel: ‘gewoon waar het kan en speciaal waar het moet’.
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4

Informatie en 
advies aan 
gezinnen, 
trajectbegeleiding
(N.B. kan in feite in 
alle fasen 
voorkomen)

3

Multidiciplinair 
adviesplan
(N.B. Kan in feite 
in alle fasen 
voorkomen)

1

Vroege signalering 
(vanaf het consultatiebureau)

5

Gezinsondersteuning
- preventieprogramma’s
- praktische ondersteuning

6

Onderwijs & Zorg
- Geïntegreerde intake
- Samenhang onderwijs & zorg

7

Ketennetwerk van gezond- 
heidszorg, gezinsondersteuning,
onderwijs en zorgvoorziening

2a

Vraagverheldering en 
Multidisciplinaire 
diagnostiek

2b

Speciale centra voor 
complexe diagnostiek 
(universitair medisch centrum)

schema bouwstenen  (uit de notitie: Vroeg, Voortdurend, Integraal 2008)
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coördinator Loket Vroeghulp Kind en Jeugd
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Vroege signalering

Vroegsignalering vindt vooral plaats binnen de algemene (jeugd)gezondheidszorg, 

vanuit consultatiebureaus en de eerstelijnszorg. Bij het signaleren en tijdig verwijzen 

van kinderen met een ontwikkelingsprobleem spelen huisartsen, kinderartsen, 

consultatiebureaus, voorschoolse opvang en leerkrachten een grote rol.

De meeste kinderen die naar Integrale Vroeghulp worden verwezen zijn tussen de twee 

en zes jaar. Bij de eerste bouwsteen gaat het er om dat meer kinderen tijdig en ook al 

vroeger bij het Loket Vroeghulp terechtkomen. Als een regio Integrale Vroeghulp 

heeft, is het cruciaal dat ook verwijzers weten dat het bestaat én dat het belangrijk is 

dat zij ouders en kinderen doorsturen als ze vermoeden dat er sprake kan zijn van 

meervoudige ontwikkelingsproblemen.

Opvattingen die Loket Vroeghulp vaak hoort:

“Ach, laat dat kind nog een jaartje kleuteren…”

(leerkracht groep 2)

“Wie ben ik om dat aan te kaarten? “

(logopediste vermoedt syndroom van Down)

“Zo raak ik zelf de regie kwijt.” 

(kinderarts)

“Ik heb geen zin in betutteling, wij kunnen zelf de weg wel vinden.”

(ouders)

“Ik was vroeger ook heel druk.”

(vader over het gedrag van zijn kind)

“Dat lopen komt vanzelf wel op gang, ieder doet dat op zijn eigen tempo.”

(fysiotherapeut)

“Zo’n eetprobleem gaat vanzelf weer over.”

(moeder)

“Bij mij waren ze ook laat met praten.”

(oma)

“We houden het hier wel even in de gaten.“

(consultatiebureau)

“Het kind heeft het moeilijk thuis, dat remt zijn ontwikkeling.” 

(juf peuterspeelzaal)

“Er moet gewoon iets meer structuur in dat gezin komen, dan komt het wel goed.” 

(leerkracht basisonderwijs)

“Ach, ik heb zo mijn eigen netwerk.”

(fysiotherapeut)

“Laten we eerst gewoon het medische traject aflopen.”

(kinderarts)

“Dat gaat over teveel schijven. Al die verschillende partijen die met eigen maten meten…”

(kinderarts)

“Weer een instantie erbij?”

(huisarts)

“Dit kunnen wij zelf ook begeleiden.”

(MEE-consulent)

“Het ligt aan de tweetalige opvoeding.”

(logopediste)

“Wij hebben echt wel kijk op hoe kinderen zich ontwikkelen.”

(intern begeleider basisschool)

“Vroegsignaleren is belangrijk omdat het 

voor kinderen en hun ouders belangrijk is 

dat ze snel gezien worden waardoor je 

ook een stuk diagnostiek kunt inzetten en 

ze snel in een traject kunt zetten. Daarmee 

kun je voorkomen dat gezinssituaties van 

ouders overbelast raken en waardoor 

ouders en gezinnen beter in balans 

kunnen blijven.”
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sandra
moeder van Marijn (6)
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tIneke panIs
jeugdarts

bij Loket Vroeghulp kind en Jeugd
Vroege signalering verloopt naar wens in Midden-Brabant. Consultatiebureaus en 

eerstelijnszorg signaleren op tijd eventuele ontwikkelingsachterstanden en (vermoedens 

van) beperkingen én ze verwijzen de kinderen vervolgens naar Loket Vroeghulp.

Aanmeldingen komen binnen via de consultatiebureaus, het basisonderwijs, kinderartsen 

en ziekenhuizen, huisartsen, kinderopvang, fysiotherapeuten, logopedisten en ouders.

De coördinatoren van Loket Vroeghulp investeren veel tijd en energie in informeren van 

verwijzers. Ook is er in regio Midden-Brabant een cursus vroegsignalering ontwikkeld. 

Deze deskundigheidsbevordering is er speciaal voor verwijzers uit de kinderopvang, de 

consultatiebureaus en de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG).

“Als ik een kindje doorverwijs naar bijvoor-

beeld de huisarts, kinderarts of oogarts in 

het ziekenhuis, geef ik het uit handen. Ik 

kan het op dat moment niet bieden wat 

het nodig heeft, je hebt immers niet alle 

expertise in huis.

Maar via Loket Vroeghulp worden alle 

disciplines betrokken. Daardoor leer je ze 

beter kennen en is het makkelijker een 

kind over te dragen. Ook de omgeving is 

belangrijk: er wordt gekeken naar het kind 

en zijn gezin.”

“Ik denk: beter een etiket dan een kind 

dat niet gelukkig is. Iedere ouder wil zijn 

kind toch gelukkig zien? Een vervelend 

kind; zo ziet de buitenwereld het vaak. 

Dus: beter een etiket, want dan krijgt hij 

hulp en wordt hij behandeld. En dan is 

Marijn gewoon Marijn zoals hij is... een 

kind met een beperking. En als je daar 

goed mee om gaat, is die beperking er 

eigenlijk ook weer niet.”

multidisciplinaire diagnostiek

De expertiseteams - ook wel: kernteams - stellen in samenspraak een diagnose 

die uitmondt in een adviesplan (bouwsteen 3). Het doel van de tweede bouwsteen 

is dat er vroege diagnostiek vanuit de verschillende disciplines plaatsvindt, die 

voor de ouders tot een samenhangend verhaal wordt gemaakt.

Voor het stellen van een (vermoedelijke) diagnose is het noodzakelijk dat de verschil-

lende organisaties goed samenwerken. Denk hierbij aan consultatiebureaus, ziekenhuizen, 

revalidatiecentra, gehandicapteninstellingen, MEE-organisaties, Bureau Jeugdzorg, 

GGZ, onderwijs, fysiotherapeuten en logopedisten. Om dit allemaal in goede banen te 

leiden, is het effectief een helder protocol te volgen. Zo is het voor alle betrokkenen 

duidelijk welke afspraken er zijn over de coördinatie, wat de richtlijnen zijn van het 

kernteam en wat de werkwijze is.
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“Hij heeft een beetje van ADHD, een 

beetje van regulatie problemen, hij heeft 

een beetje iets autistisch... maar omdat 

dat allemaal een beetje is kan je daar 

eigenlijk niets mee. Dan komt hij ook niet 

in aanmerking voor een rugzakje dus dan 

bungel je er eigenlijk tussen.”

DVD

DVD

bij Loket Vroeghulp kind en Jeugd
Loket Vroeghulp kent twee multidisciplinaire kernteams voor kinderen van 0-7 jaar. Elk 

team bestaat uit een logopedist, fysiotherapeut, kinderarts, jeugdarts, consulent MEE, 

GZ psycholoog en orthopedagoog, revalidatiearts, gedragsdeskundige, schoolmaat-

schappelijk werker en één van de coördinatoren van het loket (als voorzitter).

Midden-Brabant heeft een manier gevonden om het ook voor de instellingen financi-

eel mogelijk te maken om mee te werken aan multidisciplinaire diagnostiek; in principe 

wordt elk kind als patiënt ingeschreven bij de arts of specialist die onderzoek verricht. 

Deze regeling zorgt ervoor dat de deskundigen zich kunnen richten op een integrale 

diagnose, zonder dat hun organisatie een patiënt ‘kwijtraakt’.

Verder heeft Loket Vroeghulp ook heldere afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de 

wachttijden. Zo is vastgelegd dat er niet meer dan vier weken wachttijd mag zitten 

tussen aanmelding en onderzoek. Alle betrokken instellingen hebben dit ondertekend.

multidisciplinair adviesplan 

Als alle noodzakelijke onderzoeken verricht zijn, stelt het kernteam een voor ouders 

begrijpelijk adviesplan op. Hierdoor weten de ouders snel waar ze aan toe zijn. 

Wat kunnen ze het beste doen op de gebieden van zelfzorg en (para)medische 

zorg? En wat is er beschikbaar aan ontwikkelingsstimulering, gezinsondersteuning 

en (speciaal) onderwijs?

Het adviesplan is de basis van trajectbegeleiding waarop ouders een beroep kunnen 

doen (zie bouwsteen 4). De ouders hebben de regie over de uitvoering van het plan. 

Bij Loket Vroeghulp bespreekt de coördinator het adviesplan met de ouders. Vervolgens 

bepalen de ouders waar ze voor kiezen, of ze het advies overnemen en het (laten) 

uitvoeren.

“Ik kwam bij Loket Vroeghulp terecht via 

het consultatiebureau, omdat hij op 

tweejarige leeftijd nog niet kon praten en 

wat eetproblemen had. Ik kon daarna zelf 

de keuze maken: kies ik voor een psycho-

loog of kies ik voor het DVI. Loket Vroeg-

hulp laat je als ouder in zoverre vrij – dat 

vond ik in principe prettig – omdat je zelf 

je keuzes kan maken.”

FarIda
moeder van Wassim (5), koos voor een 
dagcentrum vroegtijdige interventie (DVI)

karIn
moeder van Björn (8)
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anIta
moeder van Ryan (5), 
koos voor een speciale school

“Hij is heel blij op de school waar hij nu zit. 

Ik hoor nu altijd positieve dingen, dat het 

goed met hem gaat. Hij heeft het naar zijn 

zin en dat vind ik heel fijn.”

bij Loket Vroeghulp kind en Jeugd
Bij Loket Vroeghulp bestaat een eigen opzet voor het multidisciplinair adviesplan. 

Sinds de start in 2002 werkt het loket met het elektronisch kinddossier. Hierin is een 

uitvoerige anamnese (‘ziektegeschiedenis’) opgenomen voor kind-, ouder- en omge-

vingsfactoren. Deze gegevens vormen weer de basis voor de multidisciplinaire diag-

nostiek en het samenstellen van het adviesplan.

Gedurende de hele periode waarin het kind ‘in zorg’ is bij het loket, wordt het kindfor-

mulier gebruikt. Dit formulier brengt de start, onderzoeksresultaten, het advies en het 

verloop in beeld. Na afloop zet het loket dit om in een eindverslag voor de ouders, de 

eventuele verwijzers en de vervolgplek.

een verhaal uit de praktijk
Een jongen van 3,5 jaar komt met zijn moeder bij de huisarts. De jongen is druk, 

ongeconcentreerd en zijn spraakontwikkeling blijft achter. Zijn ouders hebben al 

pedagogische adviezen gehad van het consultatiebureau. Dit had niet de gewenste 

gedragsverandering. De huisarts besluit daarom samen met de ouders om Loket 

Vroeghulp Kind en Jeugd in te schakelen. Een week na aanmelding krijgen de ouders 

een uitnodiging voor de intake bij een coördinator van het Loket.

Tijdens de intake verduidelijken de ouders en de coördinator samen de hulpvraag.  

Ze spreken af dat de coördinator alle benodigde informatie over de jongen mag 

verzamelen en de situatie in het kernteam bespreekt.

De diagnostiek die daar op volgt is multidisciplinair. Uit het logopedische en het 

psychologische onderzoek door de GZ psycholoog blijkt dat de jongen hoogbegaafd 

is en vermoedelijke ADHD heeft. De GZ psycholoog voert samen met de coördinator 

van het Loket het eindgesprek met de ouders. Ouders kunnen vragen stellen en ook 

wordt een advies voor vervolg besproken. Met hulp van school en in overleg met de 

ouders wordt er een ‘rugzak’ aangevraagd. Hierdoor heeft de school meer mogelijk-

heden om de jongen te begeleiden. Er vindt een terugkoppeling plaats naar de 

huisarts over het geboden traject.
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Informatie, advies en trajectbegeleiding

De vierde bouwsteen is gekoppeld aan de dienstverlening van de MEE-organisaties. In 

alle regio’s leveren zij al kortdurende trajectbegeleiding binnen de huidige netwerken 

van Integrale Vroeghulp. Loket Vroeghulp wil in samenwerking met MEE in de toekomst 

ook langdurige trajectbegeleiding aanbieden.

bij Loket Vroeghulp kind en Jeugd
In Midden-Brabant is de informatievoorziening, advisering en begeleiding naar de 

juiste zorg voldoende geregeld. Ouders hebben te maken met één sleutelpersoon: de 

coördinator van Loket Vroeghulp. Die geeft informatie, adviseert, biedt steun, functioneert 

als klankbord en begeleidt de ouders in het realiseren van de afgesproken zorg.

Loket Vroeghulp heeft in het kader van de pilot langdurige trajectbegeleiding nog onder-

zoek gedaan onder ouders. Aan wat voor (traject)begeleiding hebben zij behoefte? En 

wat zijn hun verwachtingen en wensen met betrekking tot langdurige trajectbegeleiding?

Speerpunten die naar boven kwamen op de speciaal door het loket georganiseerde 

ouderavond:

Langdurige trajectondersteuning moet gericht zijn op:
  het hele gezin;

  op alle hulpvragen;

  advies hoe met de situatie om te gaan;

  korte lijnen met hulpverlening;

   regelmatig monitoren of het allemaal goed gaat (bij ouders en instanties);

  je telkens een stap voor zijn in de ontwikkeling.

Wat ze bij mij thuis zeker niet moeten doen:
  dingen opleggen;

  er alleen voor het probleemkind zijn;

  dingen overnemen;

  op details gericht zijn;

  benadrukken wat ons kind alleen goed doet;

  iets tegen onze zin doen. 

Bij langdurige trajectondersteuning denk ik aan:
  één begeleider voor alle hulpvragen;

  dat er iemand op je wacht als je uit een project rolt;

  het begin intensief is en daarna begeleiding op aanvraag, ‘ter controle’;

  hulp bij de papierwinkel;

  hulp op behoefte;

  nooit meer verdwalen in hulpverleningsland;

  één dossier op één plek;

  langer dan een jaar.

Naar aanleiding van de ouderavond is er een projectgroep samengesteld. Deze project-

groep, onder leiding van een coördinator, bestond uit ouders, MEE consulenten en 

partners uit het samenwerkingsverband. Samen werken zij aan de visie en werkwijze 

van langdurige trajectbegeleiding.
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Met behulp van de pilot trajectbegeleiding en de zorginnovatie gelden van het 

zorgkantoor is de pilot in november 2009 gestart. De pilot wordt uitgevoerd door vijf 

zorgconsulenten van MEE. Ze zijn speciaal geschoold en getraind op contextueel 

werken.

Na afsluiting van het traject Vroeghulp kan de coördinator, als ouders daar behoefte 

aan hebben en als het cliëntsysteem aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, 

contact leggen met een van de vijf zorgconsulenten. Samen bespreken ze (telefo-

nisch) de vraag en dan bekijken ze of langdurige trajectbegeleiding een meerwaarde 

heeft. Hierna wordt er snel contact gelegd met ouders, coördinator en zorgconsulent 

en vindt er een warme overdracht plaats.

Langdurige trajectbegeleiding moet de mogelijkheid gaan bieden om periodiek 

outreachend het kind en gezin te volgen. Met name bij kinderen met ontwikkelings-

problemen en in gezinnen waarbij er sprake is van meerdere problemen is hier 

behoefte aan.

“Loket Vroeghulp blijft in gesprek gaan, 

zorgt dat er actie ondernomen wordt, dus 

ook het rugzakje aanvragen en met school 

de begeleidende gesprekken voeren of 

Marijn over gaat. Die staan echt vierkant 

achter je. Je kunt zelf wel het gesprek aan-

gaan, maar LV heeft meer argumenten. 

Tegen ouders wordt sneller gezegd: u ziet 

het fout en u bent (gewoon) een bezorg-

de moeder. En als er een instantie achter 

zit dan is het in één keer anders, dan kan 

het in één keer wel.”

doel
Het creëren en coördineren van een passend aanbod voor langdurige trajectbegelei-

ding door de samenwerkingspartners in de regio.

Visie

Voor de langdurige trajectbegeleiding is het nodig dat er vanuit meerzijdige partijdig-

heid oog is voor de huidige gezinssituatie en de kindfactoren. Dit betekent dat er 

betrokkenheid is met de geschiedenis en de context van ieder lid van het gezinssysteem.

Herhaald contact is nodig en gewenst. Er kan op deze manier ingesprongen worden op 

problemen die fasegebonden, veelvuldig voorkomend en/of eenmalig van aard zijn.

Binnen deze vorm van trajectbegeleiding moet er speciaal aandacht zijn voor de 

context van het gezin en de mogelijkheden binnen de eigen familie/omgeving die 

mee kunnen helpen aan langdurige ondersteuning.

Er is onvoldoende netwerk aanwezig zowel privé en/of binnen hulpverlening/onderwijs. 

Ouders zijn nog niet in staat zelfstandig verder te gaan en laten blijken nog langer 

ondersteuning nodig te hebben. Er is geen beter aanbod/alternatief aanwezig.

sandra
moeder van Marijn (6)
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Gezinsondersteuning

De vijfde bouwsteen is onder meer gekoppeld aan de samenwerkingspartners van 

Loket Vroeghulp. Het gaat hier om preventieve gezinsbegeleiding ter voorkoming 

van een onnodige ontwikkelachterstand bij het jonge kind en overbelasting van 

het gezin. In de eerste twee levensjaren en in de fase dat nog onduidelijk is wat het 

kind heeft, ontbreken vaak de indicaties om vroegtijdig ondersteuning te bieden.

De problematiek rondom kinderen met ontwikkelingsproblemen is vaak te complex en 

ouders schieten soms in alledaags handelen te kort, omdat ze niet weten hoe te handelen 

of overbelast zijn. Het doorbreken van deze pedagogische onmacht door inzet van 

intensieve, preventieve gezinsondersteuning, vergroot de draagkracht van ouders. 

dan wel om langdurigere hulpverlening? De ondersteuning helpt ouders om de juiste 

weg te vinden binnen de mogelijkheden van de hulpverlening. Daardoor is preventie 

mogelijk, kan het kind weer centraal komen te staan en worden onnodige ontwikkelings-

achterstanden voorkomen.

Uit de ervaring die Loket Vroeghulp met preventieve gezinsondersteuning heeft, blijkt 

dat het daadwerkelijk meerwaarde heeft. Gezinnen werden op weg geholpen in het 

vinden van de achterliggende hulpvraag. Ze kregen ondersteuning in hun proces tot 

verdere (eventueel geïndiceerde) hulpverlening of ze waren geholpen met een deze 

korte interventie.

Het is nu nog niet mogelijk dat gezinnen preventieve gezinsondersteuning krijgen 

vóórdat bij het kind een diagnose gesteld is en zonder indicatie. Er zijn op dit moment 

geen mogelijkheden voor, niet binnen de MEE dienstverlening en ook niet binnen de 

kaders van de dienstverlening van de andere samenwerkingspartners.

Door middel van de pilot en deze bouwsteen vanuit het landelijk project VVI zijn bij het 

zorgkantoor innovatiegelden verkregen. Deze kan Loket Vroeghulp inzetten om ervaring op 

te doen met preventieve gezinsondersteuning. Uiteindelijk wordt bekeken of en hoe 

preventieve gezinsondersteuning als ‘vast product’ kan worden aangeboden aan 

gezinnen die een beroep doen op het Loket Vroeghulp.

bij Loket Vroeghulp kind en Jeugd 
Ook Loket Vroeghulp wil direct preventieve gezinsondersteuning in kunnen zetten. Om 

er achter te komen wat de werkelijke (achterliggende) hulpvraag van ouders is, kan het 

nodig zijn door te vragen, zo leert de praktijk. Wat is er nodig? Gaat het om tijdelijke 

“Dan krijg je op een gegeven moment 

spanning .. het gevoel dat het weer niet 

de juiste weg is met Björn en dan lopen 

de spanningen op (Moeder: Björn vreet 

dan heel veel energie) dan groei je als 

gezin wel een beetje uit elkaar. Loket 

Vroeghulp zette toen een psycholoog in 

(even als mensen het moeilijk hebben).” 

peter
vader van Björn (8)

De pilot is gestart met het formuleren van de wensen van ouders en 

zorgaanbieders. Alvast wat reacties over preventieve gezinsondersteuning:

...van de ouders
“Wat snel en zonder wachtlijst.”

“Nu weet ik dat ik het goed doe en voel ik me niet schuldig.”

“Met kleine concrete tips kunnen we weer verder.”

...van medewerkers
“Wat bijzonder dat we zo met ouders mee mogen kijken.”

“Je merkt dat het werkt!”

“Dit is de ultieme vorm van preventief werken.”
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bouwsteen 6
bij Loket Vroeghulp kind en Jeugd
In Midden-Brabant zijn de acties om te werken aan één onderwijszorgplan en een 

dekkend netwerk van zorg én onderwijs al een aantal jaar geleden in gang gezet. De 

aanmeldleeftijd van de kinderen is ook al enige jaren 0-7 jaar. Dit omdat er bij Loket 

Vroeghulp via de interne begeleiders van groep 1 t/m 3 veel vragen binnenkwamen 

over kinderen met meervoudige ontwikkelingsproblemen.

De samenwerking met ouders en school is belangrijk voor de verdere ontwikkelings-

mogelijkheden van een kind. De coördinatoren en de manager van het loket hebben 

daarom veel tijd en energie gestoken in de samenwerking met het (speciaal) basison-

derwijs. Nu zijn er dan ook korte lijnen tussen de intern begeleiders (IB-ers) van de 

scholen in Midden-Brabant en Loket Vroeghulp.

De coördinatoren en de manager van het loket zijn onder meer betrokken bij de 

volgende ontwikkelingen in Midden-Brabant:

  Ontstaan Zorg Advies en Begeleidings Team (ZABT) in het speciaal basisonderwijs. 

De manager van Loket Vroeghulp was ook de projectleider van deze pilot (2006-2008).

  Opstart kinderopvang ‘Thuisnabij’ voor kinderen met een licht verstandelijke 

handicap in samenwerking met speciaal onderwijs en zorgaanbieders VG en 

kinderopvang.

  Medewerking verlenen aan de cursus ‘Het verhaal van een signaal’ voor leerkrach-

ten in het basisonderwijs en leid(st)ers in de kinderopvang. Nu krijgt dit vorm door 

de training ‘vroegsignalering’ voor alle professionals binnen het samenwerkings-

verband van de regionale Centra Jeugd en Gezin in Midden-Brabant.

 Opstart veldinitiatieven in het kader van ‘Passend Onderwijs’.

  Meedenken in de ontwikkelingen vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) om 

jeugdnetwerken onder 12 jaar in de wijken om te vormen naar Zorg Advies Teams (ZAT).

  Meedenken in de toekomstige positionering van de onderwijs-zorgklassen vanuit 

het ZML onderwijs (de Bodde en Mytylschool) in Midden-Brabant. Dit in samen-

werking met alle partners en aanbieders Vroeghulp.

onderwijs en zorg

Het raakvlak van zorg en onderwijs is ondergebracht in de zesde bouwsteen. Het 

streven is één onderwijsplan, het opzetten van onderwijs- en zorgarrangementen 

en één coördinatiepunt voor de ouder. Dit houdt een nauwe samenwerking tussen 

zorg en onderwijs in.

Voor het kind met een ontwikkelingsprobleem is een ‘warme overdracht’ van zorg (of 

voorschool) naar (speciaal) basisonderwijs noodzakelijk om geen onnodige breuk in de 

ontwikkeling te veroorzaken. Ouders hebben vooraf steun nodig bij het maken van de 

keus voor een passende onderwijsvorm en begeleiding tijdens de overgangsfase. Deze 

bouwsteen maakt de samenwerking tussen twee ketens mogelijk. Dit vraagt om nauwe 

samenwerking van een divers en groot aantal organisaties.

doelen

   Betere samenhang zorg en onderwijs door één vast coördinatiepunt met actuele 

kennis van de ‘kaart’ van zorg, onderwijs en welzijn.

   Passend onderwijs voor alle kinderen door een continuüm van onderwijs- en 

zorgarrangementen over de grenzen van gewone basisscholen, speciaal onderwijs, 

kinderdagcentrum en gehandicaptenzorg.

  Voor ouders een eenduidige landelijk vastgestelde systematiek door middel van 

een onderwijszorgplan dat door alle zorginstellingen en onderwijsinstellingen 

geaccepteerd wordt.

  Dekkend netwerk van op elkaar afgestemde vormen van zorg en onderwijs en 

ondersteuning voor ouders bij hun zoektocht door de wereld van zorg en onderwijs. 

Een geïntegreerde benadering en indicatiestelling voor kind en ouders en schakels 

naar preventieve gezinsondersteuning.
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ketennetwerk

Hoe kunnen we een besturingsnetwerk vormen dat ondersteunend en helpend is bij 

het realiseren van alle zes bouwstenen. Hoe kunnen we de samenwerking optima-

liseren? Zijn er andere dwarsverbanden mogelijk? Hoe verloopt de samenwerking met 

Bureau Jeugdzorg, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Passend Onderwijs? Hoe 

voorkomen we dubbele intakes? Waar kunnen mensen terecht voor hun eerste vragen?

Bouwsteen 7 richt zich op de uiteindelijke vorming van een besturingsnetwerk dat de 

realisatie en borging van de zes eerder genoemde bouwstenen mogelijk maakt. Deze 

bouwsteen baseert zich op de bestaande (regionale) netwerken.

Een groeimodel met positieve ervaringen
Ketensamenwerking is een groeimodel, waarin positieve samenwerkingservaringen 

rond een gezamenlijk ketenprobleem leidt tot heldere samenwerkingsafspraken en/of 

convenanten. Coördinatie en regie vinden veelal regionaal plaats.

bij Loket Vroeghulp kind en Jeugd
In Midden-Brabant verloopt de ketensamenwerking naar wens en ook het zorgkantoor 

is al vanaf de start een belangrijke samenwerkingspartner. 

Naast de vaste, samenwerkingspartners zijn er ook nauwe contacten gelegd met 

andere organisaties:

  Zorgbelang Midden-Brabant (ouderverenigingen), huisartsen en gemeenten in 

Midden-Brabant, Stichting Onderwijsbegeleiding Midden-Brabant, Instituut Maat-

schappelijk Werk, Centrum Buitenlandse vrouwen en het Audiologisch Centrum 

zijn in het netwerk betrokken.

  Er zijn dwarsverbanden gelegd met o.a. Netwerk Autisme Midden-Brabant en er 

vindt ketenregistratie plaats via het systeem Zorg voor Jeugd (verwijsindex).

  Met Bureau Jeugdzorg is er een intensieve samenwerking; de twee kernteams van 

het loket verrichten de eventuele diagnostiek en in het kernteam zit ook een 

gedragswetenschapper van Bureau Jeugdzorg. De rapportage wordt op zo’n 

manier geleverd dat er geen extra (eigen) intake nodig is bij Bureau Jeugdzorg. 

Ouders hoeven niet twee keer hetzelfde verhaal te vertellen en krijgen versneld 

toegang tot jeugdhulpverlening. 

  Opvoeding en ontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo is het vaak 

moeilijk vast te stellen of ontwikkelingsproblemen vooral kindfactoren betreffen of 

dat er ook factoren liggen in de opvoedingsonmacht van ouders. Kinderen kunnen 

daardoor niet of minder tot ontwikkeling komen.

  De samenwerking met de verschillende Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) is dan 

ook een van de belangrijke ontwikkelingen van deze tijd. Iedere gemeente in 

Nederland zet een eigen CJG op en die ontwikkeling is in Midden-Brabant al in 

volle gang. Zo is CJG Tilburg al operationeel sinds juni 2008. Het CJG is in hetzelfde 

pand gehuisvest als Loket Vroeghulp en maandelijks zijn er ook al gezamenlijke 

intervisiebijeenkomsten met de pedagogisch adviseurs CJG en de coördinatoren van 

Loket Vroeghulp. Op casusniveau is er (gemakkelijk en laagdrempelig) ad hoc overleg.

  Het CJG Tilburg vormt ook de centrale frontoffice voor de overige zeven regio-

gemeenten als het gaat over telefonische vragen en vragen via de website 

(www.jeugdengezintilburg.nl) Vragen die gaan over ontwikkelingsproblematiek van 

jonge kinderen worden dus snel teruggekoppeld met de coördinatoren van Loket 

Vroeghulp. Zij ondernemen dan snel actie naar ouders of verwijzers. Kortom: er 

wordt optimaal gebruikgemaakt van de beide samenwerkingsverbanden en de inzet 

van professionals.
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“Mijn wens is natuurlijk dat we zo door-

gaan. Dat we nog meer kinderen en nog 

meer ouders kunnen bereiken. Ook 

groepen die wat minder toegankelijk zijn 

voor dit soort vormen van hulpverlening. 

Verder moeten we blíjven werken aan een 

goede afstemming en coördinatie.”

DVD

Jaap Van LIer
kinderarts van het kernteam

bouwsteen 7
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we kunnen kinderen en ouders

nu beter

in samenhang helpen.
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“We komen er wel, maar het heeft wat tijd 

nodig. We zijn al lang bezig nou, maar 

uiteindelijk zal het wel goed komen. Daar 

zijn we van overtuigd.”

Vader en moeder
van Björn (8)

DVD

FarIda
moeder van Wassim (5)

DVD

Tot slot

terugblikken en vooruitkijken

Alle partners en medewerkers van Loket Vroeghulp kijken met veel trots terug op 

de afgelopen periode. Samen hebben we écht werk gemaakt van innovatie binnen 

Integrale Vroeghulp. Soms hebben we individueel iets in moeten leveren, maar 

onderaan de streep hebben we met z’n allen zeker veel gewonnen en bereikt. We 

kunnen met recht zeggen dat we de kinderen, hun ouders, maar ook vele profes-

sionals uit het samenwerkingsverband nu veel beter in samenhang verder kunnen 

helpen.

Natuurlijk zijn we er nog niet. Het kan altijd beter, nog beter. En in een goede samen-

werking moet je blijvend investeren. Maar de wil is er. Het fundament ligt er en de 

bouwstenen vanuit VVI en de daaruit voortgekomen vernieuwingen zijn al volop in 

gebruik. Nu is het zaak alles nog beter te borgen voor de toekomst.

Op de volgende pagina’s pikken we er alvast een aantal uit...

“Een wens die ik op dit moment heb is 

dat ik wil dat Wassim gelukkig is. Som-

mige ouders zeggen: een dagcentrum 

vroegtijdige interventie (DVI), daar breng 

ik mijn kind liever niet heen. Maar als hij 

gelukkig is op zo’n DVI, dan maakt het 

voor mij niet uit..”

Nog vroeger, nog beter, nog sneller
In 2008 was de gemiddelde leeftijd van aanmelden 2,6 jaar. Loket Vroeghulp wil graag 

nog onderzoeken waarom een aantal kinderen (te) laat wordt aangemeld. Wat zou in 

het voortraject sneller kunnen? En welke factoren spelen hierin een rol?

Ook meerjarige trajectbegeleiding
Op dit moment kunnen ouders via het loket (nog) geen meerjarige trajectbegeleiding 

krijgen voor het pro actief volgen van de ontwikkelingen en veranderende vragen. 

Terwijl hier wel behoefte aan is en dit meerwaarde heeft om zwaardere (en duurdere) 

hulp in de toekomst te voorkomen.

Voor de toekomst heeft Loket Vroeghulp dan ook als wens initiatieven te kunnen 

nemen om periodiek outreachend kind en gezin te volgen via langdurige (meerjarige) 

trajectondersteuning. De dienstverlening die voortkomt uit de meerjarige trajectbege-

leiding zou MEE - gezien de doelgroep - dan bijvoorbeeld kunnen verzorgen. Inmiddels 

is dit punt volop onder de aandacht bij diverse MEE organisaties in Brabant en staat 

het ook bij MEE Nederland op de agenda.
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FarIda
moeder van Wassim (5)

DVD

En dírect gezinsondersteuning
Na het multidisciplinaire advies van het kernteam regelt de coördinator hulp en onder-

steuning voor het gezin, als daar behoefte aan is. Zoals eerder vermeld; het is nu nog 

niet mogelijk dat gezinnen directe, praktische intensieve ondersteuning krijgen vóór 

het stellen van de diagnose en zonder indicatie. Er zijn op dit moment geen mogelijk-

heden voor, niet binnen de MEE dienstverlening en ook niet binnen de kaders van de 

dienstverlening van de andere samenwerkingspartners.

Bij Loket Vroeghulp denken we wel dat dit aanbod meerwaarde zou hebben voor 

Midden-Brabant. In onze regio bestaat behoefte om in een gezin, direct na intake 

intensieve praktische pedagogische ondersteuning in te kunnen zetten. Dit willen we 

dan ook graag oppakken. Het aanbod preventieve gezinsondersteuning is ook opge-

nomen in de ‘gereedschapskist’ (aanbod opvoedingsondersteuning) van de Centra 

Jeugd en Gezin in Midden-Brabant. 

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen, unieke manier. De een wat sneller, de ander 

wat langzamer. Maar wat als er echt iets aan de hand is? Dan willen wij er zo vroeg 

mogelijk bij zijn om kind en gezin sámen op integrale wijze goed en snel verder te 

helpen.

“Ik heb geleerd dat ik door de ogen van 

Wassim moet kijken en niet door mijn 

eigen ogen.”
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Voor meer informatie over Loket Vroeghulp Kind en Jeugd

Anne-Riet van Haaren, projectleider Vroeg, Voortdurend, Integraal regio Midden-Brabant

www.loketvroeghulp.nl
www.vroegvoortdurendintegraal.nl


