Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015
verantwoordelijk voor de uitvoering van
alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders.
Daarnaast krijgen ze de taak om netwerkorganisatie
Integrale Vroeghulp te continueren en te borgen.
Hierover zijn afspraken gemaakt tussen VWS, VNG
en MEE Nederland. Iedere gemeente ontvangt
hiervoor straks een budget. Door de banden tussen
Integrale Vroeghulp, gemeenten en de Centra voor
Jeugd en Gezin in de toekomst nog steviger aan te
halen, komen meer kinderen sneller tot bloei!

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze
overgang en een beeld krijgen van de
veranderingen? Bekijk dan het filmpje
‘Meer kansen voor de toekomst van
kinderen: transitie in West-Brabant
vergroot perspectieven’ op
www.meewestbrabant.nl/
integralevroeghulp

Wel kijken!

Meer kansen voor de toekomst
van kinderen in West-Brabant

Samenwerkingpartners

BOSK - vereniging van motorisch gehandicapten en
hun ouders, Amarant Groep, Bureau Jeugdzorg NoordBrabant, Careyn Thuiszorg Breda, JUZT, Koninklijke Visio,
Lievensberg Ziekenhuis afdeling revalidatie, MEE Brabant
Noord, MEE West-Brabant, Mytylschool Roosendaal,
Pauwer, Revant Revalidatie Centrum Breda, SDW
(Stichting Dag- en Woonvoorzieningen), Kentalis,Thebe,
Thuiszorg West-Brabant.
Overige deelnemers: AC Auris, AC Brabant, Amphia
Ziekenhuis, Franciscus Ziekenhuis, GGz Breburg Groep,
GGz Westelijk Noord Brabant, Kempenhaeghe Hans
Berger Kliniek, Prisma, Weer Samen Naar School.

Kinderen van 0 tot en met 6
jaar met ontwikkelings- en
gedragsproblemen een beter
leven en toekomstperspectief
bieden; dat is waar Integrale
Vroeghulp voor staat. En dat
is nodig, want in Nederland
hebben naar schatting ruim
40.000 kinderen binnen
deze leeftijdscategorie
vroeghulpondersteuning nodig.
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Overgang naar gemeenten

Kijk snel!

Intensieve samenwerking
vergroot perspectieven
Expertise
Integrale Vroeghulp West-Brabant
heeft de afgelopen 13 jaar ruim 2.000
kinderen en hun ouders op weg geholpen.

Marieke, Tijn, Abdel,
Sem, Jayden & Lotte

en hun ouders hielden zelf de
regie en kregen door de juiste hulp
weer grip op hun leven.

Hefboomeffect

Preventief

Integrale Vroeghulp werkt als financiële
hefboom: gemeenten financieren de
coördinatie, maar krijgen daar een goed
geoliede en uiterst efficiënte organisatie
voor terug. Want wij blijven ons hard
maken voor de toekomst van kinderen.

Voordelen
Integrale
Vroeghulp

Integraal
Vroegtijdig

Eén gezin,
één plan

● Vroegtijdige, integrale aanpak werkt preventief;
daar hebben kind en gezin profijt van.
● Zorg en onderwijs zijn nauw verweven; we kunnen
snel handelen en passende oplossingen bieden.
● De expertise van alle netwerkpartners én de
beschikbaarheid ervan nemen toe.
● In later stadium: minder inzet zwaardere en
duurdere hulp en zorg en minder maatschappelijke
overlast.
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Integrale Vroeghulp is bovenregionaal
uitgegroeid tot een solide en goed gewortelde
netwerkorganisatie van 25 partners. Al deze
partijen bundelen hun krachten in het belang
van een optimale ondersteuning van het kind.
Zie partners achterzijde.
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Leeftijdsverdeling
Leeftijdsverdeling van
aangemelde kinderen
in 2013

De inzet van
Integrale Vroeghulp
leidt tot een kostenbesparing van 30%

Ook in de toekomst
willen wij onze kennis
en expertise laten
groeien en blijven delen

Zorgen over
de gehele
ontwikkeling
86 vragen
Medische
problemen
2 vragen
Spraak/taal
problemen
122 vragen

Contactproblemen
109 vragen
Gedragsproblemen
146 vragen

Motorische ontwikkeling
46 vragen
Sociaal-emotionele
problemen
112 vragen

Ontwikkelingsgebieden
De 233 kinderen die in 2013
een traject volgden hadden
problemen op twee of meer
ontwikkelingsgebieden

