INFOSHEET | Coördinator in de keten

Over het waarborgen van continuïteit in de keten rond het jonge kind en gezin

Integrale Vroeghulp is een effectieve werkwijze voor het vroegtijdig onderkennen en preventieve vroeghulp van kinderen van 0 tot 7 jaar met
(mogelijk) meervoudige ontwikkelings- en/of gedragsvragen en hun ouders. Hierdoor wordt zwaardere zorg voor deze kinderen verminderd en
eventueel voorkomen. Als innovatie op Integrale Vroeghulp is in 2011 het plan Vroeg, Voortdurend, Integraal opgesteld bestaande uit 7 bouwstenen.
De invoering van de Jeugdwet per 2015 heeft tot veel veranderingen geleid binnen de zorg aan het jonge kind.Veranderingen binnen de zorg aan het
jonge kind hebben ons geleerd dat er nu een noodzaak is om 3 van deze 7 bouwstenen steviger te positioneren en benadrukken. Het gaat om: 1) De
coördinatie van het ketennetwerk jong kind, 2) Multidisciplinair overleg en advies en 3) Trajectbegeleiding. Dit infosheet gaat over het organiseren van
multidisciplinair overleg en advies.
In 2011 is het plan Vroeg, Voortdurend, Integraal opgesteld waarin Integrale Vroeghulp is opgezet in 7 bouwstenen. De invoering van de Jeugdwet per
2015 heeft tot veel veranderingen geleid binnen de zorg aan het jonge kind. Veranderingen binnen de zorg aan het jonge kind hebben ons geleerd dat
er nu een noodzaak is om 3 van deze 7 bouwstenen steviger te positioneren en benadrukken. Het gaat om: 1) Ketennetwerk jong kind, 2)
Multidisciplinair overleg en advies en 3) Trajectbegeleiding. Dit infosheet gaat over het belang en de invulling van de coördinatorrol in de keten rond
het jonge kind.
Hoe waarborg je de continuïteit in de keten rond het jonge kind en gezin?
Het belang van een coördinator
Voor Integrale Vroeghulp is het van belang dat diverse organisaties in de keten rond het jonge kind en gezin samenwerken. Partijen die een
belangrijke rol spelen zijn onder andere jeugdgezondheidszorgorganisaties, MEE, kinderrevalidatiecentra en/of ziekenhuizen, jeugdhulpaanbieders,
(medische) kinderdagverblijven, kinderdagcentra en onderwijsinstellingen. Voor het waarborgen van continuïteit in de samenwerking tussen
organisaties en met gemeenten is een coördinator nodig. Deze coördinator is de regisseur in de keten rond het jonge kind en gezin. Voor jonge
kinderen is inzet en coördinatie van de multidisciplinaire keten essentieel, aangezien de ontwikkeling op verschillende gebieden sterk verweven is en
snel verloopt.
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Invulling van de rol als coördinator
De coördinator heeft verschillende taken die gericht zijn op ouders, het netwerk, de expertise en de kwaliteit van het aanbod. De precieze taken
kunnen per gemeente/regio verschillen. Denk hierbij aan:
● Intake/vraagverheldering: de (eerste) aanmeldingen komen binnen bij de coördinator en hij/zij bekijkt welke vervolgstap wenselijk is voor dit
gezin en organiseert dit.
● Advies/consult: de coördinator handelt (telefonische) vragen en adviezen af en geeft consulten. Hierbij gaat het om informatie en advies aan
ouders en verwijzers.
● Organiseren multidisciplinair overleg en advies: de coördinator schat in welke expertise nodig is voor de hulpvraag en organiseert de
samenkomst van het multidisciplinaire team en de ouders.
● Kwaliteitsbewaking: de coördinator zorgt dat procedures en werkwijze goed uitgevoerd worden om de kwaliteit van de keten rond het jonge
kind en gezin te borgen.
● Beleidszaken stuurgroep: wanneer een gemeente/regio een stuurgroep heeft, waarin de bestuurders/managers van deelnemende
organisaties beleidszaken afhandelen, vervult de coördinator de functie van beleidsmedewerker voor deze stuurgroep.
● Onderhouden contacten in de keten: de coördinator onderhoudt het netwerk dat nodig is voor het borgen van expertise, het uitwisselen van
informatie en overdracht van sociale kaarten en organiseert eventueel scholing voor professionals.
● Administratieve werkzaamheden: de coördinator verzorgt schriftelijke rapporten, ondersteuningsplannen en bijkomende administratie voor
de samenwerkingspartners in de keten.
Over de inzet van een coördinator in de keten rond het jonge kind en gezin moeten gemeenten en samenwerkingspartners afspraken maken. De
wijze van organiseren en de verbinding met wijk- of gebiedsteam en andere partijen kan per lokale situatie verschillen.
Bekijk ook:
● De handreiking ‘Hoe organiseer ik als gemeente goede zorg voor kwetsbare kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand’
● Infosheet Integrale Vroeghulp –‘Multidisciplinair overleg en advies’
● Infosheet Integrale Vroeghulp – ‘Trajectbegeleiding’
Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen m
 et de landelijke Integrale Vroeghulp adviseurs Lieke van der Meulen, 06 13 13 64 99,
lvandermeulen@ncj.nl of Jitty Runia, 06 36 41 80 17, j runia@ncj.nl.
Bekijk ook de website w
 ww.integralevroeghulp.nl
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