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Integraal samenwerken voor het jonge kind met Integrale Vroeghulp

Vroegtijdige signalering van ontwikkelings- en/of gedragsvragen bij jonge kinderen en passende hulp op zeer jonge leeftijd blijkt effectief te zijn.1 De
ontwikkeling van het jonge kind is zeer diffuus. De diverse ontwikkelgebieden zijn namelijk nog erg in elkaar verweven. Daardoor is het vaak moeilijk
vast te stellen diagnosticeren wat er aan de hand is. Dit vraagt specifieke deskundigheid van mensen ‘aan de voorkant’ van de zorg. Ook is het in het
prille leven van een kind essentieel dat ouders aan het roer staan. Als zij zorgen hebben over de ontwikkeling van hun kind, is begeleiding door een
gespecialiseerde trajectbegeleider en het gesprek met een multidisciplinair team van grote meerwaarde bij het vinden van passende hulp. Een
(specialistisch) integraal netwerk rondom het jonge kind is van groot belang om snel te schakelen en te evalueren bij veranderingen en vragen.
Wat is Integrale Vroeghulp?
Over Integrale Vroeghulp
Integrale Vroeghulp is een effectieve werkwijze om (mogelijk) meervoudige
ontwikkelings- en/of gedragsvragen vroegtijdig te signaleren bij kinderen van 0 tot 7
jaar en om (preventieve) vroeghulp te kunnen bieden aan het kind en ouder(s).
Hierdoor wordt zwaardere zorg voor deze kinderen verminderd en eventueel
voorkomen.
In 2011 is het plan Vroeg, Voortdurend, Integraal opgesteld waarin Integrale
Vroeghulp is opgezet in 7 bouwstenen. Veranderingen binnen de zorg aan het jonge
kind, o.a. vanwege de invoering van Jeugdwet per 2015, 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.
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Integraal samenwerken voor het jonge kind en hun ouders
In de werkwijze van Integrale Vroeghulp staat de behoefte van
ouders en kind centraal, daarvoor geldt dat:
● er begrip is voor de situatie en een luisterend oor
geboden wordt
● de beste experts met hen meekijken, om inzicht te
krijgen in de behoeften van hun kind
● zij zo lang als nodig is, ondersteund worden in de
zoektocht naar de juiste hulp voor de beste kansen van
hun kind
● er geen (bureaucratische) belemmeringen zijn in de
toegang tot de juiste hulp

James Heckman, 2018
1

Als ouders zorgen hebben over de ontwikkeling van hun kind, dan kunnen zij zich melden bij een herkenbaar integraal netwerk, welke gespecialiseerd
is in het jonge kind. Een gespecialiseerde trajectbegeleider gaat in op vragen van de ouders en beslist samen met ouders over het vervolgtraject. Bij
(mogelijk) meervoudige ontwikkelings- en/of gedragsvragen wordt een multidisciplinair team geconsulteerd. Dit team adviseert de ouders en stelt
samen met hen een plan van aanpak op. De centrale vraag is: ‘Is er iets met mijn kind aan de hand, wat is er aan de hand en welke ondersteuning
past hierbij?’ De trajectbegeleider ondersteunt bij de snelle realisatie van de hulp en onderhoudt contact met de ouders en de hulpverleners die bij
het kind betrokken zijn. Voorwaardenscheppend is de coördinator in de keten rond het jonge kind; deze zorgt ervoor dat de samenwerking tussen de
diverse disciplines snel en zonder teveel bureaucratie verloopt.
Transformatie van zorg voor het jonge kind in gemeenten
Per 2015 is de financiering van Integrale Vroeghulp overgegaan naar gemeenten. Daarmee is de invulling diverser en het aanbod soms minder
beschikbaar of zichtbaar geworden. Vanwege de specifieke jonge kind expertise is het schaalniveau van een gemeente meestal te klein, waardoor
regionale samenwerking voor borging van Integrale Vroeghulp gewenst is.De transformatie van zorg voor de jeugd vraagt een andere manier van
samenwerken. Niet in elke gemeente is het mogelijk of passend om aparte Integrale Vroeghulpteams te formeren. Als expertise van het jonge kind
nodig is, moet dit echter wel beschikbaar zijn. Apart faciliteren van deze expertise, aanvullend op een generalistisch team, is een belangrijke
succesfactor. Wanneer dit expertiseteam regionaal georganiseerd wordt, is het voor een individuele gemeente relatief goedkoper. Daarbij is het
samenwerken en delen van kennis met wijkteams wel van belang. Wijkteammedewerkers met expertise over het jonge kind kunnen bijvoorbeeld
fungeren als trajectbegeleider Integrale Vroeghulp.
Het onderkennen van het belang van een dekkend netwerk rondom jonge kinderen bij wie er zorgen zijn over de ontwikkeling, is van essentieel
belang. Meebewegen met de ontwikkelingen in de zorg voor de jeugd is daarbij passend. Doe wat nodig is, biedt maatwerk en trek daarin zowel als
professional, beleidsfunctionaris en bestuurder samen op. De ervaring leert dat repareren veel meer tijd en geld kost dan onderhouden of tijdig
reorganiseren, als het al te repareren valt...
Bekijk ook:
● Lees de factsheet van VNG: ‘’De meerwaarde van Integrale Vroeghulp in uw
gemeente’
● Lees de factsheet van VNG: ‘Gemeentelijke varianten bij borging Integrale
Vroeghulp’
● Infosheet voor gemeenten: ‘Stappenplan voor goede zorg aan het jonge kind’
● Infosheet Integrale Vroeghulp –‘Coördinator in de keten’
● Infosheet Integrale Vroeghulp – ‘Trajectbegeleiding’
● Infosheet Integrale Vroeghulp – ‘Multidisciplinair overleg en advies’
● Infosheet Integrale Vroeghulp – ‘Jeugdgezondheidszorg & Integrale Vroeghulp’
● Infosheet Integrale Vroeghulp – ‘Expertiseborging Integrale Vroeghulp’

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen m
 et de landelijke
Integrale Vroeghulp adviseurs
Lieke van der Meulen, 06 13 13 64 99, l vandermeulen@ncj.nl of
Jitty Runia, 06 36 41 80 17, jrunia@ncj.nl.
Bekijk ook de website www.integralevroeghulp.nl
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