
Gemeente & Integrale Vroeghulp
Een gouden team voor goede jeugdzorg

Nederland staat aan de vooravond van een grote 
stelselwijziging voor de jeugd. De ambitie is om alle 
kinderen in Nederland veilig en gezond te laten op-
groeien, hun talenten te laten ontwikkelen en mee te 
laten doen in de samenleving. Gemeenten zullen van 
alles moeten organiseren om die ambitie waar te ma-
ken. Zij krijgen immers de regie over de jeugdzorg. 
‘Hoe pakken we dat aan?’, vragen veel gemeenten 
zich af. Wij hebben een gouden tip: samenwerken 
met Integrale Vroeghulp. De teams Integrale Vroeg-
hulp hebben al ruim 15 jaar ervaring met het vroeg 
signaleren van problemen en het bieden van goede 
begeleiding aan kinderen en hun ouders. 

    Wat is Integrale Vroeghulp? 
    Als ouders zich zorgen maken over de ontwikke-  
    ling van hun kind, kunnen ze terecht bij de huis- 
    arts, het consultatiebureau of het Centrum voor  
    Jeugd en Gezin. Maar soms is dat niet voldoende.  
    Ouders die blijven twijfelen of hun kind zich wel 
    goed ontwikkelt, kunnen hulp zoeken bij een van 
    de 37 netwerken Integrale Vroeghulp. Deze 
    netwerken zijn vaak al ruim 15 jaar actief. Ze  
    richten zich op kinderen van 0-7 jaar met 
    (dreigende) ontwikkelingsachterstanden als 
    gevolg van een beperking. 

    Integrale Vroeghulp werkt met teams waarin 
    verschillende disciplines zijn samengebracht. In  
    een team zitten bijvoorbeeld een kinderarts, een 
    maatschappelijk werker, een orthopedagoog, een 
    opvoedkundige en een onderwijsdeskundige. 
    MEE coördineert en is aanspreekpunt. Het team 
    werkt snel en efficiënt. Ouders krijgen de hulp die 

    nodig is en zo kan worden voorkomen dat de 
    problemen erger worden. De coördinator bespreekt  
    regelmatig met de ouders of de hulpverlening   
    goed verloopt. Als ouders tevreden zijn en vinden 
    dat ze genoeg hulp hebben gekregen stopt de 
    Integrale Vroeghulp.
    De drempel voor Integrale Vroeghulp is laag. 
    Ouders kunnen zelf direct een afspraak maken,   
    een verwijsbrief is niet nodig en de hulp is gratis.

    Ouder: 
      “Onze zoon is nu bijna zeven jaar oud.   
       Al op heel jonge leeftijd hadden we   
       het gevoel dat hij anders was. 
       Onrustig, niet stil kunnen zitten, moeite          
       met concentreren. Natuurlijk maak 
       je je als ouders ongerust. Via het 
       consultatiebureau zijn we verwezen naar    
       Integrale Vroeghulp. Daar ging een wereld  
       voor ons open: mensen die met veel 
       begrip voor onze situatie naar ons 
       luisterden. Integrale Vroeghulp regelde 
       de nodige onderzoeken. Onze vermoedens  
       werden bevestigd. We weten nu wat er   
       met onze zoon aan de hand is. Het gaat 
       niet om het etiketje. We willen hem 
       gewoon de beste kansen bieden in het 
       leven. Er vroeg bij zijn, is in zijn geval 
       heel belangrijk.”

Integrale Vroeghulp en de gemeente
In een aantal gemeenten werken de teams Integrale 
Vroeghulp (IVH) al succesvol samen met de Centra 
voor Jeugd en Gezin (CJG) en de jeugdgezondheids-
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zorg. Ze overleggen met elkaar, verwijzen door en 
sommige zijn zelfs al gevestigd in hetzelfde pand. 

Wat levert samenwerking op? 
Vrijwel alle ouders komen met hun jonge kind al 
bij het CJG, al is het alleen maar omdat zij na de 
geboorte van hun kind regelmatig bij het consultatie-
bureau komen. Maar ook later kunnen zij met vragen 
over opgroeien en opvoeden terecht bij het CJG.     
De drempel is laag: in deze vertrouwde omgeving 
zullen zij snel hun zorgen met professionals bespre-
ken. Wat heeft IVH dan extra te bieden? Het belang-
rijkste is dat IVH is gespecialiseerd in kinderen met 
een beperking. Dus als maar niet duidelijk wordt wat 
er met een kind aan de hand is, of als de problemen 
erg complex zijn, kan IVH hulp bieden. IVH heeft een 
uitgebreid netwerk van huisartsen, medisch specialis-
ten, gedragswetenschappers, maar ook van mensen 
binnen de kinderopvang en de (voor)scholen. Door 
dat uitgebreide netwerk hebben ouders en kinderen 
snel toegang tot de juiste diagnostiek, passende zorg 
en passend onderwijs. 

Kostenbesparend
Als problemen bij kinderen niet vroeg gesignaleerd 
en aangepakt worden, kan er van alles misgaan. De 
ontwikkeling van een kind kan stagneren, het kan 
gedragsproblemen gaan vertonen en zonder diploma 
van school gaan. Kinderen kunnen in verkeerde 
circuits belanden en later wellicht geen werk vinden. 
Door te investeren in vroege herkenning van proble-
men worden ouders en kinderen geholpen en kunnen 
gemeenten op langere termijn veel kosten besparen.

De voordelen van samenwerking op een rij
• Er komt één samenhangend plan voor het hele 

gezin.
• Door de multidisciplinaire aanpak krijgt ieder  

kind de juiste hulp.
• Er vindt betere vroegsignalering plaats waardoor 

ernstige problemen kunnen worden voorkomen.
• De hulp is snel en efficiënt.
• Op langere termijn besparen gemeenten kosten 

omdat dure behandelingen kunnen uitblijven.
• De kosten van de multidisciplinaire teams zijn 

laag. De deskundigen in de teams worden        
betaald vanuit hun eigen reguliere financiering.                       
De financiering van de coördinatie van de teams 

wordt in het kader van de decentralisatie nader 
bezien.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van 
samenwerking met Integrale Vroeghulp? Neem dan 
contact op met Susan Osterop (sosterop@vgn.nl)     
of Hanne Cools (Hanne@bosk.nl), landelijk coördina-
toren Integrale Vroeghulp.  
De taskforce Integrale Vroeghulp stelt kennis en 
verdere professionalisering van IVH beschikbaar in 
een kenniscentrum. Deze kennis wordt gedeeld op 
het digitale platform www.integralevroeghulp.nl  

Casus

Rechtzetten kost zoveel méér
Kees wordt dit jaar twintig jaar. Hij heeft een licht 
verstandelijke beperking (LVB). Dit is pas kort geleden 
ontdekt nadat hij diverse malen is ontspoord en met de 
(jeugd) reclassering te maken heeft gehad. Ondanks 
betrokkenheid van Jeugdzorg, vaardige en liefdevolle 
ouders en intensieve gezinstraining- en behandel-
programma’s, bleek Kees te kwetsbaar voor de druk 
van zijn zogenaamde ‘vrienden’ en pleegde vanaf zijn 
vijftiende in enkele jaren tijd een serie diefstallen, 
waarvoor hij voor de kinderrechter heeft moeten 
verschijnen. Als Kees op zijn negentiende opnieuw in 
hechtenis wordt genomen, wordt nader diagnostisch 
onderzoek gedaan. Kees blijkt een IQ van 85 te hebben. 
Hij heeft een gebrekkig ontwikkelde gewetensfunctie en 
ontwikkelingsachterstanden op diverse gebieden.
Hij is sterk beïnvloedbaar en hoog gevoelig voor 
externe prikkels.
Bijna drie jaar na de eerste uitspraak van de kinder-
rechter, wordt nu voor Kees gezocht naar een geschikte 
(intensief) begeleide woonplek. Kees komt opnieuw drie 
jaar onder toezicht en krijgt begeleiding op het niveau 
dat hij aankan. Dat traject is justitieel. De kosten zijn 
navenant.
Gedurende de jeugd en adolescentie van Kees is al 
heel veel in hem geïnvesteerd, maar door het gebrek 
aan tijdige diagnostiek, is alle inzet zijn doel voorbij 
geschoten. Kees heeft de aangeleerde vaardigheden 
niet kunnen internaliseren. Op zijn twintigste is Kees 
al een recidivist.
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