
 

 

 

Nieuwsbrief  2          maart 2010 

 

 

Regionale tafels 

_____________________ 

Het Startakkkoord is tevens het startschot voor drie 

bijeenkomsten (beleidstafels) met koppels  

directeuren kinderopvang-jeugdzorg. De pilots zijn 

gastheer/vrouw! Noteer alvast in je agenda: 

 Op 28 mei in Zwolle (Noord) 

 Op 11 juni door Leiden (in Den Bosch?)  (Zuid) 

 Op 17 juni in Amsterdam (midden) 

 

Binnenkort organiseren we de verzendlijst. 

 
 

 

 

Nieuwsbrieven:  intern en extern 

Elke maand een kort en bondig 

nieuwsbulletin! 

Voor onze eigen interne uitwisseling. 

Daarnaast een paar keer per jaar een externe 

nieuwsbrief, gewoon op mooi papier! 

Voor al onze partners, medewerkers, 

stakeholders en belangstellenden. 

Deze eerste Nieuwsbrief komt medio april uit 

zodat we daarover kunnen beschikken bij het 

congres. Over: 

 Pilots 

 Startakkoord 

 Monitor 

 Kinderopvangfonds 

 …… 

Onno Hoorn (O2) maakt de nieuwsbrief. 

Tevens heeft O2 op mijn verzoek ons logo 

Alert4U wat ‘gerestyled’. Ik ben er erg 

tevreden over.  Zie volgende pagina voor een 

impressie. 

Weetjes…. 

Op 22 maart gaan Marielle 
Balledux en ik naar een 
expertmeeting over 
‘plusopvang’ in Rotterdam/zuid 
holland..  jullie horen nader. 
 
Ed Buitenhek start met het 
bouwen van een business-case 
Alert4U. Daarin moet worden 
uitgewerkt hoe de inzet van 
beschikbare financierings-
bronnen kan worden gekoppeld 
aan de prestaties die de 
betrokken samenwerkings-
partners leveren om de zorg 
voor kinderen te optimaliseren. 
Doelstelling is om met behulp 
van deze businesscase de 
structurele haalbaarheid van de 
pilots te onderbouwen.  
 

Begin maart is een oriënterend 

gesprek met de VNG over 

Alert4U gevoerd. Er is 

enthousiasme over de opzet en 

inhoudelijke agenda. Besloten is 

om gedurende de beleidstafels 

ook gemeenten uit te nodigen én 

om de VNG bij verdere 

besprekingen over de 

beleidsagenda te betrekken. 

 

 

Startakkoord 
De Stuurgroep Alert4U heeft ism 

NJi en de voorzitter van het 

Kinderopvangfonds de definitieve 

tekst voor het Startakkoord 

gemaakt. Deze tekst wordt nu 

intern besproken binnen de 

MOGroep en BKN. Doel is 

bekrachtiging van de 

samenwerking op 23 april om 12 

uur op het Kinderopvangcongres 

door Ina Brouwer en Hans Kamps. 

Kinderopvangcongres 
Op 29 maart om 14.30 bereiden we 

samen de presentaties voor. 
Graag jullie opzet voor die tijd naar 

het projectteam gemaild! 

Ook iaa aan Onno Hoorn, die 

communicatieadvies kan geven: 

OHoorn@o2communicatie.nl 

Opgave congres  
Drie mogelijkheden: 

a. Elke workshopleider kan gratis 

1 gast uitnodigen. Vermeld 

Alert4U en mail zelf de namen 

aan via:  

egz-venementen@reedbusiness.nl 

b. Via de mail inventariseert 

Gerdi wie alleen het 

ochtendprogramma wil 

bijwonen, inclusief een lunch.  

Maximaal 3 mensen per pilot. 

De kosten daarvoor zijn voor 

Alert4U. Gereduceerd tarief. 

c. Alert4U biedt elke pilot 

organisatie 3 dagkaartjes aan. 

Gerdi inventariseert. 

d. Mocht je meer mensen naar 

het congres willen laten gaan, 

geef ze gewoon op via de site!  
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Bezoek onze website! 

URL: webadres 

 

 

Postbus 351 

1800 AJ  Alkmaar 

T: 072 – 56 47 417 

M: 06  - 553 777 19 

E: advies@meyknecht.nl 

 

Filmpjes 

Het filmpje van Leiden is net gereed! De nieuwsbrief van 

Kinderopvangtotaal is uit!

Bekijk de filmpjes  

Vandaag is het derde Alert4U praktijkfilmpje online gezet.  

Neem een kijkje in Leiden bij B4Kids >> 

Bekijk ook de oude praktijkfilmpjes 

Neem een kijkje in Meppel bij Speelwerk >> 

Neem een kijkje in Veenendaal bij Kiekeboe >> 

Stel een vraag 

Deskundigen-panel  

Drie ervaringsdeskundigen zitten klaar om nijpende 

vragen over zorgkinderen te beantwoorden. Het zijn 

Marielle Balledux, Inge Smit en Dian Kempen. Zit je ergens 

mee: een kind dat maar niet z'n draai kan vinden, of juist 

iemand die heel dominant is? Schroom niet en stel je 

vraag.  

  
 

 

Vrienden van……. 

 
Naast Kiekeboe in Veenendaal is er inmiddels ook 

contact met Xonar (Limburg), met Tender (Breda), 

met Parlan (Noord Holland) en Elker (Groningen) 
 

Steunfonds MKD en St. Yorik 

 

 

 

De MKD’s hebben landelijk een 

Steunfonds dat ervoor kiest om Alert4U 

(inhoudelijke bundeling kennis 

kinderopvang met als doel sneller erbij) 

als landelijk thema te kiezen. 

Dit geldt ook voor de Stichting Yorik, 

die met een aantal partners waaronder 

Cardea, aandacht vraagt voor de 0-4 

jarigen zorg.  

In september 2010 is in Leiden een 

congres; in 2011 neemt het Steunfonds 

het stokje over. 
 

Landelijk Consultatieteam? 
De vraag naar consultatie om samenwerking op te 

starten of beter in te richten tussen kinderopvang en 

jeugdzorg stijgt. En aangenomen mag worden dat 

naarmate de bekendheid over Alert4U groter wordt, het 

aantal verzoeken ook zal stijgen. Blijkbaar is er een 

behoefte aan steun en kennisdeling! Binnenkort met 

elkaar eens nadenken over iets als een landelijk 

consultatieteam? 

http://vedm.net/click2?l=INMEe&m=h9siU&s=vOq0jO
http://vedm.net/click2?l=NOMEe&m=h9siU&s=vOq0jO
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http://vedm.net/click2?l=kJMEe&m=h9siU&s=vOq0jO
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