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Hoe geef je na de pilots een goed vervolg 
aan Alert4you? Om daar een antwoord op 
te geven zitten begin april zeven mensen 
uit de regio Zuid-Holland om tafel. Vanuit 
Jeugdzorgorganisatie Cardea, het landelijk 
projectmanagement van Alert4you en 
de ondersteuningsorganisatie in Zuid-
Holland, JSO.  

Cardea directeur Marianne Harten licht het 
initiatief toe: “We willen in deze regio als 
eerste de observatiediagnostiek samen met de 
kinder-opvang organiseren. En de coaching 
verder doorzetten en uitbreiden. We willen dat 
nadrukkelijk samen met onze partner B4Kids 
doen. Hoe exact dat weten we nog niet,  
daarvoor zijn we nu bij elkaar. Maar ik voel  
veel voor de Drentse manier van werken.” 

(zie pagina 2). “De modellen liggen er, die kunnen 
we erbij pakken en dan moeten we kijken hoe 
die ook bij onze eigen organisaties passen. 
Kortom; fijnslijpen.”

Trappelen 
Cardea staat niet alleen in de wens om Alert4you 
te continueren in Zuid-Holland. Ook andere  
organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp als 
Stek en Trivium-Lindenhoff staan te trappelen. 
“We willen de ondersteuning van de kinder-
opvang in Zuid-Holland als jeugdzorgaanbieders 
gezamenlijk oppakken, maar daarvoor hoeven 
we niet allemaal in dezelfde fase te zitten”, 
vindt Marianne Harten.

B4kids is niet zoals in de pilot met Cardea de 
enige Zuid-Hollandse kinderopvangpartner. 

Stek en Trivium-Lindehoff zullen met andere 
kinderopvangorganisaties uit hun regio deze 
ontwikkeling starten. “Voor ons is B4kids een 
prima partner met een brede dekking in deze 
regio”, aldus Marianne Harten.  

Inhoudelijk en financieel
JSO, het centrum voor maatschappelijke  
ondersteuning (CMO) uit Zuid-Holland kan  
- afhankelijk van de wens en vragen - zo’n 
1000 uur inzetten als ondersteuning aan  
het Zuid-Hollandse vervolg van Alert4you.  
Een substantiële bijdrage aan de verdere 
ontwikkeling, betaald door de provincie. De 
opdracht aan JSO is om te onderzoeken hoe 
de Alert4you aanpak in Zuid-Holland vorm 
te geven en vervolgens de implementatie te 
begeleiden. Daarbij wordt er ook voor gezorgd 
dat JSO goed is aangesloten op de ontwikkelde 
kennis uit het Alert4you programma.

Onderzoeken
“Het idee is dat de ondersteuning in wezen 
georganiseerd kan worden met een gesloten 
beurs”, vindt Marianne Harten. “Dat moet 
mogelijk zijn. We hebben immers veel  
gemeenschappelijke belangen en veel te  
winnen als het gaat om er eerder bij zijn en 
over samenwerken met ouders. Wel moeten 
we onderzoeken hoe we dat dan precies in 
Zuid-Holland gaan doen.”      

Cardea is opdrachtgever, JSO levert de project-
leider. “Natuurlijk worden ook andere partijen 
betrokken, maar ik wil snel aan de slag”, geeft  
Marianne Harten aan. “Dus laten we met een 
klein team beginnen en dan kijken wie we verder 
nodig hebben om de boel te laten slagen.”

Zuid-Hollands vervolg op  
         Alert4you
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De regionale pilots van en de onderzoeken 

naar Alert4you worden in het voorjaar van 

2011 afgerond. Een volgende fase staat 

voor de deur. Alert4you lijkt een succes en 

moet nu ook een bekend begrip worden in 

de Nederlandse gemeenten.

Het vroegstimuleringsproject in de kinderopvang 

Alert4you is gestart met drie pilots. In het tweede 

jaar zijn drie andere pilots aangesloten als ‘vriend 

van…’. Op dit moment zijn er zeker 25 initiatieven 

door heel Nederland: van Groningen, Twente, 

Den Bosch, Flevoland tot Amsterdam en Den 

Haag. De voormalige pilots van Alert4you zijn 

bezig de overstap te maken van project naar een 

structurele aanpak. En met succes. Zo wil zowel 

wethouder Asscher als het jeugd(gezondheids)-

zorgveld in Amsterdam dat deze aanpak in heel 

Amsterdam beschikbaar komt. Daarnaast heeft 

de provincie Zuid-Holland extra middelen ter  

beschikking gesteld om deze aanpak met de 

regionale jeugdzorg en collega’s van de kinder-

opvang uit te werken en is deze aanpak al 

beschikbaar in alle gemeenten in Drenthe.

Wat werkt? 

De onderzoeken naar Alert4you hebben werk-

zame factoren zichtbaar gemaakt. Alert4you 

heeft de pilots op twee manieren gevolgd. Via 

een monitor die beschrijft wat volgens medewer-

kers goed blijkt te werken. En via een effectme-

ting, die gemeten heeft of een andere aanpak 

effect heeft. Een maatschappelijke business case 

is opgebouwd zodat duidelijk wordt hoe betrok-

ken (maatschappelijk) ondernemers de aanpak 

financieren.

Uit de onderzoeken is duidelijk geworden dat 

pedagogisch medewerkers ‘beter weten wat ze 

moeten doen’ als ze gecoacht worden door een 

jeugdzorgmedewerker. De nadruk bleek minder 

te liggen op signaleren en meer op ‘weten wat 

te doen bij een signaal’. Dat is een gewel-

dige winst. Veel kinderen die gespecialiseerde 

jeugdzorg nodig hebben, zijn al eerder in beeld 

geweest van professionals die niet goed wisten 

wat te doen. De meest effectieve manier blijkt 

dus coaching te zijn. Niets bijzonders, maar goed 

om te weten dat deze ‘werkzame factor’ zowel 

door onderzoek als door effectmeting wordt 

onderbouwd.

Overeenkomst kinderopvang  
en jeugdzorg
Op 18 november 2010 hebben de branches 

kinderopvang en jeugdzorg een overeenkomst 

gesloten om belemmeringen weg te ruimen die 

een Alert4you samenwerking in de weg staan. 

Daarvoor hebben zij natuurlijk ook de samen-

werking met gemeenten en de jeugdgezond-

heidszorg nodig. Op 18 mei zijn op een ‘ronde 

tafelbespreking’ vervolgafspraken gemaakt 

voor samenwerking. Precies passend in het 

kabinetsbeleid met betrekking tot een effectieve 

ketenaanpak. Centraal in die aanpak staat het 

‘verbeteren van het pedagogisch klimaat in 

de samenleving’. Aangevuld met het begrip 

‘duurzaamheid’: professionele steun inzetten om 

duurzame oplossingen in de eigen leefwereld 

van kinderen te helpen realiseren. Alert4you 

is een van de manieren om dat op te pakken. 

Gericht op het bieden van steun aan diegenen 

die vóór jou in de keten werken en gericht op 

het - wanneer nodig - snel kunnen inzetten van 

een specialisme.

Hoe verder?
Nu duidelijk is wat werkt, wil Alert4you die kennis 

delen en uitbreiden. Dat wordt gedaan door 

het verzorgen van vijf landelijke, inhoudelijke 

werkateliers en door het faciliteren van regionale 

werkplaatsen (zie kader).

Volgende fase staat voor de deur alert [4]you

‘Niet allemaal in 
 dezelfde fase’[ [

Alert4you is een programma van

Pilots en onderzoeken Alert4you afgerond

Werkateliers en werkplaatsen

In het najaar van 2011 worden vijf werkateliers georganiseerd. Daarin staan de werkzame factoren 
centraal die in de pilots zijn gevonden. De werkateliers gaan in op de praktijk van alle dag, rekening 
houdend met inhoudelijke, strategische en financiële vraagstukken, op basis van de volgende 
thema’s:
• Coaching in de groep   - 15 september 2011
• Samen Werken aan vroegsignalering  - 29 september 2011
• Effectief communiceren met ouders - 13 oktober 2011
• Implementatie    - 17 november 2011
• Alert4you in uw gemeente   -  7 december 2011 

De aanpak van Alert4you stopt niet bij het aanreiken van inhoudelijke kennis. Eigenlijk begint het 
dan pas. Alert4you biedt ook collegiale coaching (on the job). Per regio worden ‘werkplaatsen’ 
opgebouwd. Bedoeld voor projectleiders uit kinderopvang- en jeugdzorgorganisaties die al 
samenwerken of dat graag willen. Op die manier worden ervaringen en kennis gedeeld en 
de mogelijkheden vergroot. De werkplaatsen worden gestart en gefaciliteerd door ervaren 
projectleiders van Alert4you.

Over de Nieuwsbrief
De nieuwsbrief ‘alert4you: voor extra  
opvoedexpertise in de kinderopvang’, is een 
uitgave van het landelijk project Alert4you.

In de nieuwsbrief meer informatie over het 
project: de pilots en met name de landelijke 
implementatie. Alert4you is een initiatief  
van Het Kinderopvangfonds  
(www.hetkinderopvangfonds.nl)

Alert4you: de mensen
Programmaleider  Gerdi Meyknecht
Telefoon: 072 - 564 74 17 of 06- 553 777 19
Email: advies@meyknecht.nl, 
www.alert4you.nl

Verder werken mee:
• Sijke Dijkstra, Yorneo, Jeugdzorg Drenthe
• Greet Ruifrok, Speelwerk, Kinderopvang 
•  Erik Heijmans, Parlan jeugd en opvoedhulp, 

Noord-Holland Noord
• Jitty Runia, Trajectum Jeugdzorg Utrecht
• Inge Smit, B4KIDS, Kinderopvang 
• Susanne Dijkstra, Partou, Kinderopvang
• Marianne Sluys, MOC Kabouterhuis 
• Gitta Griffioen, Jarabee, Jeugdzorg Twente 
• Marielle Balledux, Nederlands Jeugdinstituut
• Cécile Chênevert, Nederlands Jeugdinstituut
• Ruben Fukkink, Kohnstamm Instituut
• Onno Hoorn, O2 Communicatie

Colofon
Initiatief: Alert4you
Concept en creatie: O2 Communicatie, Maarssen
Fotografie: Hollandse Hoogte, Yorneo en 
Martine Hoving, Assen
Druk: Libertas, Bunnik
Oplage: 1000



Het Kinderopvangfonds startte ruim twee jaar 
geleden met Alert4you. Op basis van signalen 
uit het veld dat de kinderopvang structureel 
meer expertise beschikbaar wilde hebben 
voor kinderen die een extra steuntje in de rug 
nodig hebben. We waren ervan overtuigd dat 
kennis en expertise uit de jeugdzorg hiervoor 
beter benut zouden kunnen worden. En niet 
alleen voor kinderen waar we ons zorgen over 
maken. Vooral ook om een bijdrage te leveren 
aan een positief opvoedingsklimaat, waarin 
verschillen er mogen zijn en alle kinderen  
gedijen. Want we weten inmiddels hoe 
belangrijk dat is in het alledaagse leven van 
kinderen, en dus ook op het kinderdagverblijf 
en de peuter-speelzaal. Meer dus dan (vroeg) 
signalering; we wilden vooral dat medewer-
kers weten wat te doen als ze iets signaleren. 
Want we wisten al langer dat de weg naar de 
jeugdzorg vaak bezaaid is met veel signalen en 
onvoldoende handelen. Van vroegsignalering 
naar vroeg-stimulering!

Eenvoud
In de zes pilots zien we in de praktijk hoe 
samenwerking zich succesvol ontwikkelt. 
Eerlijk gezegd blijkt het niet zo ingewikkeld 
te zijn. Het eenvoudige idee van coachen op 
de groep slaat enorm aan en is ook effectief.  
Als de richting klopt en professionals krijgen de 
ruimte, vanuit het respect voor elkaars exper-
tise, dan gebeurt er daadwerkelijk wat. Geen 
ingewikkelde programma’s of uitgebreide 
procesbeschrijvingen dus. Samen aan het werk 
gaan en goed coachen, dat wel!

Inhoudelijk hadden we snel de goede richting 
gevonden. Dat bleek ook uit de energie 
die los is gekomen in het land, rondom dit 
programma.  Nog sneller dan verwacht, we 
waren daar soms wel verrast over. Maar als de 
richting klopt dan ontstaat die energie en gaan 
de dingen soms als vanzelf!

Initiatieven
We troffen een levendige praktijk aan in het 
land. Met prachtige initiatieven, die profiteerden 
van de kennis uit de pilots en ook weer kennis 
toevoegden. Inmiddels zien we eigenlijk overal 
in het land samenwerkingsinitiatieven  
of -praktijken. 

Bestuurlijk gezien past Alert4you uitstekend in 
het ingezette beleid. Om de kennis van Jeugd 
& Opvoedhulp in te zetten om de opvoed-
kracht in het dagelijks leven van ouders en  
kinderen te versterken. Alert4you biedt een 
aantal eenvoudige handvatten. We zetten in op 
een uitbreiding van deze beweging, gekoppeld 
aan een stevige implementatie, waar kinder-
opvang, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg 
elkaar versterken. 

Alert4you past bij Het Kinderopvangfonds.  
Dit fonds stimuleert en faciliteert innovatieve  
en kwalitatieve initiatieven in de  kinderop-
vang, vanuit het perspectief van ouder en kind.  
Alert4you doet dat en laat zien dat samenwerken 
met andere experts energie en resultaat 
oplevert.

Els Rienstra, Voorzitter Alert4you  
en bestuurslid Het Kinderopvangfonds 

Bestuurlijk gezien

Waarom Alert?
Alert4you of ‘Vroeg Erbij’, zoals de aanpak in 
Drenthe heet, is voor Peter Stam - directeur  
van de Drentse jeugdzorgorganisatie Yorneo - 
niets meer of minder dan het versterken van de 
pedagogische context in de kinderopvang: “Zorgen 
dat de kinderen die een extra zetje nodig hebben, 
dat ook krijgen. Ik associeer Alert4you met 
positief opgroeien; vroeg stimuleren en er snel 
bij zijn als er zaken opvallen. Het accent ligt dus 
niet primair op het signaleren wat mis gaat, 
maar vooral op het opmerken van kansen die 
er liggen om kinderen te ondersteunen in hun 
ontwikkeling.” 

Alert4you zonder een breed gedragen maat-
schappelijke basis heeft volgens Peter Stam 
niet zoveel zin: “Positief opgroeien begint altijd 
met de samenlevingsopbouw. Hoe je de buurt 
faciliteert, met bijvoorbeeld een speeltuin, maar 
ook of en hoe je de kinderopvang ondersteunt, 
met bijvoorbeeld Alert4you.” 

“Alert4you moet dan ook ingebed zijn in een 
bredere visie op positief opgroeien”, vindt Peter 
Stam. “Pas dan gaat het zijn werk doen. Die 
visie en uitvoering van positief opgroeien zijn  
we hier in Drenthe hard aan het ontwikkelen.” 

Spannend
‘Vroeg Erbij’ was de eerste Alert4you pilot en 
werd gerealiseerd op initiatief van Yorneo en  
kinderopvangorganisatie Speelwerk in Drenthe. 
Het was - bij de start - spannend hoe er  
gereageerd zou worden op de ‘bemoeienis’ 
van jeugdzorg in de kinderopvang. Peter Stam: 
“De reacties waren eigenlijk veel positiever dan 
ik van tevoren had gedacht. Het was voor ons 
echt wel even spannend hoe de mensen uit de 
kinder-opvang zouden reageren. Gelukkig ging 
dat goed. Het maakt daarbij nogal uit of je je 
profileert als jeugdzorginstelling of als versterker 
van de kinderopvang. Wij hebben voor dat 
laatste gekozen en dat heeft gewerkt.” 

Nieuw gebied 
Ook voor Yorneo was het ondersteunen van 
de kinderopvang een vrij nieuw gebied waar 
het zich mee gingen bemoeien. Peter Stam is 
inmiddels een zeer groot voorstander van deze 
betrokkenheid: “In Drenthe zijn er bijna 21.000 
kinderen in de kinderopvang en wij zijn in vrijwel 
alle kinderopvanginstellingen aanwezig.” Het 
belangrijkste kenmerk van ‘Vroeg erbij’ is dat 
Yorneo Jeugdzorg de kinderopvang puur onder-
steunt. Peter Stam: “Wij zijn deskundigen in het 
opvoeden en opgroeien. We ondersteunen, maar 

nemen het niet over. Dat betekent dat  
we de bestaande context van kinderen zodanig 
versterken dat de omgeving leert om te gaan 
met de specifieke eigenschap van het kind. Op 
die manier hoeft dat jongetje of meisje geen  
label te krijgen en kan hij of zij bovendien  
binnen de eigen sociale context blijven. En  
bij Alert4you is dat dus de omgeving van het 
eigen kinderdagverblijf.”In Drenthe is er voor 
gekozen om op bepaalde momenten daad- 
werkelijk iemand op de kinderopvang aanwezig 
te laten zijn. “Ook hier geldt het principe; we 
zijn allemaal mensen… De drempel om de telefoon 
te pakken om iemand te bellen die je niet kent 
is aanzienlijk groter dan bellen naar iemand die 
je al kent. Je moet je regelmatig bekend maken 
en ook hetzelfde gezicht naar voren schuiven, 
willen mensen je vertrouwen en je de vragen 
stellen waarmee ze zitten. Dat werkt en dat 
werkt overal”, denkt Peter Stam. “Niet alleen 
binnen de Drentse context.”  

De Drentse aanpak van Alert4you is eenvoudig 
van opzet: “Via groepobservaties merken we via 
interacties tussen pedagogisch medewerkers en 
kinderen op waar verbeteringen mogelijk zijn. 
Ook doen we individuele observaties bij kinderen 
die opvallen en adviseren en ondersteunen we 
de pedagogisch medewerkers bij het melden 
van de uitkomsten aan de wijkverpleegkundige 
of consultatiebureau. Die - en niet wij - gaat 
dan samen met de pedagogisch medewerker in 
gesprek met ouders. Kortom; wij ondersteunen 
de professionele opvoeders.” 

“Dat heeft een aantal voordelen”, denkt Peter 
Stam: “De ouders krijgen altijd te maken met 
de professional die vanuit het algemene kader 
naar hun kind kijkt en niet direct vanuit een 
gespecialiseerde instelling als die van ons. 

Jeugdzorgdirecteur Peter Stam

Het programma Alert4you laat zien dat 

coaching on the job vanuit jeugdzorg een 

cruciale rol kan spelen bij de verdere profes-

sionalisering van de kinderopvang. Na een 

succesvolle pilot in Amsterdam Zuidoost 

door MOC ’t Kabouterhuis (jeugdzorg en 

kinder GGZ) en Partou (kinderopvang) gaan 

deze partners in 2011 op 39 speelzalen van 

Partou Alert4you toepassen. 

Ook andere kinderopvang organisaties (SKON, 

Kinderrijk, Tinteltuin, Impuls) staan te springen 

om deel te nemen. Er zijn ongeveer 400 kinder-

dagverblijven in de Stadsregio Amsterdam.

Onderwijs
Kinderen gaan naar school of als ze jong zijn 

naar de kinderdagopvang. De scholen zijn, 

indien nodig, verbonden met de Jeugdzorg. 

Deze verbinding is afgelopen jaren uitgebreid 

geëvalueerd, onderzocht en gegroeid tot een 

hoog geprofessionaliseerd samenhangend stelsel 

zorg-onderwijs. Kinderopvang verdient dezelfde 

professionalisering en aandacht als het onderwijs, 

vindt jeugdzorg en kinder ggz-organisatie MOC 

‘t Kabouterhuis. De kinderopvang wordt regel-

matig door de GGD beoordeeld op kwaliteit en 

heeft via de Ouder-Kindcentra toegang tot de 

jeugdzorg. Medewerkers van de kinderopvang 

organisaties hebben daarnaast aandacht voor 

hun professionalisering nodig. 

Kosten
De kosten van coaching on the job in Amsterdam 

bedragen - bij een minimum van 200 participe-

rende kinderdagverblijven - ongeveer 3.500 euro 

per kinderdagverblijf per jaar. Daarvoor wordt 

een aantal basistrainingen gegeven aan de  

medewerkers van de kinderopvang. Ook is er 

ondersteuning bij signalering en oudergesprekken 

en worden alternatieven in de bejegening van 

ingewikkelde kinderen gegeven. Wanneer 

individuele kinderen toch te ingewikkeld blijken, 

wordt geleerd om door te geleiden naar andere 

partijen als het Ouder-Kindcentrum (de Amster-

damse naam voor het Centrum voor Jeugd en 

Gezin).

Kabouterhuis biedt extra opvoedexpertise

Peter Stam

    ‘Alert4you zonder goede basis 
             heeft niet zoveel zin’

Bovendien concurreert onze instelling zo niet 
met de jeugdgezondheidszorg. Pas als we 
moeten ‘doorschakelen’ zetten we als eerste 
een specialist op de groep in combinatie met 
videogebruik. Wat we nu ontwikkelen is dat 
dezelfde specialist dan ook thuis onder-
steunt. Beelden van het kind in de groep 
en thuis kan je zo combineren. Een groot 
voordeel als je het opvoedklimaat thuis  
en op het kinderdagverblijf wilt afstemmen.”  

Financiering na de pilot? 
Vraag is hoe de ‘Vroeg Erbij’ variant van 
Alert4you structureel wordt betaald nu 
de pilotfase ten einde is. Ook daar is in 
Drenthe een oplossing voor gevonden. Peter 
Stam: “Er bestaat een convenant tussen de 
provinciekoepel IPO en de provincies waarin 
deze laatsten de mogelijkheid hebben de 
doeluitkering alternatief aan te wenden 
onder voorwaarde dat de wachtlijsten in 
de jeugdzorg worden voorkomen. Voor de 
provincie Drenthe heeft dit betekend dat ze 
vanuit de doeluitkering middelen wil inzetten 
voor ‘Vroeg Erbij’ onder de voorwaarden dat 
Yorneo geen wachtlijsten ontwikkelt en de 
gemeenten het beleid van ‘Vroeg Erbij’ ook 
voor de toekomst in hun beleid verankeren. 
Wat we onder andere hiermee proberen te 
bereiken is dat als de gemeenten straks de 
verantwoordelijkheid voor jeugdzorg over-
nemen er een vloeiende overgang kan  
plaatsvinden. Dat de overdracht van  
provincie naar gemeenten na 2015 als het 
ware ongemerkt voorbij gaat.” 


